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PROCEDURA
tworzenia partnerstw lokalnych

1. Zasady partnerstwa lokalnego
Tworzenie partnerstw lokalnych opiera się na następujących zasadach:
a) zasada suwerenności: oznacza, że udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy
członek samodzielnie określa zakres i formy swojego zaangażowania,
b) zasada partnerstwa: oznacza, że członkowie partnerstwa dysponują równym
głosem w sprawach partnerstwa, zaś wniesione przez nich wkłady są równie
ważne,
c) zasada pomocniczości: oznacza, że tworzy się lokalne warunki do powstawania
partnerstw, samorząd lub organizacje pozarządowe inicjują partnerstwa w
obszarach problemowych, w których działania pojedynczych podmiotów są mniej
efektywne. Zasada ta oznacza również wzmacnianie już istniejących partnerstw
poprzez włączanie się w ich aktywność.
d) zasada efektywności: oznacza łączenie zasobów będących w dyspozycji
poszczególnych członków partnerstwa,
e) zasada jawności: oznacza, że pełna i aktualna informacja dotycząca partnerstwa i
jego działalności jest powszechnie dostępna,
f) zasada uczciwej konkurencji: oznacza, że partnerstwo jest otwarte dla wszystkich
podmiotów podzielających cele partnerstwa i akceptujących zasady jego działania.
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2. Zgłoszenie zainteresowania powołaniem partnerstwa
2.1 Podmioty z sektora społecznego, prywatnego oraz osoby indywidualne
zainteresowane powołaniem partnerstwa lokalnego mogą złożyć do Gminy
stosowny wniosek (dalej: Wniosek).
2.2 Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące dane:
a) dane adresowe Wnioskodawców oraz dane kontaktowe (adres mailowy,
telefon),
b) opis prowadzonej przez Wnioskodawców działalności,
c) opis proponowanego partnerstwa lokalnego,
d) podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawców.

3. Weryfikacja Wniosku
3.1 Gmina może wzywać Wnioskodawców od dokonania uzupełnień Wniosku,
złożenia dodatkowych dokumentów, wyjaśnień itp. Gmina może również
przeprowadzić bezpośrednie rozmowy/negocjacje.
3.2 Wniosek weryfikowany jest pod względem formalnym oraz merytorycznym.
Okres weryfikacji nie powinien przekraczać 30 dni, przy czym ulega on
zawieszeniu na czas konieczny do wykonania przez Wnioskodawców wezwań, o
których mowa w punkcie 3.1 powyżej.
3.3 O ostatecznej decyzji Gmina informuje Wnioskodawców w drodze pisemnej.
4. Ogłoszenie o planowanym partnerstwie lokalnym
4.1 W przypadku pozytywnej oceny Wniosku lub w przypadku podjęcia przez Gminę
inicjatywy powołania partnerstwa lokalnego, Gmina dokonuje ogłoszenia o
planowanym powołaniu partnerstwa lokalnego.
4.2 Ogłoszenie zamieszcza się co najmniej:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.
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5. Oświadczenia o chęci przystąpienia do partnerstwa lokalnego
Podmioty zainteresowane wejściem w skład partnerstwa lokalnego składają pisemne
oświadczenie w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w
punkcie 4 powyżej, przy czym termin na składanie oświadczeń nie może być krótszy
niż 14 dni licząc od dnia ukazania się ostatniego z ogłoszeń, o których mowa w
punkcie 4.2 powyżej.
6. Zawarcie umowy dotyczącej partnerstwa lokalnego
Powołanie partnerstwa lokalnego następuje na podstawie pisemnej umowy, w której
partnerzy określą w szczególności:
a) cel powołania partnerstwa,
b) podział zadań pomiędzy poszczególnych partnerów,
c) zakres odpowiedzialności poszczególnych partnerów,
d) organizację wewnętrzną partnerstwa, w tym skład, sposób powołania oraz zakres
kompetencji grupy sterującej,
e) sposoby komunikowania się partnerów,
f) źródła finansowania partnerstwa,

7. Zasady monitorowania i ewaluacji partnerstwa lokalnego.
Ocena realizacji działań partnerstwa (ewaluacja) oraz monitoring działań
podejmowanych w ramach partnerstwa przeprowadzany jest w sposób regularny, nie
rzadziej niż raz na rok.

8. Postanowienia końcowe
Niniejsza procedura nie wyłącza innych, przewidzianych przepisami prawa, trybów
tworzenia partnerstw lokalnych.

