Leonardo da Vinci monenvälisiä
hankkeita innovaatioiden
kehittämiseen
Elinikäisen oppimisen ohjelma
Hakukierros DG EAC/31/08

Kunkin edunsaajan ja yhteistyökumppanin on allekirjoitettava sopimus ennen tässä
sopimuksessa kuvatun kumppanuustoiminnan alkaminsta. Tämä sopimus on liitesopimus
sopimuksen numero
504452 LLP-1-2009-1-UK-Leonardo-LMP for the IMPLEMENTATION OF THE Developing e-Learning
Tools for Trade Union Education PROJECT number 504452 (Verkko-oppimisen työkaluja
ammattiyhdistystoimintaan).

Tämä sopimus kattaa seuraavat yhteistyökumppanit: Trades Union Congress, Congress House,
Great Russell Street, London WC1B 3LS, jäljempänä nimeltään "Pääkumppani"
ja
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, 1 Hakaniemenranta, Helsinki 00530 jäljempänä
nimeltään "Hankekumppani".

Olemme sopineet seuraavasta:

1 artikla: Hankkeen tavoitteet
1.1 Leonardo da Vinci -ohjelma yhdistää ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja
käytännön. Developing e-Learning Tools for Trade Union Education (DeLTTUE) hanke painottaa, että
avain onnistuneeseen verkko-oppimisen kehittämiseen, soveltamiseen ja hyödyntämiseen on
kouluttajien jatkuva ammatillinen kehittyminen. Aiomme kehittää ohjeistusta ja koulutusta
varmistaaksemme, että uusiin teknologioihin ja osaamiseen perustuva ammatilliset koulutusmallit
omaksutaan ja hyödynnetään jokapäiväisessä käytännön opetuksessa. Pyrimme antamaan
kouluttajille yhteistyön välineitä tiedonvaihtoon ja keinoja vaikuttaa opetussuunnitelmien
kehittämiseen sekä parantamaan työpaikan luottamushenkilöille tarjottavan koulutuksen laatua.
2 artikla: Kumppanuussopimuksen sisältö
2.1 Tällä kumppanuussopimuksella Pääkumppani ja Hankekumppani määrittelevät käytännön
suunnitelmat, joiden mukaan työ suoritetaan, sekä hallinnolliset suhteet, joilla niitä säädellään
perustetun kumppanuuden puitteissa hankkeen loppuun saattamiseksi.
2.2 Kumppanuussopimus on toissijainen asiakirja. Sitä on luettava yhdessä aiesopimuksen ja
rahoituspäätöksen yleisten ehtojen kanssa. Aiesopimuksen sisältö ohittaa kumppanuussopimuksen
sisällön, mikäli sisällöt eriävät.
2.3 Hankkeen sisältö ja siihen liittyvän työsuunnitelma on eritelty liitteissä, jotka ovat erottamaton
osa tätä sopimusta ja jotka kumpikin osapuoli vakuuttaa lukeneensa ja hyväksyneensä.
Liitteet ovat:
hankehakemus ja käsikirja
hankkeen toteutussuunnitelma
hankkeen budjetti
Kaikki liitteet ovat erottamaton osa tätä kumppanuusopimusta.
2.4 Tarkoituksena ei ole luoda muodollista oikeudellista kumppanuutta. Kumppanuussopimus
kattaa ne toimet, joiden parissa kumppani ja hankekumppani tekevät yhteistyötä varmistaakseen
projektin onnistuneen toteutuksen.
2.5 Hankkeen kokonaiskustannukset sopimusajalta ovat 270940 euroa.
2.6 Euroopan Yhteisön rahoitusosuus on enintään 75% koko hankkeen kustannuksista.
3 artikla: Sopimuksen kesto
3.1 DeLTTUE-hanke kestää kaksi vuotta. Se alkaa 5. marraskuuta 2009 ja päättyy 4. marraskuuta
2011.
3.2 Tämä kumppanuussopimus tulee voimaan viimeisen osallistujan allekirjoituspäivänä ja päättyy 4.
marraskuuta 2011.
3.3 Hankkeen toteutuskautta voidaan muuttaa LDV-ohjelman nimenomaisella kirjallisella
myöntymyksellä. Muutokset koskevat kaikkia hankekumppaneita.

