
Zał�cznik nr 1. Wzór o�wiadczenie o zgodno�ci wyboru partnera z wymaganiami ustawy o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 
 

O�wiadczenie o zgodno�ci wyboru partnera z wymaganiami ustawy o 

zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
 
 

Tytuł projektu: 

Numer projektu nadany przez KSI SIMIK: 

Wnioskodawca: 
 
 
 
 

O�wiadczam, i� umowa partnerska z 
 ………………………………………...... 
 ………………………………………….. 
 ………………………………………….. 
 ………………………………………….. 
 

została sporz�dzona i podpisana zgodnie z art. 28a ust, 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.09.84.712 j.t.) a w szczególno�ci: 

a) ogłoszono otwarty nabór partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w 

Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu został wskazany termin co najmniej 21 dni 

na zgłoszenie partnerów; sprawdzenia poprawno�ci terminów ogłoszonego otwartego 

naboru partnerów dokonuje si� na podstawie dokumentacji potwierdzaj�cej ww. daty - 

np. wydruków stron internetowych, potwierdze� umieszczenia ogłoszenia w BIP, 

ogłosze� prasowych lub innych wiarygodnych dokumentów po�wiadczaj�cych 

zachowanie terminów. 

b) uwzgl�dniono przy wyborze partnerów: zgodno�� działania potencjalnego partnera z 

celami partnerstwa, wysoko�� oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizacj� 

celu partnerstwa, do�wiadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, 

współprac� z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu - w przypadku , gdy w 

konkursie zgłosił si� tylko jeden kandydat na partnera warunek uznaje si� za 

zrealizowany, je�li przedstawiona dokumentacja potwierdza, �e kandydat spełnia ww. 

kryteria wyboru. Przy weryfikacji poprawno�ci wyboru IW opiera si� w tym przypadku 



na informacji uzyskanej od JST ogłaszaj�cej konkurs na partnera projektu, co nie wyklucza 

mo�liwo�ci wgl�du IW w pełn� dokumentacj� zło�on� przez kandydata na partnera 

projektu. W przypadku, gdy zgłosił si� wi�cej ni� jeden kandydat, weryfikacja odbywa si� 

poprzez sprawdzenie dokumentacji dotycz�cej procesu wyboru partnera spo�ród 

zgłaszaj�cych si� podmiotów,  

c) podano do publicznej wiadomo�ci informacj� o stronach umowy o partnerstwie oraz 

zakresu zada� partnerów . 
 

jak równie� o�wiadczam, i� spełnienie powy�szych warunków zostało udokumentowane w sposób 

umo�liwiaj�cy weryfikacj� niniejszego o�wiadczenia na etapie realizacji projektu przez co nale�y rozumie� 

i�: 

Ad a) zostało zarchiwizowane ogłoszenie konkursu w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym jak równie� 

potwierdzenie umieszczenia ogłoszenia w BIP a okres wskazany jako minimalny tj. 21 dni na zgłoszenie 

partnerów jest zgodny z Art. 111. Kodeksu Cywilnego. 

Ad b) w przypadku gdy zgłosił si� wi�cej ni� jeden kandydat na partnera została sporz�dzona 

dokumentacja dotycz�ca procesu wyboru partnera spo�ród zgłoszonych kandydatów. 

Ad c) zostało udokumentowane podanie do publicznej wiadomo�ci informacji o stronach umowy o 

partnerstwie oraz zakresu zada� partnerów. 
 

Jestem �wiadom, �e stwierdzenie przez WWPE, i� wybór partnera został dokonany w sposób sprzeczny z 

ustaw� o zasadach prowadzenia polityki rozwoju mo�e skutkowa� rozwi�zaniem umowy o 

dofinansowanie bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

data i miejsce    podpis/y i piecz�� Wnioskodawcy/- 


