
dla realizacji wspólnych projektów

Partnerstwo



Niniejsza broszura przedstawia zasady organizacji partnerstw projektowych zawieranych w celu 
realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE na terenie Bytomia. Celem publikacji jest 
przybliżenie potencjalnym partnerom wiedzy nt. możliwości wspólnej realizacji działań rewita-
lizacyjnych, których kierunek został określony w zapisach „Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Bytom.2020+” w rozdz. 3.3.2 Charakterystyka pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
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Co to jest partnerstwo?
Przepisy regulujące sposób zawiązywania partnerstw

Partnerstwo – forma wspólnej reali-
zacji projektu/przedsięwzięcia przez 
minimum dwa podmioty. Jego ramy 
wyznaczają przepisy zawarte w usta-
wie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspek-
tywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 
2014 poz. 1146 ze zm.) – tzw. ustawie 
wdrożeniowej.

Dokumenty, z którymi pownieneś się zapoznać przed 
przystąpieniem do partnerstwa: 

• ustawa wdrożeniowa, tj. ustawa z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 ze zm.),

• wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na 
lata 2014–2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl), 

• szczegółowy opis Osi Priorytetowych RPO WSL  
na lata 2014–2020 (www.rpo.slaskie.pl),

• wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków  
w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014–2020  
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

Cechy projektu partnerskiego 
1. 
Dobrowolność – nie mu-
sisz realizować projektu 
w formie partnerskiej.

2. 
Minimum dwóch partne-
rów – projekt powinien 
być realizowany przez co 
najmniej dwa podmioty.

3. 
Jeden lider – jeden 
z partnerów w projekcie 
powinien pełnić funkcję 
lidera (partner wiodący 
uprawniony do repre-
zentowania pozostałych 
partnerów projektu).

4. 
Minimum jedna wartość 
– każdy z partnerów 
powinien wnieść do pro-
jektu zasób ludzki, orga-
nizacyjny, techniczny lub 
finansowy. Wkład można 
wnieść w dowolnych 
proporcjach i konfigura-
cjach. 

5. 
Jasne zasady – każdy 
z partnerów powinien 
dokładnie znać zasady, 
na jakich opiera się  
partnerstwo. 

W celu wspólnej realizacji projektu, w zakresie określonym przez instytucję 
zarządzającą krajowym programem operacyjnym albo instytucję zarzą-
dzającą regionalnym programem operacyjnym, może zostać utworzone 
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, orga-
nizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany 
dalej „projektem partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu 
albo umowie o partnerstwie (art. 33. ust. 1. ustawy wdrożeniowej).
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Partnerstwo w projekcie 
Jak dobrać odpowiedniego partnera?

O zasadach, których należy przestrze-
gać w zakresie wyboru partnera mówi 
art. 33, ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  
Doboru partnera dokonuje się przed zło-
żeniem wniosku o dofinansowanie. Wy-
bór powinien być dokonany z zachowa-
niem zasady przejrzystości i równego 
traktowania podmiotów. Partnerzy w pro-
jekcie muszą być od siebie niezależni 
i odrębni – żaden partner nie może mieć 
realnego wpływu na decyzję podejmo-
waną przez drugiego. Przed dokonaniem 
wyboru zapoznaj się z katalogiem be-
neficjentów danego działania/poddzia-
łania wdrażanego w ramach RPO WSL 
2014–2020. Twój partner powinien być 
tam ujęty. 

Wybierając partnera, pamiętaj o: 

• NABORZE. Na swojej stronie in-
ternetowej powinieneś umieścić 
ogłoszenie otwartego naboru part-
nerów. Partnerzy powinni mieć 

co najmniej 21 dni na zgłoszenie 
chęci udziału w projekcie (dotyczy  
– zgodnie z art. 33 – naboru doko-
nywanego przez podmioty wska-
zane w art. 3 ustawy Prawo za-
mówień publicznych). 

• CELU. Wybierając partnera, upew-
nij się, że jego działania są zgodne 
z celami partnerstwa. Ważny jest 
również deklarowany wkład poten-
cjalnego partnera w realizację pro-
jektu oraz jego doświadczenie w re-
alizacji podobnych projektów.

• INFORMACJI KOŃCOWEJ. Po wy-
borze partnera do wspólnej realiza-
cji projektu powinieneś zamieścić 
tę informację na swojej stronie in-
ternetowej. 

