Uchwała Nr XV/155/15
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie: porozumienia o zawarciu partnerstwa pomiędzy Akademią Pomorską w Słupsku a
Miastem Słupsk dotyczącego wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i
Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” planowanego
do złożenia do konkursu w ramach Poddziałania 11.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dz.u. z
2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072; z 2015 r. poz. 1045)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Prezydenta Miasta Słupska do zawarcia z Rektorem Akademii Pomorskiej w
Słupsku porozumienia regulującego zasady wspólnej realizacji zadania pn. „Przestrzeń Akademii
Pomorskiej i Miasta Słupsk – dla LUDZI, dla EDUKACJI, dla ŚRODOWISKA, dla NAUKI” w
brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do Uchwały Nr XV/155/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 września 2015

Porozumienie o zawarciu partnerstwa

zawarte w dniu ……......września 2015r. w Słupsku pomiędzy:

Akademią Pomorską w Słupsku, z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22;
NIP 839-10-28-460
reprezentowaną przez:
prof. nadzw. dr. hab. Romana Drozda– Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku,
zwanego dalej Liderem Projektu
a
Miastem Słupsk, z siedzibą: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
NIP: 839-10-05-507
reprezentowanym przez:
Roberta Biedronia – Prezydenta Miasta Słupska,
przy kontrasygnacie Artura Michałuszka – Skarbnika Miasta Słupska,
zwanym dalej Partnerem Projektu
§1
Przedmiot porozumienia
1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji
Projektu pt. „Przestrzeń Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk- dla Ludzi, dla Edukacji, dla
Środowiska, dla Nauki”; planowanego do dofinansowania w ramach Konkursu dla działania
11.4. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Osi Priorytetowej 11 - Środowisko
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej „Projektem”.
2. Strony porozumienia stwierdzają zgodnie, że wskazane w ust. 1 Partnerstwo zostało
utworzone w celu wspólnego przygotowania, realizacji i wdrażania Projektu, którego opis
stanowi wniosek o dofinansowanie.
3. Celem projektu jest czynna ochrona i popularyzacja cennej różnorodności biologicznej
Pomorza z równoległym wsparciem aktywnej edukacji i nauki z zakresu środowiska poprzez
ich naturalną ekspozycję na wydzielonych obszarach Akademii Pomorskiej i Miasta Słupsk.
Projekt pozwoli na stworzenie na terenie Akademii Pomorskiej oraz miejskiego Lasku
Południowego wspólnego kompleksu przyrodniczego dla mieszkańców Miasta.
4. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1
Id: A3E891BA-D429-4FCD-9CE3-63E7FA4C578A. Uchwalony