3.4 Kumppanuussopimuksen päätyttyä Hankekumppani on velvollinen noudattamaan velvoitteita,
jotka koskevat asiakirjojen hallintaa ja arkistointia (hankkeen käsikirjan mukaisesti).
4 artikla: Pääkumppanin velvollisuudet
4.1 Pääkumppani suorittaa kaikki ne tarpeelliset toimenpiteet toteutussuunnitelman valmisteluun,
toteutukseen ja hallintoon liittyen, jotka on mainittu tässä sopimuksessa ja sen liitteissä perustuen
hankkeen tavoitteisiin.
Erityisesti Pääkumppani sitoutuu seuraavaan:
olemaan vastuussa hankkeen yleisestä koordinoinnista, hallinnoinnista ja toimeenpanostata.
Pääkumppani on LLP-rahoituksen edunsaaja ja hallinnoi varoja kumppanuussopimuksen
yksityiskohtien mukaisesti
nimemään projektipäällikön, jolla on toiminnallinen vastuu hankkeen yleisestä
toteuttamisesta
varmistamaan hankkeen toteutuksen rivakan aloituksen ja hankkeen pysymisen
aikataulussa asianomaisen EU-viraston edellyttämien velvoitteiden mukaisesti. Pääkumppani
tiedottaa virastolle niistä mahdollisista tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa negatiivisesti
hankkeen toiminnan toteutukseen ja / tai rahoitussuunnitelmaan;
ottamaan vastaan maksatukset virastolta ja hallinnoimaan rahoitusta koskien erityisesti
hankekumppaneiden rahoitusosuuden siirtämistä eteenpäin hyvissä ajoin sekä hankkeen
kirjanpidollisten asiakirjojen kokoamista yhteistyökumppaneilta sekä kaikkien tarvittavien
asiakirjojen valmistelua lopullista tilintarkastusta ja valvontaa varten (hankekumppaneiden
avustuksella),
valmistelemaan hankkeen talousarvion sekä työsuunnitelman, jossa määritellään osana
hanketta suoritettavat tehtävät ja toimenpiteet ja projektikumppaneiden rooli niiden
toteuttamisessa (ks. liitteenä oleva työsuunnitelma)
valmistelemaan ja antamaan sekä seuranta- että loppuraportin, budjetin seuranta-asiakirjat,
taloudellinen sitoumukset, maksupyynnöt, talousraportit ja hakemuset talousarvion ja
sopimuksen lausekkeiden muutoksiksi,
ilmoittamaan Hankekumppanille muutoksista hankkeen budjettiin talousarvio tai
sopimukseen
suorittamaan muut yhteistyökumppaneiden kanssa kanssa erikseen sovitut tehtävät.
5 artikla: Hankekumppanin velvollisuudet
5.1 Sekä Hankekumppani että Pääkumppani (kumpikin projektin yhteistyökumppanin
ominaisuudessa) hyväksyvät seuraavat tehtävät ja vastuut:
toimeenpanee ripeästi hankkeen työsuunnitelman mukaiset toimenpiteet
toimittaa Pääkumppanille informaation, joka on välttämätöntä hankkeen koordinointia,
seurantaa ja toimeenpanoa ja raportointia varten
ilmoittaa Pääkumppanille niistä mahdollisista tekijöistä, jotka saattavat vaikuttaa
haitallisesti hankkeen työsuunnitelman mukaiseen toteutuksen
Hankekumppani sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla
Pääkumppani kykenee noudattamaan rahoituspäätöksen mukaisia vastuitansa
ottaa vastuun Pääkumppanille toimitetavasta informaatiosta mukaan lukien tiedot
maksatettavista kustannuksista ja tarvittaessa myös niistä kuluista, jotka eivät ole
tukikelpoisia
toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat tilintarkastusta ja valvontaa varten, antaa tarvittavan
informaation sekä varmistaa tarvittaessa vastuullisten tilintarkastajien pääsyn yrityksen
tiloihin

