Многостранни проекти по програма
Леонардо да Винчи за развитие на
иновациите
Програма Учене през целия живот
Обява за кандидатстване: DG EAC/31/08

Договорът между бенефициента и всеки партньор трябва да бъде подписани преди
началото на дейността на партньорството, както е описано в този договор, той трябва
да бъде приложен към Споразумение номер 504452 LLP‐1‐2009‐1‐Великобритания‐Leonardo‐
LMP за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА Разработване на електронна система за синдикално обучение
Проект номер 504452

Този договор ще управлява взаимоотношенията между Синдикален конгрес, Congress House,
Great Russell Street, London WC1B 3LS наричан 'Водещ партньор'
От една страна
и

Конфедерацията на Независимите синдикати в България, пл. Македония 1, София 1040
наричан 'Партньор'.

Ние постигнахме договореност по следното:
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Член 1: Цели на проекта
1.1 Програма Леонардо да Винчи свързва политиката с практиката в областта на
професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът ‘Разработване на електронна
система за синдикално обучение’ (DeLTTUE) признава, че ключът към успешното развитие,
прилагане и използване на онлайн образование е непрекъснатото професионално развитие на
преподавателите. Ние ще разработи насоки и обучение, за да се гарантира, че нови системи за
професионално обучение, базирани на нови технологии и компетентност са приети и се
използват в ежедневната преподавателска практика; да осигурим на преподавателите
инструменти за сътрудничество и обмен на информация и да повлияем на развитието на
учебни програми и повишим капацитета за предоставяне на качествено образование на
работното място.
Член 2: Предмет на договора
2.1 С настоящото споразумение за партньорство, Водещият партньор и партньорът определят
процедурните правила за работата, както и отношенията, които ги управляват в рамките на
партньорството, създадено с цел осъществяване на проекта.
2.2 Споразумението за партньорство е вторичен документ. То трябва да се тълкува, свързано с
Писмото за намерение и Условията на гранта. Съдържанието на Писмото за намерение ще
замени противоречащите текстове в Споразумението за партньорство.
2.3 Предметът на проекта и свързаната с него работна програма са подробно описани в
приложенията, които представляват неразделна част от настоящия договор, и всяка от
страните декларира, че ги е прочела и одобрила. Приложенията включват:
• проекто предложението и наръчник
• работен план на проекта
• бюджет на проекта
Всички приложения са неразделна част от това споразумение за партньорство.
2.4 Договорът не е предназначен за създаване на формално правно партньорство. Това
споразумение за партньорство определя начина, по който на Водещия партньор и Партньорът
възнамеряват да си сътрудничат, за да се гарантира осъществяването на проекта.
2.5 Общата стойност на този проект за периода на договора е 270,940 Евро.
2,6 Размерът на гранта от ЕК не трябва да надвишава 75% от общата стойност на проекта.
Article 3: Продължителност на споразумението
3.1 Проектът DeLTTUE е с продължителност две години. Той започва на 5 ноември 2009 г. и
завършва на 4 ноември 2011 г.
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3.2 Този договор влиза в сила при подписване от страна на партньора и ще приключи на 4
ноември 2011.
3.3 Периодът, в който проектът трябва да приключи може да бъде променен с изключително
писмено разрешение на програмата. В този случай модификациите ще влязат в сила за всички
партньори по проекта.
3.4 При приключване на партньорското споразумение, партньорите се задължават да спазват
задълженията си, свързани със съхранението и поддържането на документите (както е указано
в наръчника на проекта и в анексите).
Член 4: Задължения на водещия партньор
4.1 Водещият партньор ще предприеме всички необходими стъпки, за да се подготви, да
изпълнява и правилно да управлява работната програма, съгласно настоящото споразумение и
приложения в съответствие с целите на проекта.
По‐специално на водещият партньор се задължава:
• да е отговорен за цялостната координация, управление и изпълнение на проекта. Водещият
партньор е бенефициент на грант на Програма "Учене през целия живот" и трябва да
управлява средствата, в съответствие с детайлите на този договор за партньорство;
• да назначи Ръководител на проекта, който има оперативна отговорност за изпълнението на
цялостния проект;
• да се осигури навременно стартиране на проекта и изпълнение на проект в рамките на
времеви график в съответствие с всички задължения на агенцията. Водещият партньор трябва
да уведомяват Агенцията за всички фактори, които могат да окажат неблагоприятно
въздействие върху изпълнението на проектните дейности и/или финансовия план;
• да получават плащания от агенцията и да управлява гранта, по‐специално навременно да
предоставя на партньора частта от необходимото плащане, както и да консолидира
счетоводните документи на партньорите по проекта и да изготвя всички необходими
документи и доклади за окончателния одит (със съдействието на партньорите по проекта);
• да подготви работен план, определящ задачите, които ще бъдат част от проекта и ролята на
партньорите по проекта в изпълнението им, както и бюджета на проекта (вж. приложен
работен план);
• да изготви и представи междинния доклад и окончателния доклад, последваща
документация, свързана с бюджета, финансови декларации, искане за плащане, финансови
отчети и приложения за бюджета или промени в договорните клаузи;
• да уведоми партньора за всяко изменение, направено в бюджета на проекта или договора;
• да изпълни всички други задачи, договорени с партньорите по проекта.
