Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA PARTNERSKA (projekt)
zawarta w dniu ................... w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą
w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940), w imieniu którego działa Mazowiecka
Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74
(zwana dalej Organizatorem), reprezentowanym przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
a
………………………………………………
………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………
zwanym dalej „Partnerem”.

§ 1.
1.

Przedmiotem

umowy

jest

określenie

zasad

efektywnej

współpracy

na

rzecz

organizacji

8. Forum Rozwoju Mazowsza, zwanego dalej „8. Forum”, poprzez merytoryczne i realizacyjne wsparcie
organizacji wydarzenia.
2.

Zakres współpracy ze strony Partnera obejmuje, w szczególności:
1) propagowanie idei rozwoju, szczególnie z wykorzystaniem funduszy europejskich, idei 8. Forum oraz
dystrybucję informacji dotyczących wydarzenia za pomocą strony internetowej oraz innych kanałów
komunikacji posiadanych przez Partnera lub/i w inny sposób ustalony z Organizatorem;
2) zapewnienie udziału ekspertów i moderatorów podczas debat odbywających się w ramach 8. Forum;
3) organizację warsztatów, spotkań networkingowych lub innych aktywności angażujących uczestników
wydarzenia i przekazanie wszystkich niezbędnych informacji w tym zakresie zgodnie z wytycznymi
Organizatora;
4) promocję 8. Forum oraz zapewnienie uczestników debat, warsztatów i innych aktywności Partnera.

3.

Szczegółowy zakres zadań Partnera określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4.

Wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, zostaną podjęte za wiedzą, zgodą oraz przy ścisłej
współpracy z Organizatorem 8. Forum.

5.

Strony zobowiązują się prowadzić wszelkie działania na rzecz organizacji 8. Forum z należytą starannością,
w dobrej wierze i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.

Partner oświadcza, że:
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1) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania przedmiotu umowy partnerskiej;
2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy partnerskiej.

§ 2.
1.

Organizator

wspólnie

z

Partnerem

zorganizują

8. Forum

Rozwoju

Mazowsza

zaplanowane

na 25-26 października 2017 r. na Stadionie Legia Warszawa.
2.

W ramach realizacji zadań Organizator zobowiązany jest do:
1) organizacji najmu powierzchni pod 8. Forum;
2) zapewnienia wyposażenia technicznego: multimedia (TV, laptopy), nagłośnienie, oświetlenie, oprawa
audio, videostreaming; rejestracja video wszystkich debat;
3) zapewnienia tłumaczenia symultanicznego na język angielski i język migowy z obu studiów
nagraniowych;
4) przygotowania materiału foto i video z wydarzenia;
5) aranżacji i zabudowy przestrzeni wspólnych 8. Forum (sceny, studia nagrań, rejestracja, strefy
networkingu, strefy transmisji itd.);
6) aranżacji i wyposażenia Stref Partnerów (meble: narożniki, sofy, pufy, stołki, ławy, krzesła, sprzęt
RTV);
7) obrandowania 8. Forum (ścianki wystawiennicze, program, identyfikatory dla uczestników itd.);
8) przeprowadzenia kampanii promującej 8. Forum uwzględniającej działania reklamowe w internecie,
prasie i przestrzeni miejskiej (np. artykuły, spoty, bilbordy);
9) prowadzenia strony internetowej wydarzenia www.forumrozwojumazowsza.eu oraz profilu
w mediach społecznościowych;
10) przygotowania i wysyłki interaktywnego e-booka wydarzenia (dwie edycje, mailing do 100 tys. MŚP
i ponad 2400 innych instytucji: administracja, sektor pozarządowy, naukowy, instytucje rynku pracy);
11) włączenia Partnera w wybrane działania content marketingowe (np. mailingi, działania w mediach
społecznościowych, e-biuletyn RPO WM, newsletter RPO WM.

3.

Jeżeli z przeprowadzonych negocjacji i całokształtu okoliczności będzie wynikało, że zorganizowanie
8. Forum nie leży w interesie publicznym, wydarzenie zostanie odwołane, a niniejsza umowa partnerska
ulegnie rozwiązaniu.

4.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych negocjacji wykonanie którejś z usług określonych w ust. 2 pkt. 2 -8
zostanie powierzone Partnerowi, koszty realizacji tych usług lub usługi ponosi Partner.

§ 3.
1.

Niniejsza umowa partnerska nie pociąga za sobą żadnych wzajemnych zobowiązań o charakterze
finansowym.

2.

Strony samodzielnie i we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty związane z realizacją umowy
partnerskiej, w tym także koszty związane z pełnieniem funkcji przez swoich przedstawicieli.
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3.

Partner oświadcza, że w ramach realizacji niniejszej umowy nie będzie czerpał żadnych korzyści
finansowych.

4.

Strony wyrażają zgodę na powoływanie się na niniejszą umowę partnerską względem innych instytucji.

5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją
projektu przez Partnera.

§ 4.
Niewywiązanie się Partnera z realizacji któregokolwiek z zadań wskazanych w § 1 ust. 2 i/lub załączniku nr 1
do umowy skutkuje wyłączeniem podmiotu z możliwości zawierania umów partnerskich na realizację wydarzeń
organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na okres 2 lat.

§ 5.
1.

8. Forum będzie się składać z debat i prezentacji odbywających się w dwóch studiach nagraniowych,
a także sesji warsztatowych i networkingowych.

2.

W debatach w charakterze prelegentów będą uczestniczyć polscy i zagraniczni eksperci i autorytety
z dziedzin nauki, gospodarki, innowacyjności, przedsiębiorczości i ekonomii społecznej oraz innych
dziedzin związanych z tematyką 8. Forum.

3.

Organizowane warsztaty i spotkania networkingowe muszą mieć charakter aktywizujący uczestników,
pozwalający na swobodną wymianę poglądów, dyskusję oraz dzielenie się doświadczeniami.

4.

Wystąpienia muszą mieć charakter wyłącznie merytoryczny. Nie mogą zawierać prezentacji
o charakterze reklamowym.

§ 6.
Niniejsze porozumienie o współpracy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

§ 7.
Postanowienia niniejszej umowy partnerskiej wchodzą w życie z dniem podpisania.

§ 8.
Integralną częścią umowy jest:
1) Załącznik nr 1 Zakres wkładu Partnera

ORGANIZATOR

PARTNER

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….
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