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zaułańej w Rzeszowie dnia 2?.07.2010 r.
w sprawie określenia szczegółowyct zasad współpracy prry rea|izacji Projektu
,oPSeAP - Podkarpaeki System e-Administracji Publicznei" zapltnowanego do realizacji
w ramach 3 osi priorytetowej ,rSpołeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu

operaryj nego Województwa Podkarpackiego na |ata 2007 -2013"
zawartyw Rzeszowie dnia ...8.,,.Q 8..''z01

1

r. pomiędzy Gminą Btrcza,

którą reprezentuje:

Józef Żydownik-wójt,
nłanądalej Pańnerem
a Województwem Podkarpackim

reprezentownpprzezZarządWojewódńwaw

osobach:

Mirosław Karapyta - Marszałek Województwą
Sławomir Miklicz - Członek Zarządu Województwą
włanym dalej Liderem Projelctu'

zwanymi dalej Stronami.

s1
Zmianiealegajązapisy

$ 2 ust. 1 lit. b, otrzymując nowe

brznienie;

;,Ę okres rea\izacjiProjektu, który będzie określony w Decyzji;''

s2
Zmiarrnę ulegajązapisy $ 6 ust. 1, otrzymując nowe brzrnienie:
,,1'.

Podziałkosztów pomiędąy Stronami przedstawia się następująco:

a) planowany całkowity koszt realizacji Projekru ptrypadający na Parbrera wynosi nie więcej niż
612272 złotych brutto,

b) wkład własny uznany za kosń kwalifikowany w Projekcie Parnrerą w wysokości 15%
i w1moszący nie więcej nż:90195 złotych brutto, płaci Parbrer,

c) wkład własny uznany zakostry niekwalifrkowane w Projekcie PartneĄ w}moszący nie więcej
niż: 10980 ńoĘchbrutto, płaci Parbrer,
d) pozostałe koszty kwalifrkowane rca|aacji PĄektu przypadające na Partnera, w wysokości
85%, pocho dząze środków RPo wP 20a7-20l3 i wynoszą nie więcej nlż 5II097 z}oĘch
brutto."

Załącntk nr 2 do umo\ily _ Harmonogram finansowy Partrrera dla projektu ,,PSeAP

-

Podkarpacki

System e-Administracji Publicznej'' otrzrymuje brzrrienie, jakzałącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

s
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Załącntknr 4 do umowy _ Procedura finansowania oraz obiegu dokumentów dla Projektu ,,PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publiczrej'' otrzymuje brzmienie, jak z.ałączlnltk w 2 do
niniejszego aneksu.

ss
Pozostałe warunki umowy pozostają

be

z nliarl.

s6
Aneks do umowy został sporządzony w 3 egzemp laruacĘ 2 egzemplarz,e dlalid..u i

1 egzempl arz

dla

Partnera.
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,rZałącznik nr 2 do umowy

Harmonog ram finansowy Partnera
Dla projektu ,,PSeAP

-

Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej"

Nazwa JST: Gmina Bircza

612272

16033

511097

101175

1.

2.

Ą

J.

GMINA

Podane lcwoty sąkwotami brutto wyrażonymi w złoĘch.

W tabeli ujęto koszty wedfug stanu aktualnej dokumentacji. Koszty te mogą ulec zrnianie
w wyniku pro.eru ńe.ynmc3i wniosku o dofinansowanie w ramach Itr osi priorytetowej
Społóczeńńo Informacyjo" Ńo wP 2007-2013 orazwyniku postępowń przetargołvych.
wy.ug*y wkład wła-sny zawiera 15% kosztów kwalifikowanych i I00% kosztów

${w0ŁĘ*anych.'o
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,rZałącznik nr 4 do umowy

/

dokumentów dla Projektu
Procedura finansowania orazobiegu
ełaministracji Publicznei''
,,PSeAP _ P;k;rpacki System

Żr ó d\t fi nansowania Proj ektu

RPo wP ŻOO''Ża.' III oś"Społeczeństwo
Środki wspólnotowe pozyskane^ -w ramach
kosztow kwalifikowanych Projektu.
Informacyjrr",,, Jofrrr*ro**i", ssy.

=

jsr' tsx

kosztów kwalifikowanych + ko1ztY niekwalifikowano'
po zakoiczeniu weryfftacji łvniosku
=
Rzecąrwisty t orx";.;;.k* ustalony zostanie- zamówień publiczrych'
o udzielenie
aplikacyjne go otazw wyniku postępowń
Wkłady własne

Zobowiązanie finansowe Lidera

dotyczą:

/1<o./_\

^-no 1rnąr'-l

.