säilyttää aina tarkastusta varten kaikki tiedostot, asiakirjat ja informaation siitä osasta
projektia, josta toimija on vastuussa, turvallisesti ja hallitusti vähintään 5 vuotta siitä, kun
virasto on suorittanut viimeisen maksatuksen hankkeelle
toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja muun tarvittavan informaation mahdollisille
riippumatomille arviojille ohjelman puolivälissä ja sen päätyttyä tapahtuvaa arviointia
varten
järjestää käyttäjäryhmien sitoumukset alueellaan sekä heidän osallistumisensa ja
yhteistyönsä hankkeen tulosten tiedottamisessa
noudattaa EU:n ja kansallisia lainsäädäntöjä
6 artikla: Kumppanuuden organisaatiorakenne
6.1 Kumppanuuden menestyksellisen hallinnoinnin ja projektin onnistuneen toteuttamisen vuoksi
hankkeelle perustetaan johtoryhmä (Project Management Committee PMC). Ryhmä valvoo
hankkeen toteuttamista ja sen puheenjohdosta huolehtii Pääkumppani, jonka tehtäviin kuuluu
raportoida virastolle.
6.2 Ryhmän jäseniä ovat muun muassa Pääkumppani sekä edustus SAK:sta, LO Ruotsista, CITUB:stä,
GSEE:stä, ETUI:sta ja Open University UK:sta.
6.3 Johtoryhmä kokoontuu viisi kertaa hankkeen elinkaaren aikana.
6.4 Virastonja LLP:n henkilökunnalla on myös oikeus osallistua kokouksiin.
6.5 Johtoryhmällä (PMC) on valtuudet siirtää tiettyjä tehtäviä tai velvollisuuksia niille alakomiteoille,
joita se pitää tarpeellisena perustaa. Näihin tehtäviin voi sisältyä vastuu varainhoidon valvonnasta,
hankkeen toimintojen seurannasta ja tulosten arvioinnista sekä muut johtoryhmän sopivaksi
katsomat tehtävät.
7 artikla: Yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa
7.1 Yhteistyössä kolmansien osapuolten kanssa (mukaan lukien alihankkijat, tapahtumiin osallistujat
tai ulkoisttujen toimien hoitajat), Hankekumppani on yksin vastuussa Pääkumppanille
kumppanuussopimuksen ja sen liitteiden mukaisista velvoitteista. Näiden asiakirjojen myötä vastuut
ulottuvat myös ohjelman totettavaan virastoon.
7.2 Hankekumppanilla ei ole oikeutta siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan
kumppanuussopimuksen nojalla ilman muiden kumppanien ja ohjelman täytäntöönpanosta
vastaavien elinten ennakkosuostumusta.
7.3 Kolmansien osapuolten, mukaan lukien myös alihankkijat, kanssa tehtävässä yhteistyössä on
noudattava EU:n julkisia hankintoja koskevissa direktiiveissä säädettyjä menettelytapoja.
8 artikla: Vastuuvelvollisuus
8.1 Kukin yhteistyökumppani vapauttaa toisensa yksityisoikeudellisesta vahinkovastuusta, joka on
tulosta tämän sopimuksen toimeenpanosta, mukaan lukien kumppanien henkilöstön kärsimät
vahingot, siltä osin kuin nämä vahingot eivät ole vakavia tai johdu yhteistyökumppanin tai sen
henkilöstön tahallisesta laiminlyönnistä.

