EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a
ZÖLDTÁRS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY,
Cím: 7100 Szekszárd, Bartók utca 7. (Iroda: 7100 Szekszárd, Béri B. Á. utca 91 Fszt. 1.)
Adószám: 18864810-1-17
Képviselő: Baka György, elnök
Elérhetőségek: www.zoldtars.hu, info@zoldtars.hu, 06-74/414-217, 06-30/9574-835,
a továbbiakban Főpályázó,
valamint a
DOMBÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA,
Cím: 7200 Dombóvár, Szabadság utca 18.
Képviselő: Szabó Lóránd, Polgármester
Elérhetőségek: polgarmester@dombovar.hu, 74/ 564-500
a továbbiakban Partnerszervezet,
valamint a továbbiakban együttesen Felek között a KEHOP-5.4.1 számú, Szemléletformálási Programok (az
energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására) c.
pályázati felhívásra benyújtandó projekt végrehajtására.
1. A Megállapodás tárgya
a./ Felek a jelen Együttműködési Megállapodás aláírásával vállalják, hogy a KEHOP-5.4.1 számú,
Szemléletformálási Programok (az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő
szemléletformálás megvalósítására) c. pályázati felhívásra benyújtandó projektben (továbbiakban Projekt) kitűzött
és jóváhagyott célok elérését közös együttműködéssel valósítják meg, a Projekt megvalósítása érdekében a
pályázatban vállalt kölcsönös kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítik.
2. Felek egymás közötti viszonya, felelősségek
a./ Főpályázó kijelenti, hogy a Támogatási Szerződésben vállaltakért egyedül ő viseli a jogi felelősséget.
3. Partnerszervezet vállalt szakmai feladatai
a./ A Projekt megvalósítása érdekében a Partnerszervezet az alábbi feladatokat vállalja:
•
•
•
•

Szakmai segítséget nyújt a település általános iskolái, felső tagozatban (5-8. osztályok) megrendezésre
kerülő energia – és klímatudatossági programok (tesztek, filmvetítések, előadások) megszervezésében,
Szakmai segítséget nyújt a település középiskoláiban megrendezésre kerülő energia – és klímatudatossági
programok (tesztek, filmvetítések, előadások) megszervezésében,
Biztosítja a Zöldtárs Alapítvány részvételét legalább egy települési napon („Az okos energiatudatos”
sátorban játékos formában diákok és felnőttek részére kerül bemutatásra az energiatakarékosság
fontossága, a megújuló energiák szerepe, a klímaváltozás jelentősége)
Megszervezi a Képviselőtestület tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a Zöldtárs Alapítvány
által megtartásra kerülő „Klíma- és energia dilemma” előadáson, filmvetítésen, beszélgetésen való
részvételt.

b./ Főpályázó kijelenti, hogy az ütemezés és a Projekt tartalmának – Partnerszervezet érintő – módosításait
Partnerszervezettel előzetesen egyezteti.
c./ Partnerszervezet kijelenti, hogy a fenti tevékenységekről a Főpályázó részére véleményezést illetve javaslatot
ad, a programokban érintett intézmények, szervezetek kontakt személyeit, azok elérhetőségét megadja.

4. Az eredmények, tulajdon és használati joga
A támogatás felhasználásával a Projekt megvalósítása során létrejövő eredmények, eszközök, vagyontárgyak és
szellemi termékek tulajdon- és használati joga a Főpályázót illetik.
5. Az Együttműködési Megállapodás felmondása
5.1. A Partnerszervezet általi rendkívüli felmondás
a./ Rendkívüli felmondásra csak a Főpályázó olyan súlyos szerződésszegése miatt,vagy olyan egyéb okból van
lehetőség, ami a jelen szerződés teljesítését a Partnerszervezet számára lehetetlenné teszi.
b./ Rendkívüli felmondás szándéka esetén az érintett Partnerszervezet a felmondását megelőzően legalább 15
nappal köteles egyeztetést kezdeményezni a Főpályázónál a Projekt veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
c./ A felmondási idő – a felek egyéb megállapodása hiányában – 60 nap, amelyen belül a Partnerszervezet
változatlanul köteles mindent megtenni a szerződésszerű teljesítés érdekében.
d./ Felmondás esetén a Partnerszervezet a Főpályázóval a felmondási idő lejártától számított 8 napon belül köteles
a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni és ezeket a
Főpályázónak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról a megfelelő szakmai bizonylatokkal,
dokumentumokkal beszámolni.
5.2. A Főpályázó általi rendkívüli felmondás
a./ Főpályázó felmondhatja a Partnerszervezettel kötött Együttműködési Megállapodást, amennyiben
Partnerszervezet tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását szakmai szempontból súlyosan és tartósan
veszélyezteti.
b./ Főpályázó általi felmondás esetén a Partnerszervezet a felmondási idő lejártától számított 8 napon belül
köteles a rábízott vagy általa használt anyagi eszközökkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni és ezeket a
Főpályázónak átadni, valamint az általa végzett szakmai munkáról Főpályázó felé a megfelelő szakmai
bizonylatokkal, dokumentumokkal beszámolni.

6. Viták rendezésének módja és illetékessége
a./ Felek kijelentik, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekednek, s a viták rendezése során
együttműködést tanúsítanak a felmerülő vitás kérdések – kölcsönösen elfogadható - rendezése érdekében.
b./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

Felek kijelentik, hogy a fenti szerződés tartalmát megismerték, s azt – mint akaratukkal egyezőt – elfogadták.

Szekszárd, 2016. május 12
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