Kto nie może zostać partnerem 
w projekcie

 › podmiot wykluczony z możliwo-
ści otrzymania dofinansowania 

(sprawdź art. 207 ust. 4 ustawy o fi-
nansach publicznych Dz.U. nr 157, 
poz. 11240 ze zm., lub art. 12 ust. 1  
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywa-
nia pracy cudzoziemcom przeby-
wającym wbrew przepisom na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej),

 › podmiot powiązany (w rozumieniu 
załącznika I do Rozporządzenia Ko-
misji (UE) nr 651/2014 z 17 czerw-
ca 2014 roku),

 › jednostka organizacyjna podległa 
wnioskującemu partnerowi.

Dobrze się zastanów przed wyborem partnera. Odpowiedni partner projektu 
to taki, który sprawi, że cele projektu zostaną osiągnięte lepiej i szybciej, niż 
jakbyś działał w pojedynkę. 

UWAGA!
Możesz zmienić partnera w trak-
cie trwania projektu. W przypad-
kach uzasadnionych konieczno-
ścią zapewnienia prawidłowej 
i terminowej realizacji projektu, 
za zgodą właściwej instytucji, 
może nastąpić zmiana partnera 
(art. 33. ust. 3a. ustawy wdro-
żeniowej). 

Szczegółowe informacje dotyczące doboru partnera zawarte są w Instrukcji wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 
WSL na lata 2014–2020 (www.rpo.slaskie.pl/dokument/instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_efs).
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Partnerstwo w projekcie
Lider projektu (partner wiodący)

W obecnym okresie programowania 
(2014–2020) obowiązuje scentralizo-
wany model partnerstwa. LIDER (partner wiodący)

– kluczowa rola – ma status beneficjenta; 
reprezentuje pozostałych partnerów projektu; 
podpisuje umowę o dofinansowanie; 
odpowiada za przygotowanie, realizację 
i rozliczenie projektu (odpowiedzialność  
wobec IZ/IP RPO WSL).

PARTNERZY
– współuczestniczą  
w realizacji projektu, są 
upoważnieni do ponoszenia 
wydatków w projekcie.

Kogo wybrać na lidera projektu?

To ważne pytanie, na które trzeba odpo-
wiedzieć już na początku współpracy, 
ponieważ to lider będzie odgrywał klu-
czową rolę w projekcie. Liderem powi-
nien zostać podmiot, który dysponuje 
największym doświadczeniem. Posia-
da również największy zasób finanso-
wy, organizacyjny oraz instytucjonalny. 

Udział partnerów w przedsięwzięciu nie 
może mieć charakteru czysto symbo-
licznego czy pozornego. Sam wkład fi-
nansowy nie czyni z podmiotu partnera 
projektu. Powinien on aktywnie uczest-
niczyć w projekcie.

Wyjątkiem są projekty realizowane w po-
rozumieniu między jednostkami samo-
rządu terytorialnego. W tym przypadku 
porozumienie opiera się tylko na wnie-
sieniu wkładu finansowanego przez je-
den z podmiotów. 
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Rola lidera w trakcie realizacji projektu:

1. Składa wniosek o dofinansowanie.

2. Dba o to, żeby projekt realizowany 
był zgodnie z terminami 
i założeniami zawartymi we 
wniosku o dofinansowanie.

3. Zarządza finansami projektu, 
rozlicza projekt (składa wnioski 
o płatność, otrzymuje płatność 
w ramach projektu, rozlicza się 
z partnerami).

4. Posiada wymagane niezbędne 
rachunki bankowe.

5. Jest odpowiedzialny za 
osiągnięcie i utrzymanie 
zaplanowanych wskaźników.

6. Komunikuje się z IZ RPO WSL.

7. Zwraca środki z tytułu 
stwierdzonych nieprawidłowości 
(również spowodowanych przez 
innego partnera).

8. Zapewnia dostęp do dokumentacji 
projektowej organom kontrolnym.

9. Zapewnia trwałość projektu.
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Co powinno zawierać porozumienie  
lub umowa o partnerstwie?

Jasna deklaracja współpracy

Podmioty, które wspólnie z Tobą reali-
zują projekt w partnerstwie, muszą być 
związane porozumieniem lub umową 
o partnerstwie. Umowa ta musi określać 
wszystkie zasady partnerstwa. Podmioty 
administracji publicznej zawierają między 
sobą porozumienie, pozostałe podmioty 
– umowę partnerską.

