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POROZUMIENIE PARTNERSKIE 
 

Niniejsze Porozumienie Partnerskie ma charakter inicjujący współpracę i nie pociąga 

bezpośrednio zobowiązań prawnych. 

 

W dniu………………………… 2012 r., w …………………………… 

 

zostaje zawarte porozumienie pomiędzy: 

 

1. Powiatowym Urzędem Pracy w ……….……., reprezentowanym przez ……………… 

2. Starostwem Powiatowym w…………...……, reprezentowanym przez ……………….. 

3. Urzędem Miasta/Gminy………………….., reprezentowanym przez …………………. 

4. ……………………………………..(NGO), reprezentowanym przez …………………. 

 

zwanymi w dalszej części Porozumienia Partnerami Porozumienia. 

 

 

§ 1. Partnerzy Porozumienia postanawiają przystąpić do projektu pt.: „Praca wysokiej 

jakości na zielonym rynku pracy w woj. mazowieckim”, który realizuje Fundacja „Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” z siedzibą w Warszawie (00-074) 

przy ul. Trębackiej 4, zwana w dalszej części porozumienia Realizatorem. 

 

§ 2. Zasadniczym celem projektu, o którym mowa w § 1 jest wypracowanie strategii w 

zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w woj. 

mazowieckim.  

 

§ 3. Każdy z Partnerów Porozumienia zobowiązuje się do zaangażowania w projekt, tzn. do 

współpracy z pozostałymi Partnerami i z Realizatorem przy opracowaniu strategii w zakresie 

tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki dla swojego powiatu.  

Następnie, dzięki uzyskanym w ramach realizacji projektu informacjom Partnerzy będą mogli 

wdrażać mechanizmy wspierające tworzenie i odbudowę utraconych miejsc pracy wysokiej 

jakości na zielonym rynku pracy. 

Działania projektowe będą uzgadniane z przedstawicielami Partnerów Porozumienia, którzy 

będą konsultować przedsięwzięcia projektowe między sobą oraz z Realizatorem.  

 

§ 4. Realizator zobowiązuje się do: 

1. Udzielenia Partnerom niezbędnego wsparcia z wykorzystaniem swojego potencjału, 

wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia, w celu umożliwienia Partnerom pełnego 

zaangażowania w działania projektu, a przez to jego prawidłowej realizacji.  
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2. Przeprowadzenia i koordynacji działań w ramach projektu, o którym mowa w § 1 

niniejszego porozumienia w celu wypracowania strategii w zakresie tworzenia miejsc 

pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w woj. mazowieckim. 

 

 

§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas realizacji projektu, tj. do 31.05.2014 r. i wchodzi w 

życie z dniem podpisania. 

 

§ 6. Porozumienie sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego 

Partnera Porozumienia oraz Realizatora. 

 

 

 

Realizator:    Partnerzy: 

 

Powiatowy Urząd Pracy w ……….. 

 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w………………  

 

 

 

 

Urząd Miasta/Gminy………………….. 

 

 

 

 

(NGO)………………………………… 