Член 5: Задължения на партньора
5.1 Партньорът и Водещия партньор (в тяхната функция като партньор по проекта) приемат
следните задължения и отговорности:
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• експедитивно да изпълненяват конкретните дейности, посочени в работния план на проекта;
• да предоставя цялата информация и данни на Водещия партньор, които са необходими за
целите на координацията, контрола и изпълнението на проекта и за целите на отчитането;
• да уведоми Водещият партньор за всички фактори, които могат да повлияят неблагоприятно
на изпълнението на проекта в съответствие с работния план;
• Партньорът се съгласява да предприема всички необходими мерки, позволяващи на
Водещия партньор да изпълнява своите отговорности, както е посочено в грантовото
споразумение;
• да поеме отговорност за цялата информация, която предоставя на Водещия партньор,
включително детайли за разходите, включително недопустимите разходи;
• да се представят всички документи, необходими за извършване на одита, да предоставят
необходимата информация и за целите на одита, да предоставят достъп до своите офиси на
отговорните органи за одит, ако е необходимо;
• да съхраняват за целите на одита всички файлове, документи и данни, свързани с проекта, за
които те са отговорни на сигурно място за минимум 5 години след окончателното плащане от
агенцията на проекта;
• да предостави на независимите оценители, които извършват средносрочната и последваща
оценка всички документи или информация, които са необходими, за да подпомагнат процеса
на оценяване;
• да организират изпълнението на ангажиментите на бенефициентите в съответния регион,
тяхното участие и сътрудничеството в разпространението на резултатите от проекта;
• да спазват европейското и националното законодателство.
Член 6: Организационна структура на партньорството
6.1 За успешното управление на партньорството и изпълнение на програмата ще бъде
създаден "Комитета за управление на проекта (КУП)". КУП ще следи за изпълнението на
проекта и ще бъде председателстван от Водещия партньор, който ще отчита проекта на
агенцията.
6.2 КУП трябва да включва за членове представители на Водещия партньор, по един
представител от SAK, LO‐Швеция, КНСБ, GSEE, ETUI и Open University.
6.3 КУП трябва да проведе пет срещи/заседания по време на проекта.
6.4 Представители на Агенцията и Програма "Учене през целия живот” си запазват правото да
присъстват на заседанията.
6.5 КУП може да делегира определени задачи или отговорности на такива подкомисии, които
счита за целесъобразно да се установи. Тези задачи могат да включват финансов контрол,
мониторинг на проектните дейности и оценка на резултатите, както и други целесъобразни
задачи.
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Член 7: Сътрудничество с трети страни
7.1 При сътрудничеството с трети страни (включително подизпълнители, делегиране на част от
дейностите на аутсорсинг), Партньорът остава единствено отговорен пред Водещия партньор
относно спазването на задълженията си, предвидени в Споразумението за партньорство,
включително приложенията към него и чрез тези документи пред Изпълнителната агенцията
на програмата.
7.2 Партньорът няма право да прехвърля своите права и задължения по Споразумението за
партньорство без предварителното съгласие на останалите партньори и отговорните за
изпълнение на програмата органи.
7.3 Сътрудничество с трети страни, включително подизпълнители, трябва да бъдат предприето
в съответствие с процедурите, посочени в директивите за обществените поръчки на ЕС.
Член 8: Отговорност
8.1 Всеки партньор трябва да освободи другия от всяка гражданска отговорност по отношение
на щети, причинени на него или неговия персонал, които произтичат от изпълнението на
настоящото споразумение, в случай, че тези щети не се дължат на сериозна или умишлена
небрежност от страна на партньора или неговия персонал.
8.2 Партньорът трябва да защитава Агенцията, Водещият партньор и техния персонал срещу
всякакви действия за вреди, претърпени от трети лица, включително персоналът на проекта, в
резултат на изпълнението на настоящия договор, в случай, че тези щети не се дължат на
сериозна или умишлена небрежност от страна на партньора или неговия персонал.
Член 9: Финансово управление и управление на бюджета
9.1 Водещият партньор е отговорен за изготвянето на бюджет, допустими разходи и
финансиране. Бюджетът следва да бъде в евро.
