Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/16
Jednostką realizującą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ……………. (GOPS)
Pytania:
1. Czy partnerem może zostać Gminny Ośrodek Kultury w ……………? (GOK)
wszystkie w/w jednostki znajdują się pod tym samym adresem, podlegają pod
jednego Wójta, ale posiadają odrębne nr NIP, REGON. Między GOPS a GOK nie ma
podległości, jedynie między wnioskodawcą a GOK jest.
2. Czy wkład/budżet partnera może być bezkosztowy - użyczenie pomieszczeń do
realizacji projektu?
Odpowiedzi:
1. Nie. Zgodnie z Regulaminem konkursu w punkcie 4.9 Partnerstwo, w szczególności
niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez podmiot z
własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej i rządowej
oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu jednostki
budżetowej (nie dotyczy to jednostek nadzorowanych przez organ administracji oraz
tych jednostek podległych organowi administracji, które na podstawie odrębnych
przepisów mają osobowość prawną).
Należy zaznaczyć, iż podmioty tworzące partnerstwo muszą być podmiotami
odrębnymi i niezależnymi od siebie (żaden z podmiotów nie może mieć realnego
wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot).
Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawcą będzie Gmina (GOPS jest jednostką realizacją
projektem), a Partnerem będzie GOK (jednostka podległa Gminie, nieposiadającą
osobowości prawnej na podstawie odrębnych przepisów) zawarcie partnerstwa jest
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku, gdy GOK posiada osobowość prawną na
podstawie odrębnych przepisów może zostać partnerem Gminy (Wnioskodawcy).
2. Tak. Wkład partnera do projektu może być bezkosztowy i polegać na użyczeniu
pomieszczeń do realizacji projektu.
Niemniej, aby wniosek mógł zostać uznany za partnerski, musi spełnić wymagania
określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 o
brzmieniu: „w celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez
instytucję

zarządzającą

krajowym

programem

operacyjnym

albo

instytucję

zarządzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone
partnerstwo, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, (…) na warunkach
określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie”.

Ponadto zgodnie z Regulaminem konkursu „Partner jest zaangażowany w realizację
całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również w przygotowaniu wniosku o
dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może uczestniczyć w
realizacji tylko części zadań w projekcie”. Pozostałe informacje dotyczące partnerstwa
znajdują się w punkcie 4.9 (Partnerstwo) Regulaminu konkursu.