Porozumienie oraz umowa o partnerstwie 
powinny określać w szczególności (za 
art. 33 art. 5 ustawy wdrożeniowej):

1. przedmiot porozumienia albo 
umowy,

2. prawa i obowiązki stron,

3. zakres i formę udziału poszcze-
gólnych partnerów w projekcie,

4. partnera wiodącego uprawnione-
go do reprezentowania pozosta-
łych partnerów projektu,

5. sposób przekazywania dofinan-
sowania na pokrycie kosztów 
ponoszonych przez poszcze-
gólnych partnerów projektu, 
umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego 
każdemu z partnerów,

6. sposób postępowania w przy-
padku naruszenia lub niewywią-
zania się stron z porozumienia 
lub umowy.

UWAGA!
Zwróć uwagę na kryteria oceny 
projektów! Niektóre wymagają 
dołączenia podpisanej umowy 
partnerskiej/porozumienia już na 
etapie składania wniosku o dofi-
nansowanie. Pamiętaj też, że na 
każdym etapie oceny projektu 
możesz zostać poproszony 
o przedstawienie podpisanego 
dokumentu. 

Podpisaną umowę o partnerstwie/porozumienie w większości przypadków 
możesz dostarczyć dopiero w momencie podpisania umowy na dofinanso-
wanie lub podjęcia uchwały o realizacji projektu. Wtedy do wniosku należy 
dołączyć: 

1.
list intencyjny part-
nera zaświadczający 
o wspólnej realizacji 
działania. List  
powinien zawierać 
nazwę podmiotu,  
jego zadania i wkład  
w realizację projektu, 

2.
projekt umowy partner-
skiej/porozumienia,

3.
zatwierdzone sprawoz-
dania finansowe partne-
ra za ostatnie 3 lata,

4.
jeżeli podatek VAT jest 
kwalifikowany w projek-
cie, do wniosku należy 
dołączyć oświadczenie 
o kwalifikowalności VAT 
partnera.
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SZANSE • łączymy (wraz z innymi podmiotami) zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne  
bądź finansowe,

• każdy z partnerów wnosi jakąś wartość dodaną do projektu,
• większy potencjał kadrowy, finansowy i organizacyjny,
• wymiana wiedzy i doświadczeń,
• różna perspektywa,
• kompleksowa ocena założeń projektowych,
• większa szansa na realizację innowacyjnych projektów (dzięki zaangażowaniu podmiotów 

z różnych sektorów).

ZAGROŻENIA • dłuższa ścieżka podejmowania decyzji,
• utrudnione planowanie,
• utrudniona bieżąca realizacja zadań,
• utrudniona kontrola projektu,
• podział obowiązków może stworzyć problemy natury prawnej i finansowej,
• problem z odpowiedzialnością partnerów. 
 

Wspólne działanie
Szanse i zagrożenia
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Projekty partnerskie – czas na realizację
Poznaj przykładowe projekty realizowane w Bytomiu

Rewitalizacja społeczna mieszkańców Bytomia 
poprzez specjalistyczne szkolenia zawodowe 
w wybranych zawodach rzemieślniczych. Wnio-
skodawca/podmiot realizujący: Miasto Bytom/
PUP w Bytomiu w partnerstwie. Celem projektu 
jest nabycie bądź podwyższenie kwalifikacji 
zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodo-
wego i zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz 
aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 
30. roku życia zarejestrowanych w PUP jako 
bezrobotni, należących co najmniej do jednej 
z grup: osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, 
osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale 
bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Droga do aktywności zawodowej – Bytomianie 
na Start. Wnioskodawca/podmiot realizujący: 
Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. 
w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Bytomiu. Projekt skierowany do osób bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo, zamieszku-
jących obszar rewitalizacji, należących do grup 
o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 
W ramach projektu będą realizowane: diagnozy 
uczestników, wsparcie w postaci warsztatów 
umiejętności miękkich, indywidualne szkolenia, 
staże i zatrudnienie wspomagane. 

Bytomscy transformersi–strażnicy kapitału 
społecznego I. Wnioskodawca/podmiot reali-
zujący: Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji  
Sp. z o.o. w partnerstwie. Celem projektu 
jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym powyżej 18. roku życia mieszkających 

na obszarze rewitalizacji poprzez zastosowanie 
innowacyjnych i kompleksowych form wsparcia 
nastawionych na budowanie kapitału społecz-
nego i wzrost gotowości do zatrudnienia.

Metamorfozy Mieszkańców DPS Bytom. 
Wnioskodawca: Bytomska Agencja Rozwoju 
Inwestycji Sp. z o.o. w partnerstwie z PRO-IN-
WEST s.c. Celem projektu jest wzrost kwalifi-
kacji zawodowych oraz wzrost kompetencji 
kluczowych poprzez kompleksowe działanie 
na rzecz osób z grup wykluczonych społecznie 
zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej 
w Bytomiu, z zastosowaniem instrumentów 
aktywnej integracji: społecznych i zawodowych.