=CzęściregionalnejProjektu-koszfakwalifftowane(Il%)orazkoszĘniekwalifikowane
wielkości
kwa'ifikowane - 1,5%) - proporcjona'nie do
(IK|
zarządzanta
torrI
= ff'#
udziału zadń-..y'"'y''^ychwProjekcie'

=
+

<^^^/ !''^'11-:

-niekwalifikowany _ 1,00% środki własne
Szkoleniu pru"o-rńrcw UMWP toszt
reaŁizacji
częściąreqi_o9|na.l:oj"k'o''powstałe w trakcie
Ewentualne koszty Tv{Iryane
_ 100% środki własne Lidera
Projektu, u.,onńłrunietwaffrkowane

z

Zobow

iązanie fi nansowe

Pańnera doĘczą:

=CzęśÓwłasnap*,,",uProjektu_toszrytwatifikowane(1,5%)oruzkosńyniekwalifrkowane
udziału zadań merytoryczrrych w
,*rąarr*a (IK) * proporcjonalnie do wielkości

= |ł:#
Projekcie

=
=

(15%),

_ 100% środki własne Partnera
- koszt niekwatifftowany
Szkolenia pracowników Partnera
rca\izacji Projektu uznane za niekwalifikowane,
Ewentualne koszĘ powstałe w trakcie
100% środki własne Partnęra
a doĘczące wydattow Parfilera

3s:ffiil.Tfffu*
=

w ramach rea]izacjiProjektu'
InŻynierem Korrtraktu oraz Audytorem
Projektem w zakresie doĘczącym
Umożliwienie Wykonawc y rea.iizacji zadńrwiryanychz

ze współpraeą nadzorem i
pracownika'Partnora do*ezynnośermłięartJeh
='"mffiowanie
oauio'.]* części zadanta doĘczącej JST Partlrera
płatnościPartnera
Terminowe opłacenie faktur dotyczących 'opłu.onych
= Wyl<onanie owi"rzytelnienie t opii
faktur (rvłiązanych Projektem)
= iptzekazantę ich IK
11'.- -

i

+Pruejęclenastanmajątkuzakupionegowwynikurea|izacjiProjektuoraz
wyciągów z dokumentacji IK
Strona

l zZ "

z

t

Przechowywanie dokumentacji w trakcie rea\izacji Projektu, a następnie ptzez okres jego
trwałości(zgodnle zvłyĘcznyrni RPo wP 2a07 _z}I3)jednak nie krócej ruz do 2020 roku.

!
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Zapewntertte dostępu do Intemetu o określonychparametrach

Utrąrmywanie celów i wskaŹników Projektu w okresie trwałości.

-

ZłoŻenleptzezlidera do InsĘrtucjiZauądzającej wnio9ku o zaliczkę (wniosek obejmuje
zapottzebowanie na środki finansowe niezbędne na pokrycie zobowią7ań w stosunku do
w'yt o''u*.y, lnŻyniera Kontraktu i AudytorĄl
z. P rzektzanle środków pt zez InsĘrtucj ę Z,arzszaj ąc ą
a
J. Dostawa i wdrożenie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (sprzętu, programów,
t.

usług, iĘ.)
4. odbiór przedmiotu zamówienia.
5. Inzyniei Kontraktu przekaĄe Liderowi protokoĘ odbioruprzedmiotu zamówienia.
6. Na podstawie protokołu odbioru Wykonawca wystawia fakhrrę. Faktury wystawiane
będłna Partnerów odpowiednio do mealizowanego zakresu przedmiotu zamówienia.
7.

Weóług harmonogramu finansowo-rzęazowego projękttl Lider przelewa środki\'
pochodzące z zahiezf<l" (w wysokości 85% zreaLizowanego przedmiotu zamówienia

przypadającego na danąJST) na wyodrębnione rachunki bankowe Parfirerów.
8. i*t''.. dokonuje płatnościlrLarzecz Wykonawcy, a odebrany (dostarczony i wdrozony)
zakres przedmiotu zalrrówieni a przyjmuje na stan majątkowy.
9. Parnręi sporządza uwierzytelnioną kopię opłaconej faktury i przesyła ją do InĄmiera
Kontrakfu.
10. Inżynier Kontraktu opisuje otrzymane od Partnerów opłacone oraz uwierzytelnione kopie
faktffi i przesyła je do Lidera projektu.
ll.Na podśtawieotrzymartych opłaconych i uwierzytelnionych kopi fakrrrr, Lider rczlicza

IŻ.'##l*rr"r'

dokonująpłatlrości za usfugę zaruądzalialratzecztnĄmiera Kontraktu
na p o dstawie wystawio ny ch przez Ilrżyniera Kontraktrr fakfur.
|3.Zaą<łada się, ze Inzynier Kontraktu będzie przedkładał Liderowi comiesięczne raporfy
i sprawozd ńą, rcaLizacji proj ektu.''
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Cąmnośćodbywa się na podstawie harmonogramu finansowo-rzeczowego

Strona 2
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