8.2 Hankekumppanin tulee suojata virastoa, Pääkumppania ja sen henkilöstöä mahdollisista
kolmansien osapuolten kärsimien vahinkojen aiheuttamilta oikeudellisilta toimilta. Tämä kattaa
hankkeen henkilöstön tämän sopimuksen täytäntöönpanon osalta siltä osin kuin nämä vahingot
eivät johdu vakavasta tai tahallisesta laiminlyönnistä viraston, Pääkumppanin tai niiden henkilöstön
taholta.
9 artikla: Taloushallinta ja varainhoito
9.1 Pääkumppanin tehtävänä on valmistella budjetti, jossa esitetään tukikelpoiset kustannukset ja
rahoitus. Talousarvio esitetään euroina.
9.2 Kustannusten tukikelpoisuusehtojen määrittely perustuu Euroopan Komission asetuksiin ja
kansallisiin lakeihin. Tukikelpoisten kustannusten on oltava: 1) suoraan hankkeen tavoitteisiin
liittyviä 2) välttämättömiä hankkeen toteuttamisen kannalta niin kauan kuin se on kohtuullista ja
toiminnan tehokkuuden ja taloudellisuuden periaatteiden mukaisesti;3) tosiasiallisesti aiheutuneita
ja tunnistettavissa ja todennettavissa Hankekumppanin kirjanpidossa ja verodokumentaationssa (ks.
liitteenä oleva luettelo tukikelpoisista ja tukeen oikeuttamattomista kustannuksista).
9.3 Pääkumppani on ainoa EACEA:an vastuussa oleva osapuoli maksatuspyyntöjen sekä
talousraporttien suhteen. Pääkumppanin on varmistettava Hankekumppanien esittämän kirjanpidon
ja talousraporttien luotettavuus. Pääkumppani saattaa kehottaa kumppaneita toimittamaan
lisätietoja.
9.4 LLP:n sääntöjen mukaisesten todisteiden puute tai ohjelman noudattamatta jättäminen
kustannusten tukikelpoisuuden osalta Pääkumppani pyytää Hankekumppania tarkistamaan
toimitetut taloudelliset asiakirjat. Jos tilintarkastajat katsovat, ettei jokin Hankekumppanin
maksatuspyyntö ole tukikelpoinen, Pääkumppani pidättää oikeuden olla suorittamatta osaa
maksatushakemuksesta.
9.5 Viraston taloudellinen avustus maksetaan Pääkumppanin tilille. Pääkumppani vastaa hankkeen
hallinnosta ja varainhoidosta sekä varoista ja niiden jakamisesta kumppaneiden välillä seuraavan
järjestyksenmukaisesti:
Ensimmäinen maksatus 12 428,50 EUROA
Toinen maksatus 5 326,50 EUROA

Kaikkien maksujen katsotaan olevan ennakkoa, joka edellyttää viraston nimenomaista hyväksyntää
hankkeen loppuraportille.
9.6 Hankekumppanin on sitouduttava pitämään erillistä kirjanpitoa viraston asettamien säännösten
mukaisesti.
9.7 Kirjanpidon raportit tai muut asiakirjat mukaan lukien jäljennökset tulosten dokumentoinnista
tulee toimittaa Pääkumppanin asettaman aikataulun ja vaatimusten mukaisesti (ks. liite).
9.8 Taloudenhoidon, kirjanpidon ja raportoinnin periaatteet perustuvat Pääkumppanin osalta (sekä
sen hankekumppaneille osoittamien vaateiden osalta) on perustuttava LDV-ohjelman sääntöihin
mitä tulee hankkeeseen ja yleisestikin. Tarvittavat tulkinnat edellisten suhteen suorittaa
Pääkumppani. Pääkumppani pyrkii tarvittaessa kohtuullisessa määrin selvittämään sääntöihin /

määräyksiin liittyvät kysymykset viraston kanssa erimielisyyksien vättämiseksi erityisesti, jos ne
voivat johtaa siihen, että virasto katsoo tarpeelliseksi vähentää, keskeyttää tai periä takaisin tukia
yhdeltä tai useammalta kumppanilta.
10 artikla: Seuranta ja raportointi
10.1 Pääkumppanilla on kokonaisvastuu jatkuvasta Hankekumppanin toteuttamien toimien
valvonnasta.
10.2 Hankekumppani toimittaa Pääkumppanille viipymättä pyydetyn informaation koskien projektin
työsuunnitelman totoeuttamista.
10.3 Pääkumppanin velvollisuus on toimittaa väli-ja loppuraportit virastolle, jotta rahoituksen
loppusumma voidaan maksattaa. Raportti tulee laatia hankekäsikirjassa esitettyjen ohjeiden
mukaisesti (ks. liite).
10.4 Hankekumppani sitoutuu antamaan Pääkumppanille tarvittavat tiedot väli- ja loppuraporttien
laatimiseksi. Työsuunnitelman mukaisia määräaikoja tulee noudattaa.
10.5 Pääkumppani toimittaa Hankekumppanille väliraportin ja loppuraportin kopiot ja pitää
Hankekumppanin säännöllisesti ajantasalla viraston kanssa käydyn olennaisen viestinnän osalta.
11 artikla: Toteutussuunnitelma ja talousarvio
11.1 Mikäli kumppani hakee muutosta hyväksytyssä projektihakemuksessa oleviin
kokonaiskustannuksiin siirtämällä varoja kustannuspaikalta toiselle, on Pääkumppanin saatava
hyväksyntä Hankekumppaneilta.
11.2 Yhteistyökumppanien tulee hyväksyä etukäteen muutokset Pääkumppanin ja viraston väliseen
sopimukseen.
12 artikla: Velvoitteiden täyttämättä jättäminen tai viivästyminen
12.1 Kaikki kumppanit ovat velvollisia ilmoittamaan Pääkumppanille välittömästi, mikäli velvoitteita
ei pystytä täyttämään hankkeen osalta tai mikäli työ viivästyy.
13 artikla: Hankkeen tulokset
13.1 Sopimuksen kattamista yhteisistä toiminnoista syntyvät tulokset ovat yhteistyökumppaneiden
yhteistä omaisuutta.
14 artikla: Viraston vaatimus takaisinmaksusta
14.1 Mikäli viranomainen rahoituspäätökseen perustuen joutuu perimään takaisin varoja, jotka on jo
maksatettu, on kukin yhteistyökumppani velvollinen maksamaan osuutensa tästä Pääkumppanille.
Pääkumppanin tulee toimittaa yhteistyökumppaneille viipymättä kirje, jossa virasto on määritellyt
takaisinmaksuvelvoitteet, ja ilmoittaa yhteistyökumppaneille summan, joka näiden on määrä
maksaa takaisin. Taksisunmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun Pääkumppani on
ilmoittanut asiasta Hankekumppaneille.
15 artikla: Viestintä ja tiedottaminen