Bytomska szkoła = pewność i gwarancja wy-
sokiej jakości kształcenia. Wnioskodawca/
podmiot realizujący: Miasto Bytom/Wydział 
Edukacji w partnerstwie. Projekt realizowany 
będzie na obszarze objętym Gminnym Pro-
gramem Rewitalizacji. Głównym celem jest 
ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości kształcenia 
podstawowego i średniego poprzez objęcie 
wsparciem szkół: SP nr 6, SP nr 9, SP nr 16  
i X LO w postaci realizacji kompleksowego 
programu wsparcia: zajęć dydaktyczno-wyrów-
nawczych, rozwojowych oraz zajęć z uczniami 
o specjalnych potrzebach, doposażenie 3 szkół 
w pracownie oraz w sprzęt TIK (technologie 
informacyjne i komunikacyjne) i zwiększenie 
kompetencji nauczycieli.

Aktywizacja bytomskiej przedsiębiorczości. 
Wnioskodawca/podmiot realizujący: BARI 
Sp. z o.o. w partnerstwie. Projekt skierowany 
do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 
mieszkańców Bytomia należących do co naj-
mniej jednej z poniższych grup: kobiety, osoby 
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, oso-
by 50+. W ramach projektu każdy z uczestników 
otrzyma następujące świadczenia: doradztwo 
zawodowe, opieka oficera dotacyjnego, szko-
lenie z przedsiębiorczości, bezzwrotna dotacja 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
podstawie zaakceptowanego biznesplanu, co-
miesięczne, bezzwrotne pieniężne wsparcie 
pomostowe do wysokości najniższego wyna-
grodzenia przez okres do 12 miesięcy w trakcie 
prowadzenia działalności gospodarczej, opieka 
doradcy biznesowego w okresie do 12 miesięcy 
od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Po uruchomieniu działalności gospodarczej 
w oparciu o pozyskaną dotację uczestnik nie 
może jej zamknąć przed upływem 12 miesięcy.

Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsię-
biorstw. Bytomski Podmiotowy System Finan-
sowania. Wnioskodawca/podmiot realizujący: 
BARI Sp. z o.o. w partnerstwie. W ramach pro-
jektu osoby pracujące w sektorze MŚP oraz 
osoby prowadzące działalność gospodarczą 
uzyskają kwalifikacje i nabędą kompetencje 
zgodnie z potrzebami MŚP. Partnerem w pro-
jekcie jest m.in. miasto Bytom.
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Partnerstwo – czy warto?
Przykład projektu zrealizowanego z sukcesem

Przykładem projektu realizowanego w partnerstwie jest 
projekt „Mam zawód – mam pracę w regionie” realizo-
wany w perspektywie finansowej na lata 2007–2013 
przez Samorząd Województwa Śląskiego w partnerstwie 
z gminami i powiatami województwa, skierowany do 
uczniów szkół zawodowych. Realizacja przedsięwzięcia 
w partnerstwie wynikała z podstawowych założeń pro-
jektowych, jakimi były kompleksowość podejmowanych 
zadań, złożoność celów projektu czy wymiar finanso-
wy wsparcia. Był to projekt systemowy, realizowany 
na terenie całego województwa, w którym partnerami 

były: powiaty i miasta na prawach powiatu będące or-
ganami prowadzącymi szkół zawodowych na swoim 
terenie. Bez udziału partnerów realizacja projektu nie 
byłaby możliwa – niezwykle trudne byłoby zaplano-
wanie określonego, zindywidualizowanego wsparcia, 
a następnie jego wdrożenie. Był to duży projekt: objął 
wsparciem kilkanaście tysięcy uczniów, kilkaset pla-
cówek, jego wartość wyniosła kilkadziesiąt milionów 
złotych. Realizacja projektu pozwoliła na wdrożenie 
kompleksowych rozwiązań, których efekty widoczne 
były w skali całego województwa. 





Redakcja: 
.bringMore advertising we współpracy  
z Urzędem Miejskim w Bytomiu

Opracowanie graficzne i realizacja:  
.bringMore advertising

www.bringmore.pl

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2  
tel.: 32 283 62 27 | faks: 32 283 62 27  
e-mail: zf@um.bytom.pl
www.bytomodnowa.pl

Materiał bezpłatny

Publikacja przygotowana w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Bytom OdNowa – 
innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych” finansowanego ze środków Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014–2020


