6

UMOWA
o współpracy w zakresie uczestnictwa w projekcie
„GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy 
i praktyki programistycznej”

Niniejsza umowa („Umowa”) została zawarta w dniu ….. 2014 r. w Krakowie, pomiędzy:

Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „MERITUM” z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, REGON 120170002, NIP 6792879702, KRS 0000245657, 
zwane dalej: „Stowarzyszeniem”
reprezentowanym przez Marzenę Milanowską – Prezes Zarządu
a
[…statutowa nazwa biblioteki… ] w […miejscowość…] – działającą na terenie gminy […] biblioteką publiczną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 642)
zwaną dalej: „Biblioteką”
reprezentowaną przez […] – Dyrektora / Kierownika / …
Stowarzyszenie i Biblioteka łącznie zwani dalej „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”
Ponieważ:
Stowarzyszenie realizuje w ramach zadania publicznego zleconego przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP projekt pod nazwą: „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej” (dalej: „Projekt”),
Biblioteka została w dniu […] zakwalifikowana do udziału w Projekcie w wyniku procedury opisanej w Regulaminie rekrutacji do Projektu z dnia 05.08.2014 r.

Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści:

§ 1
Umowa niniejsza oraz Regulamin określają zasady współpracy Stron, ich prawa oraz obowiązki w okresie realizacji Projektu przez Stowarzyszenie określonym w § 2 pkt 4.
§ 2
Użyte w Umowie określenia oznaczają:
Regulamin – Regulamin Rekrutacji do projektu „GO_PRO! – Gminne Ośrodki Programowania jako model efektywnej promocji wiedzy i praktyki programistycznej” 
z dnia 05.08.2014 r. realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 8/DSI/ZP1/2014, opublikowany na stronie internetowej <http://gopro.edu.pl/regulamin-rekrutacji/>,
Wyposażenie – przedmioty oraz wartości niematerialne i prawne określone w § 3 pkt 3 i 4 Regulaminu,
Wsparcie – ogół czynności i zadań wykonywanych w ramach realizacji Projektu przez Stowarzyszenie (wyznaczone przez nie osoby) mających na celu wykonanie obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 3 Regulaminu,
Okres Realizacji – okres od zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku;
Pozostałe terminy użyte w Umowie mają znaczenie nadane im w § 2 Regulaminu.

§ 3
1. 	W Okresie Realizacji, niezwłocznie po jego rozpoczęciu Biblioteka zobowiązuje się do:
1) 	wyznaczenia co najmniej dwóch pracowników lub jednego pracownika 
i jednego współpracownika do odbycia szkolenia dla Trenerów GO_PRO!,  którzy w Okresie Realizacji będą zobowiązani do zawarcia umowy wolontariackiej ze Stowarzyszeniem, zobowiązującej ich do przeprowadzenia zajęć i spotkań opisanych w kolejnych dwóch punktach,
2) 	zorganizowania i przeprowadzenia do dnia 10 grudnia 2014 r. 25 godzin lekcyjnych (45 min) zajęć z programowania, w których łącznie weźmie udział co najmniej 60 uczniów z okolicznych szkół podstawowych lub gimnazjalnych,
3) 	utworzenia Klubu Kodera, w ramach działalności którego, określeni w pkt 1 pracownicy/współpracownicy przeszkoleni jako trenerzy GO_PRO! powinni co najmniej raz w tygodniu udostępniać sprzęt dostępny w punkcie dla uczniów/ członków klubu, którzy powinni wspólnie rozwiązywać bardziej rozbudowane problemy programistyczne,
5) 	umieszczenia na stronie www.gopro.edu.pl zdjęć oraz relacji ze wszystkich zajęć i innych działań prowadzonych w ramach Punktu GO_PRO! w okresie obowiązywania umowy,
6) 	pokrycia ze środków własnych kosztów montażu sprzętu do obsługi Punktu GO_PRO!, w szczególności kosztów montażu Wyposażenia,
7) 	przystąpienia do sieci GO_PRO!, akceptując w całości Regulamin Sieci, 
w szczególności zaś misję i wartości sieci.
2. 	Biblioteka wyraża zgodę na:
1) 	montaż i uruchomienie na jej terenie monitora, na którym będą wyświetlane informacje o funkcjonującym w Bibliotece Punkcie GO_PRO!, a także informacje o Stowarzyszeniu, partnerach Projektu i jego finansowaniu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
2) 	publikowanie treści związanych z działaniem Punktu GO_PRO! w okresie obowiązywania umowy,
3) 	przystąpienie do Sieci GO_PRO! oraz akceptacje w całości Regulaminu Sieci, 
w szczególności misję i wartości tam wskazane.
3. 	Biblioteka zobowiązuje się do utrzymania Punktu GO_PRO! co najmniej do dnia 31 grudnia 2019 roku; oznacza to obowiązek:
	utrzymanie Klubu Kodera, poprzez udostępnienia co najmniej raz w tygodniu nieodpłatnie Wyposażenia dla osób zainteresowanych samodzielną nauką podstaw programowania,


	ponoszenie kosztów utrzymania i konserwacji Wyposażenia,


	przeprowadzania zajęć z zakresu programowania w wymiarze 50h lekcyjnych rocznie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych.  

4. 	Biblioteka oświadcza, że posiada niezbędne do jej udziału w Projekcie zasoby rzeczowe i lokalowe, a w szczególności, że dysponuje spełniającymi podstawowe standardy pomieszczeniami nadającymi się do prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1 powyżej.
5. 	Biblioteka oświadcza również, że powyższe zasoby są wystarczające dla zapewnienia przez Stowarzyszenie całokształtu Wsparcia, w szczególności dla przeprowadzenia szkoleń dla Trenerów GO_PRO!.



