PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. REALZIACJI PROJEKTU W PARTNERSTWIE

1.

Czy organizacja pozarządowa będąca partnerem w realizacji projektów z 6 gminami
(zgodnie z podpisanymi porozumieniami o partnerstwie stanowiącymi załączniki do ofert)
może na podstawie podpisanej umowy partnerskiej i porozumienia o przekazaniu środków
dysponować całym budżetem projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
(dla poszczególnych gmin)? Czy dotacja może zostać przekazana na konto partnera, który
zgodnie z ofertą i porozumieniem ma zajmować się wszelkimi działaniami w projekcie
łącznie z koordynacją i rozliczaniem? Czy wymaga to doprecyzowania?

Projekt Partnerski w swej naturze polega na kooperacji dwóch lub większej ilości podmiotów. Podział
zadań powinna regulować spisana umowa partnerska. W przypadku braku realizacji jakichkolwiek
zadań przez gminę (chociażby koordynacji projektu) sprawia że traci ona jakąkolwiek kontrolę nad
projektem. Umowa grantów podpisana jest przez gminę i ona bierze odpowiedzialność za
prawidłową realizację projektu (m. in. osiągnięcie wskaźników) i działania partnerów.
Grant wypłacany jest na konto gminy, która jest dysponentem środków i przekazuje je partnerom na
realizację konkretnych zadań.
2.

Czy partner może dokonywać wszelkich wypłat ze swojego konta? Czy dla każdego
osobnego projektu partner musi mieć osobne subkonto czy wystarczy jeden rachunek dla
projektów emisja?

W przypadku realizacji kilku projektów zalecane jest otwarcie kont dla każdego z nich w celu
zachowania odpowiedniej ścieżki audytu. Dodatkowo dla każdego projektu powinien być
wyodrębniony oddzielony kod księgowy.
3.

Jak projekt rozumie podwójne finansowanie? Organizacja z 6 gminami realizować będzie
projekt i wszędzie jest inny zasięg terytorialny, inna umowa, inni odbiorcy, inne godziny
pracy (niepokrywające się) więc rozumiem, że nie ma mowy by mówić
o jakimkolwiek podwójnym finansowaniu?

W przypadku gdy do obsługi projektów będą zatrudnione te same osoby niezbędne jest
ewidencjonowanie czasu pracy pracowników w każdym projekcie. Wynagrodzenie może być
wypłacane proporcjonalnie do zaangażowania w konkretnym projekcie. Pracownik zatrudniony na
umowę o pracę powinien posiadać odpowiednie oddelegowanie wraz z opisem obowiązków
i przypisaniem do realizacji konkretnego projektu. Trzeba zwrócić szczególną uwagę aby przy
realizacji kilku projektów nie wystąpiło podwójne finansowanie czyli przedstawienie do
rozliczenia/refundacji tych samych kosztów w więcej niż jednym projekcie.
4.

Czy jedna organizacja może koordynować więcej niż 1 projekt? (zgodnie ze złożonymi
ofertami, co stanowiło warunek wyrażenia zgody przez gminy) koordynacją ma zająć się
organizacja pozarządowa.

Nie ma przeciwwskazań, aby NGO była partnerem w więcej niż jednym projekcie mikrogramowym.
W kwestii koordynacji – zależy to od podpisanych umów partnerskich. Koordynacja projektu powinna

być prowadzona zarówno po stronie gminy jak i partnerów. Ostateczną odpowiedzialność za
prawidłową realizację umowy ponosi gmina.
5.

Czy Ci sami trenerzy mogą szkolić w różnych gminach? Brak w regulaminie i innych
dokumentach takowych obostrzeń a stała kadra jest gwarantem sukcesu i tak też było to
ujęte na etapie składania ofert.

Instruktorzy mogą brać udział w szkoleniach w różnych gminach. Zwracamy jednak uwagę, że
w ramach projektów wybór instruktorów powinien być przeprowadzony zgodnie z wymogami
zapisanymi w wytycznych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku itd.) i dokumentami
konkursowymi (opisującymi wymogi w zakresie doświadczenia takich osób).
Zaleca się, aby instruktorzy rekrutowali się z osób znanych społeczności lokalnej co dodatkowo
wzmacnia efekt trwałości projektu.
6.

Czy na bazie podpisanych porozumień które były załącznikiem do oferty organizacja ma
z gminami podpisać umowy partnerskie?

Umowa/porozumienie powinna być podpisana i określać strony, podział zadań i obowiązków
w projekcie zasady rozliczeń. Umowa powinna w jak największym stopniu zabezpieczyć obie strony
podczas realizacji projektu.
7.

Czy organizacja pozarządowa, chcąc doprecyzować zasady współpracy z gminami musi
zmienić porozumienie?

Należy dokonać aneksu do porozumienia. Jeśli dotyczą zmiany w zakresie realizacji zadań zmiana
powinna być zaakceptowana przez Operatora.
8.

Czy jeżeli organizacja pozarządowa zatrudnia trenerów i są to pracownicy gminy
(rozumiemy, że taka sytuacja może mieć miejsce) to może być to zatrudnienie na umowę
cywilno-prawną?

Zgodnie z wytycznymi partner nie może zatrudniać pracowników lidera i odwrotnie. W tym wypadku,
gdy planuje się zaangażować pracowników gminy zadanie to powinno być realizowane prze gminę.
9.

Czy organizacja pozarządowa może zamówić i zakupić sprzęt dla gmin?”

W przypadku sprzętu do realizacji szkoleń (laptopów) może on być zakupiony przez NGO, a po
realizacji projektu przekazany gminie w celu dalszego przekazania do np. szkoły.

