POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte dnia ……………… r. w Toruniu pomiędzy:
Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, z siedzibą przy ul. Gagarina 11, 87-100
Toruń, utworzonym na podstawie dekretu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1945 r. (Dz.U.
1945, nr 34, poz. 208), NIP 8790177291, REGON 000001324,
reprezentowanym przez:
prof. dr hab. Andrzeja Tretyna – JM Rektora UMK,
przy kontrasygnacie Zastępcy Kanclerza – Kwestora mgr Sławomira Głowackiego,
zwanym dalej Liderem Projektu
a
……(nazwa i forma prawna Partnera)……,1
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Komparycja w zależności od formy prawnej Partnera:

- SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.), SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.) – komparycja otrzyma
brzmienie:
<…Nazwa…> Spółka …… – z siedzibą przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, o
kapitale zakładowym w wysokości …… zł, wpłaconym w wysokości ……, NIP ……, REGON ……,
- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.) – komparycja
otrzyma brzmienie:
<…Nazwa…> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. ……, w …… (kod pocztowy
……), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
……, pod nr KRS ……, o kapitale zakładowym w wysokości …… zł, NIP ……, REGON ……,
- SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA
PARTNERSKA (sp.p.) – komparycja otrzyma brzmienie:
<…Nazwa…> Spółka …… z siedzibą przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……,
NIP ……, REGON ……,
- SPÓŁKA CYWILNA (s.c.) – komparycja otrzyma brzmienie:
<…Imię i Nazwisko…> zamieszkały/a przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisany/a do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i <…Imię i Nazwisko…> zamieszkały/a przy ul. ……, w
…… (kod pocztowy ……), wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzący/e wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …… przy ul. ……, w
…… (kod pocztowy ……), NIP ……, REGON ……,
- STOWARZYSZENIA, INNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE I ZAWODOWE, FUNDACJE ORAZ
PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ WPISANE DO KRS – komparycja otrzyma
brzmienie:
<…Nazwa…> z siedzibą przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców /
Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……, pod nr KRS ……, NIP
……, REGON ……,
- OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ – komparycja otrzyma
brzmienie:
<…Imię i Nazwisko…> zamieszkały/a przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), prowadzący/a działalność
gospodarczą pod firmą …… przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisany/a do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ……, pod numerem ……, NIP ……, REGON ……,
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reprezentowanym/ reprezentowaną przez:
……(imię i nazwisko)…… – ……(pełniona funkcja)…….
na podstawie ……2 z dnia ……,
zwanym/ zwaną dalej Partnerem Projektu,
łącznie zwane dalej Stronami.
§1
1. Strony Porozumienia o Współpracy (dalej „Porozumienie”) stwierdzają zgodnie, iż
zawarte na mocy niniejszego Porozumienia partnerstwo zostało utworzone w celu
wspólnego aplikowania o środki dofinansowania i realizację projektu w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie
wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w ramach konkursu nr
POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19 organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
2. Opis projektu oraz podział zadań i środków w ramach partnerstwa będzie zawierał
wniosek o dofinansowanie projektu złożony na konkurs wskazany w ust. 1.
3. Porozumienie wiąże Strony przez okres realizacji projektu, ustanowiony we wniosku o
dofinansowanie projektu oraz przez okres realizacji zasady trwałości projektu.
§2
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Porozumienia
upoważnieni są:
1) ze strony Lidera Projektu: Barbara Jóźwik, tel. 56 6114892, e-mail:
innovation@umk.pl;
2) ze strony Partnera Projektu: ………………, tel. ………………, e-mail:
……………….
2. W wypadku zmiany osób wskazanych w ust. 1 w trakcie obowiązywania Porozumienia,
należy pisemnie poinformować drugą Stronę o tym fakcie.
§3
Strony Porozumienia ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu w
granicach powierzonych im zadań oraz środków finansowych na ich realizację, zgodnie z
wnioskiem o dofinansowanie projektu.
§4

- JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – komparycja otrzyma brzmienie:
Gmina / Powiat …… z siedzibą przy ul. ……, w ……, NIP ……, REGON ……,
- PUBLICZNA UCZELNIA WYŻSZA – komparycja otrzyma brzmienie:
<…Nazwa…> z siedzibą przy ulicy ……, w …… (kod pocztowy ……), utworzona na podstawie ustawy/
rozporządzenia …… z dnia …… (Dz.U. ……, nr ……, poz. ……), NIP ……, REGON ……,
- NIEPUBLICZNA UCZELNIA WYŻSZA – komparycja otrzyma brzmienie:
<…Nazwa…> z siedzibą przy ul. ……, w …… (kod pocztowy ……), wpisana do rejestru uczelni
niepublicznych i związków uczelni niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, pod numerem ……, NIP ……, REGON ……,
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Należy wpisać pełnomocnictwo, upoważnienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do działania
w imieniu i na rzecz Partnera.
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Strony Porozumienia zobowiązują się do zawarcia umowy partnerskiej, zgodnie z aktualnym
wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą PO WER, niezwłocznie po przekazaniu
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju decyzji o przyznaniu dofinansowania na
realizację projektu wskazanego w § 1 ust. 1.
§5
1. Niniejsze Porozumienie wygasa w przypadku nie uzyskania środków dofinansowania na
realizację projektu wskazanego w § 1 ust. 1.
2. Nieuzyskanie środków dofinansowania na rzecz realizacji projektu wskazanego w § 1 ust.
1 niniejszego Porozumienia nie stanowi podstawy do jakichkolwiek wzajemnych roszczeń
rzeczowych i finansowych pomiędzy Stronami.
§6
Za terminowe złożenie dokumentacji aplikacyjnej projektu wskazanego w § 1 ust. 1
niniejszego Porozumienia odpowiada Lider Projektu.
§7
Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu, z wyłączeniem zmian określonych w § 2 ust.
2, mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w drodze zawarcia aneksu.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.

Lider Projektu

Partner Projektu

pieczęć firmowa

pieczęć firmowa

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis

czytelny podpis lub pieczęć imienna i podpis
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