Strona 1

a) utworzenie ogrodu, o funkcji podobnej do ogrodu botanicznego na terenie 6,2 ha
kampusu akademickiego przy ul. Arciszewskiego, należącego do Akademii Pomorskiej w
Słupsku;
b) utworzenie na terenie 4,62 ha Lasku Południowego, należącego do Miasta Słupsk,
terenu rekreacyjnego o funkcji podobnej do arboretum.
5. Szczegółowy zakres prac przewidzianych w ramach Projektu określi wniosek o
dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, który Lider Projektu złoży do oceny
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
6. Porozumienie określa zasady funkcjonowania Partnerstwa oraz zasady współpracy Lidera z
Partnerem.
7. Okres realizacji Projektu odpowiadał będzie okresowi wskazanemu we wniosku o
dofinansowanie i obejmował będzie wszystkie zadania przewidziane w ramach Projektu.
Szczegółowy harmonogram realizacji projektu określi wniosek o dofinansowanie.
§2
Zakres odpowiedzialności Lidera
1. Lider będzie stroną umowy o dofinansowanie Projektu i odpowiada wobec Instytucji
Zarządzającej za prawidłową realizację Projektu w całości.
2. Strony stwierdzają zgodnie, że Akademia Pomorska pełni funkcję Lidera i odpowiada za:
1) reprezentowanie stron Porozumienia, w tym przed IZ RPO WP;
2) złożenie wniosku o dofinansowanie do IZ RPO WP;
3) składanie wniosków o płatność do IZ RPO WP;
4) zarządzanie projektem;
5) wniesienie do Projektu wkładu finansowego na pokrycie wkładu własnego w wysokości
jak w załączniku do Porozumienia oraz pokrycie ewentualnych kosztów
niekwalifikowanych w przypadku ich ujawnienia na etapie realizacji projektu;
6) płynność finansową przedsięwzięcia, w tym prawidłowe wydatkowanie
i rozliczanie środków uzyskanych z EFRR [Lider Projektu jest jedynym upoważnionym
podmiotem do składania wniosków o płatność do IZ RPO WP i tylko na jego rachunek
przekazywane są środki dofinansowania];
7) utrzymanie zgodności realizacji Projektu z założeniami Zintegrowanego Porozumienia
Terytorialnego dla MOF Słupska;
8) zapewnienie trwałości projektu przed IZ RPO WP oraz archiwizację dokumentacji
projektowej;
9) działania związane z promocją i informacją w zakresie realizowanego projektu;
10) realizację projektu zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, w tym
systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwłoczne
informowanie Instytucji Zarządzającej o zaistniałych nieprawidłowościach lub o
zamiarze zaprzestania realizacji Projektu;
11) przygotowywanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej informacji o przebiegu
realizacji Projektu;
12) przekazywanie do Instytucji Zarządzającej wszystkich dokumentów i informacji
związanych z realizacją Projektu, których zażąda IZ.
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3. Osobą do kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących Projektu, jest ze strony Lidera
Projektu, mgr inż. Ewa Sobolewska – kanclerz.

§3
Zakres odpowiedzialności Partnera
1. Partner Projektu odpowiada za wniesienie do Projektu zasobów finansowych, technicznych,
ludzkich i organizacyjnych, w tym szczególności za:
1) zabezpieczenie środków w budżecie Miasta Słupska w 2017 roku na pokrycie wkładu
własnego w Projekcie, w wysokości 123.750 zł - którą określono także w załączniku do
Porozumienia przedstawiającym zaangażowanie finansowe Partnerów oraz przekazanie
tych środków Liderowi Projektu na rachunek przez niego wskazany, w terminie 21 dni
liczonych od daty pisemnego wezwania wystawionego przez Lidera Projektu, które
otrzyma Partner Projektu;
2) współprac z Liderem w zakresie przygotowania studium wykonalności i wniosku
aplikacyjnego;
3) oddelegowanie przedstawiciela do udziału w procedurach przetargowych na etapie
tworzenia i opiniowania opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej lasku
miejskiego;
4) udział w odbiorze robót dla części realizowanej na terenie lasku miejskiego,;
5) bieżące utrzymanie terenu lasku miejskiego objętego projektem, w tym roboty
porządkowe i pielęgnacyjno -konserwatorskie w okresie trwałości projektu;
6) nadzór nad zgodnością projektu ze Zintegrowanym Porozumieniem Terytorialnym dla
MOF Słupska;
7) promocję projektu na oficjalnej stronie internetowej Miasta Słupska;
8) popierania celów projektu.
2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Projektu jest ze strony Partnera Projektu Dominika Gregorek i Agnieszka Jasik.

1.

2.

3.
4.
5.

§4
Zagadnienia finansowe
Lider Projektu oraz Partner zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych na
pokrycie wkładu własnego w wysokości określonej w załączniku do Porozumienia,
przedstawiającego zaangażowanie finansowe poszczególnych Partnerów. Załącznik ten jest
integralną częścią Porozumienia.
Wkład własny do Projektu zostanie przekazany przez Partnera, Liderowi Projektu tylko w
przypadku uzyskania dofinansowania. Warunkiem przekazania środków jest podpisanie
umowy o dofinansowanie Projektu przez Lidera Projektu z Instytucją Zarządzającą, tj.
Zarządem Województwa Pomorskiego.
Środki przekazane Liderowi Projektu przez Partnera będą mogły być wykorzystane tylko na
cele realizacji Projektu.
Strony ustalają, że wszelkie płatności z tytułu projektu kierowane będą na specjalnie
wyodrębniony rachunek bankowy Lidera Projektu.
Strony Porozumienia ustalają, że oryginały dokumentacji projektu znajdować się będą w
siedzibie Lidera Projektu.
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§5
Okres realizacji porozumienia
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie będzie realizowane od momentu wejścia w życie, poprzez okres
przygotowania, realizacji i eksploatacji projektu. Okres eksploatacji projektu nie będzie
krótszy niż wymagany okres trwałości projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