15.1 Yhteistyökumppanienon tiedotettava komissiolta, virastolta jne. peräisin olevasta rahoituksesta
kaikissa materiaaleissa ja asiakirjoissa. (Katso tiedottamista koskevat ohjeet).
16 artikla: Osapuolten väliset erimielisyydet
16.1 Pääkumppani ja Hankekumppani sitoutuvat olemaan vetäytymättä hankkeesta ellei siihen ole
väistämättömiä syitä. Jos näin kuitenkin käyi, Pääkumppani ja projektin yhteistyökumppanit pyrkivät
kattamaan vetäytyvän yhteistyökumppanin osuuden, joko ottamalla sen tehtävät osakseen tai
pyytämällä yhtä tai useampaa uutta yhteistyökumppania liittymään kumppanuuteen.
16.2 Mikäli yhteistyökumppaneiden välille syntyy erimielisyyksiä, he ovat velvollisia pyrkimään
sovintoratkaisuun. Erimielisyydet käsitellään projektin johtoryhmässä (PMC). Pääkumppani ilmoittaa
asiasta muille yhteistyökumppaneille ja pyytää ohjeistusta viranomaiselta joko omasta tai jonkin
yheistyökumppanin aloitteesta.
17 artikla: Sopimuksen muuttaminen
17.1 Yhteistyösopimuksen muutokset tulee tehdä erillisellä täydentävällä sopimuksella, jonka
allekirjoittaa kukin tämän sopimuksen osapuolista.
18 artikla: Tekijänoikeudet
18.1 Pääkumppanin ja hankekumppaneiden on varmistettava, että kaikki hankkeen aikana
kehitettyjen tuotteiden on oltava tekijänoikeusvapaita kansallisia lakeja noudattaen..
19 artikla: Oikeudellinen seuraanto
19.1 Siinä tapauksessa, että kumppaniorganisaatiossa tapahtuu oikeudellisia muutoksia(esim. jos
Pääkumppanin organisaatio muuttuu oikeudellisessa mielessä), Pääkumppani on velvollinen
siirtämään kaikki sopimuksen mukaiset velvollisuudet oikeudelliselle seuraanto-organisaatiolle.
20 artikla: Kotipaikka
20.1 Yhteistyökumppaneidenon valittava kotipaikakseen osoitte, joka on mainittu virallisessa
kirjepaperissa ja johon viralliset tiedoksiannot voidaan laillisesti toimittaa.. Mikäli kotipaikka
muuttuu, on Pääkumppanille toimitettava tieto tästä 15 päivän kuluessa kirjatulla kirjeellä.
21 artikla: Tuomiovalta
21.1 Ellei sovintoratkaisua synny, Englannin tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta ratkaista
tähän sopimukseen liittyvät osapuolten väliset riidat.
Kirjattu Lontoossa kahtena kappaleena.
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Liz Rees
Trade Union Education Manager

Hankekumppanin puolesta

Päiväys

Päiväys

