Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy
ponadnarodowej
List intencyjny dotyczący współpracy ponadnarodowej w ramach projektu ………….. (tytuł projektu)
podpisany w dniu …………….. (data)
pomiędzy
……………………………….
(nazwa Wnioskodawcy, adres siedziby)
a
……………………..………
(nazwa Partnera, adres siedziby)

Artykuł 1
Strony oświadczają, iż rozpoczęły negocjacje prowadzące do zawarcia umowy o współpracy
ponadnarodowej w celu realizacji projektu …………………. (tytuł projektu). Strony oświadczają, iż
podpiszą umowę o współpracy ponadnarodowej w terminie nie późniejszym niż ………………… (data
lub oświadczenie, że niezwłocznie po wyborze projektu do dofinansowania) oraz dostarczą ją do
Instytucji Organizującej Konkurs przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Artykuł 2
Umowa o współpracy ponadnarodowej określi szczegółowe działania, które będą podejmowane
w związku z realizacją i zarządzaniem projektem oraz zasady finansowania.

Artykuł 3
………………… (nazwa Partnera) będący Partnerem w projekcie deklaruje gotowość pełnienia roli
organizacji przyjmującej dla uczestników projektu…………(tytuł projektu) w okresie jego realizacji,
zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.
Szczegóły dotyczące organizacji pobytu uczestników uregulowane zostaną w umowie o współpracy
ponadnarodowej.
Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny sporządzono w ………… (liczba egzemplarzy), jednobrzmiących egzemplarzach.
1. Wnioskodawca
…………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Wnioskodawcy)

2. Partner
…………………………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera)
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OŚWIADCZENIE PARTNERA PONADNARODOWEGO
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu
…………………. (tytuł projektu);
2. zobowiązuję się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku
o dofinansowanie;
3. podmiot, który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w
tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);
4. między podmiotem, który reprezentuję a Wnioskodawcą oraz innymi Partnerami projektu (jeśli
dotyczy) nie występują powiązania, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oraz w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych PO WER.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych
oświadczeń.
Partner
…………………………

…………………………

(pieczęć i/lub czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania
decyzji wiążących w stosunku do Partnera)

(miejscowość, data)
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Letter of intent for transnational cooperation within the project ……… (title of project)
signed on ………(date)
between
……………………………
(name of Project Provider, address)
and
………………………………..
(name of Partner, address)
Article 1
The Parties declare that they have entered into negotiations leading to the conclusion of
a transantional cooperation agreement with a view to implement the project ……………….. (title of
project). The Parties declare that they will sign the transnational cooperation agreement by
………………… (date or a statement that immediately after the selection of the project for financing)
and deliver it to Management Authority before a co-financing agreement is signed.

Article 2
The transnational cooperation agreement shall define detailed activities to be undertaken in
connection with the implementation and management of the project, the budget of each Partner
and the financing arrangements.

Article 3
………………… (name of Partner) acting as a Partner declares readiness to act as a hosting organisation
for participants of the project ……… (title of project) during the implementation period in accordance
with the information included in the application form.
Details related to the organisation of the stay will be set up in the transnational cooperation
agreement.

Article 4
This Letter of intent has been drawn up in ………….. (number of copies) identical copies.
1. Project Provider
…………………………
(signature of authorised person/s for the Project Provider)

2. Partner
…………………………
(signature of authorised person/s for the Partner)
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THE PARTNER`S STATEMENT
On behalf of the ………. (name of the organization) I declare that:
1. I acknowledge the information included in the application form for the project ………….. (title
of project);
2. I commit myself to implement the project ….... (title of project) in accordance with the
information included in the application form;
3. The entity that I represent is not a subject to exclusion from being eligible for the possibility
to receive co-funding, including the exclusion referred to in Article 207 paragraph 4 of the
Act of 27 August 2009 on public finance;
4. Between the entity that I represent and the Project Provider and other project Partners (if
applicable) there are no links, referred to in Article 33 paragraph 6 of the Act of 11 July 2014
on the principles of implementation of the cohesion policy programmes, financed under the
2014-2020 financial perspective and in the Detailed Description of Priority Axes OP KED.
I am aware of criminal liability for false statements or submitting false statements.

On behalf of the Partner
…………………………
(seal and/or legible signature of an authorised person/s)

…………………………
(place, date)
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