§6
Zmiany w porozumieniu
Zmiana lub rozwiązanie Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Rozwiązanie porozumienia i postępowanie w przypadku naruszeń
1. Porozumienie może zostać rozwiązane przed terminem określonym w umowie o
dofinansowanie w następujących przypadkach:
a) na podstawie porozumienia Stron, w przypadku wystąpienia
uniemożliwiających dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy,

okoliczności

b) w przypadku nie uzyskania dofinansowania Projektu,
c) w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie przez Instytucję Zarządzającą.
2. Każdy z Partnerów może wypowiedzieć Porozumienie w przypadku rażącego naruszenia
obowiązków Partnera wynikających z Porozumienia lub umowy o dofinansowanie Projektu.
O zamiarze dokonania wypowiedzenia Lider Projektu informuje Instytucję Zarządzającą.
Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji mających na celu zapewnienie dalszej
prawidłowej realizacji Projektu.

§8
Postępowanie w sprawach spornych
1. Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz związane z interpretacją
Porozumienia będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze konsultacji pomiędzy
Partnerami.
2. Jeżeli Partnerzy nie dojdą do porozumienia poprzez konsultacje, spory będą poddane
rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Lidera Projektu.

§9
Postępowanie w sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa krajowego i wspólnotowego.
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§ 10
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze porozumienie nie narusza samodzielności żadnej ze stron i nie ogranicza działań
statutowych.
2. Na podstawie umowy nie są podejmowane zadania z zakresu administracji rządowej.
3. Porozumienie zostało podpisane w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy
dla Lidera Projektu oraz jeden dla Partnera Projektu.

Załącznik:
Zaangażowanie finansowe partnerów

Lider Projektu:

…………………………………
(Akademia Pomorska w Słupsku)

Partner Projektu:

.......................................
(Miasto Słupsk)
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Załącznik do Porozumienia o zawarciu Partnerstwa z
dnia……...…września 2015 r.
Dofinansowanie z EFRR

Kwota

%

zl

%

zl

%

zl

zl

zl

zl

Udział
wkladu
wlasnego w
całości
wydatków
kwalifikowan
ych
%

1 706 466,80

85,00%

0,00

0,00

1 706 466,80

85,00%

177 391,20

2 007 608,00

40 000,00

2 047 608,00

8,84%

Partner

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0

123 750,00

0,00

0,00

0,00

6,16%

SUMA

1 706 466,80

85%

0,00

0,00

1 706 466,80

85%

301 141,20

2 007 608,00

40 000,00

2 047 608,00

15%

Lider

Okres
realizacji
zadania

Źródło
finansowania

Dofinansowanie z
budżetu państwa

Nakłady w latach wg. źródeł finansowania

2014

2014-

Miasto Słupsk
Akademia
Pomorska
Unia Europejska
Dokumentacja
techniczna i
studium
wykonalności WFOŚiGW

Łączne
dofinansowanie

2015

27 552,00 12 448,00
27 552,00 12 448,00
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2016

łączne nakłady
poniesione w
latach 20142015 niekwalifikowane

Kwota wkladu
własnego

Całkowite wydatki Kwota
Wartość
kwalifikowane
wydatków przedsięwzięcia
niekwalifiko
walnych

całkowita
łączne nakłady
wartość
do poniesienia
przedsięwzięcia
w latach 20162017 kwalifikowane

2017

123 750,00

123 750,00

123 750,00

159 016,34 18 374,86
901 092,60 805 374,20

177 391,20
1 706 466,80

177 391,20
1 706 466,80

0,00
2 007 608,00

40 000,00
2 047 608,00

1 060 108,94 947 499,06

40 000,00
40 000,00
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