§ 4
Biblioteka uzyska od Stowarzyszenia niezbędne wsparcie merytoryczne w Okresie Realizacji (w ramach funkcjonowania Sieci GO_PRO!). Stowarzyszenie dołoży starań, aby zapewnić wsparcie merytoryczne również w trakcie obowiązywania umowy.
	W razie nadzwyczajnych problemów, w szczególności nie dających się przewidzieć problemów organizacyjnych oraz technicznych, Stowarzyszenie dołoży starań, aby 
w miarę swoich możliwości służyć pomocą Bibliotece.

§ 5
Biblioteka otrzymuje od Stowarzyszenia do używania na potrzeby Projektu i jego trwałych efektów Wyposażenie. Koszty transportu obciążają Stowarzyszenie.
	Stowarzyszenie nie udziela Bibliotece żadnej dodatkowej gwarancji na Wyposażenie, poza istniejącą gwarancją producenta.
	Biblioteka ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej Wyposażenie od chwili jego dostarczenia (sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy). Koszty naprawy Wyposażenia obciążają Bibliotekę.
	Biblioteka ma prawo ubezpieczyć dodatkowo Wyposażenie we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 6
Stowarzyszenie jest uprawnione do bieżącego monitorowania i weryfikacji – na podstawie list obecności oraz dokumentacji foto/video – czy Biblioteka wywiązuje się ze zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 powyżej. Stowarzyszenie ma prawo przeprowadzić wizytę monitoringową, o której mowa w Regulaminie.
	Stowarzyszenie oraz Biblioteka są uprawnione do archiwizowania tak określonych dokumentów oraz nagrań, aż do zakończenia okresu trwałości efektów projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 7
Stowarzyszenie jest zobowiązane udzielić Wsparcia Bibliotece, w terminie określonym odrębnym harmonogramem, przewidzianym w ramach Okresu Realizacji. 
	Biblioteka oświadcza, że Wsparcie przyjmuje w formie i postaci, w jakiej zostanie jej ono udzielone, z uwzględnieniem wszystkich koniecznych standardów. 
	Biblioteka może zgłaszać do Stowarzyszenia uwagi, komentarze oraz opinie odnoszące się do Projektu, w tym w szczególności wnioski i rekomendacje powstałe w toku przeprowadzanych zajęć z dziećmi i młodzieżą.

§ 8
Strony zobowiązane są do niezwłocznego wzajemnego informowania się o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w szczególności o przeszkodach 
w dostarczeniu Wyposażenia, przeprowadzeniu szkoleń oraz przeprowadzeniu pozostałych zajęć.
§ 9
1. 	Za świadczenia i usługi określone w niniejszej Umowie żadna ze Stron nie będzie pobierać od drugiej Strony wynagrodzenia.
2.	W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne pobieranie przez Bibliotekę opłat od osób korzystających z Wyposażenia, jak również obciążanie tych osób kosztami związanymi z użytkowaniem Wyposażenia lub związanymi z prowadzonymi zajęciami, za wyjątkiem odpowiedzialności odszkodowawczej np. z tytułu umyślnego uszkodzenia sprzętu.
3. 	Postanowienia niniejszej Umowy nie mogą być rozumiane w ten sposób, aby uprawniało którąkolwiek ze Stron do zaciągania w imieniu drugiej Strony zobowiązań finansowych wobec osób trzecich.
§ 10
Biblioteka nie może używać przekazanych jej przez Stowarzyszenie: Wyposażenia, innych rzeczy lub innych wartości niematerialnych i prawnych do celów innych niż określone 
w Umowie oraz Regulaminie. W szczególności bez zgody Stowarzyszenia nie mogą być one wykorzystywane w jakikolwiek sposób zakładający pobieranie opłat od uczestników/osób za korzystanie z Wyposażenia.
	Jeśli Biblioteka przewiduje pobieranie opłat w związku z działaniami z wykorzystaniem Wyposażenia konieczne jest poinformowanie o tym fakcie Stowarzyszenia celem uzyskania jego zgody.
	Jeżeli Biblioteka, jej organizator lub podmiot, którego jest ona częścią naruszy powyższe postanowienie, Stowarzyszenie jest uprawnione do żądania niezwłocznego zwrotu Wyposażenia (innych rzeczy/wartości niematerialnych i prawnych).



§ 11
Integralną część Umowy stanowi Regulamin. Biblioteka oświadcza, że zapoznała się z nim oraz akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie jego postanowienia.

§ 12
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Wypowiedzenie Umowy przed wyżej określonym terminem jest możliwe:
	przez Stowarzyszenie – w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu albo notorycznie powtarzających się, pomimo monitów kierowanych pod adresem Biblioteki naruszeń; w takim wypadku Biblioteka jest odpowiedzialna za zwrot przekazanego sprzętu w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem normalnego zużycia) oraz pokrycie kosztów demontażu i transportu do miejsca siedziby Stowarzyszenia, zwrot kosztów przeprowadzonych szkoleń oraz za zapłatę kwoty równej wartości zamortyzowanej części Wyposażenia;
	przez Bibliotekę – w razie jej likwidacji lub wynikającego z przyczyn nie leżących po stronie Biblioteki braku zainteresowania zajęciami w ramach Projektu; w takim wypadku Biblioteka jest odpowiedzialna za zwrot przekazanego sprzętu w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem normalnego zużycia) oraz pokrycie kosztów demontażu i transportu do miejsca siedziby Stowarzyszenia.

§ 13
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Za Stowarzyszenie								Za Bibliotekę