9.2 Допустимостта на разходите ще се определят въз основа на регламенти на Комисията и
националните закони. Допустимите разходи трябва да бъдат: 1) пряко свързани с предмета на
проекта; 2) необходими за изпълнението на проекта, стига да са разумни и в съответствие с
принципите за оперативна ефикасност и икономичност; 3) действително извършени, като
могат да се проследят и верифицират в счетоводните и данъчни документи и отчети на
партньора (виж анекс за пълния списък на допустими и недопустими разходи).
9.3 Водещият партньор е единствената отговорна страна на ЕАСЕА, относно реализацията на
искания за плащане и финансовите отчети. Водещият партньор трябва да гарантира
надеждността на счетоводните и финансови отчети и документите, представени от партньора.
Водещият партньор може да поиска допълнителна информация за тази цел.
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9.4 В съответствие с правилата на Програма "Учене през целия живот", в отсъствие на
доказателства или в случай на неизпълнение на програмните правила за допустимост на
разходите, Водещият партньор трябва да поиска от Партньор да преразгледа представените
финансови документи. Ако одиторите смятат, че дадени разходи, отчетени от Партньора са
недопустими, Водещият партньор има право да не ги възстанови.
9.5 Агенцията ще преведе финансовия грант по сметката на Водещия партньор, който ще
отговаря за административното и финансовото управление на средствата и за разпределение
на
средствата
между
партньорите
в
съответствие
със
следната
схема:
1‐во плащане 3,413.90 ЕВРО
2‐ро плащане 1,463.10 ЕВРО
Всички плащания трябва да се разглежда като авансови, до изричното одобрение от страна на
Агенцията на окончателния доклад.
9.6 Партньор се ангажират да води отделно счетоводство в съответствие с правилата,
предвидени от Агенцията.
9.7 Счетоводни отчети или други документи, включително копия на всички доказателства, се
подават до Водещия партньор в съответствие с графика и изискванията, определени от
Водещия партньор (вж. приложението).
9.8 Финансовата, счетоводна и отчетна политика на Водещия партньор (както и исканията към
останалите партньори по проекта) се основава на правилата и наредбите, определени от
програмата по отношение на проекта, както се тълкуват от Водещия партньор . Водещият
партньор трябва да полага разумни усилия, за да получава разяснения по отношение на
правила и регламенти, когато е целесъобразно, с цел да се избегнат различия в мненията с
Агенцията, което да доведе до намаляване, прекратяване или възстановяване на субсидии на
един или повече партньорите от страна на Агенцията.
Член 10: Мониторинг и отчитане
10.1 Водещият партньор носи цялата отговорност за регулярен мониторинг на действията,
предприети от партньора.
10.2 Партньорът предоставя на Водещия партньор навременна информация относно
изпълнението на работния план.
10.3 Водещият партньор е отговорен за представяне на междинен и окончателен доклад на
Агенцията за да бъде получено окончателното плащане. Докладът трябва да бъде в
съответствие с насоките, определени в Наръчника на проекта (вж. приложението).
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10.4 Партньорът се задължава да предоставя на Водещия партньор информацията,
необходима за изготвянето на междинния доклад и окончателния доклад. Сроковете,
посочени в работния план трябва да бъдат съблюдавани.
10.5 Водещият партньор трябва да изпрати на партньорите копия от междинния доклад и
окончателния доклад и да информира Партньора регулярно за комуникациите с Агенцията.
Член 11: Модификации на работния план и бюджета
11.1 Преди кандидатстване за преразпределение на общите разходи, както е посочено в
одобреното заявление от един бюджетно перо към друго, Водещият партньор трябва да
получи одобрението на всички партньори.
11.2 Всяко искане за изменение и допълнение на договора между Водещият партньор и
Агенция трябва да бъде одобрено предварително от партньорите.
Член 12: Неизпълнение на задължения или забавяне
12.1 Всички партньори са длъжни да информират незабавно Водещия партньор ако не са в
състояние да изпълнят задълженията си в рамките на проекта, или ако има риск от забавяне
Член 13: Резултати на проекта
13.1 Резултатите от съвместните дейности в рамките на това споразумение са обща
собственост на партньорите.
Член 14: Искане за връщане на плащане на Агенцията
14.1 Ако Агенцията в съответствие с разпоредбите изиска връщане на субсидия, която вече е
преведена, всеки партньор е длъжен да прехвърли своя дял от общата сума на Водещия
партньор. Водещият партньор трябва незабавно да представи писмото, с което агенцията
изисква възстановяването и да уведоми всеки партньорите за сумата, която е необходимо да
възстановят. Плащането на сумата трябва да стане в рамките на един месец от уведомяването
на Водещия партньор.
Член 15: Комуникации и публичност
15.1 Партньорите трябва да поставят информация за финансирането на ЕК, агенцията и т.н. на
всички документи. (виж плана за разпространение на резултатите).
Член 16: Спорове между партньорите
16.1 Водещият партньор и Партньорът се договарят да не се оттеглят от проекта, освен ако не
възникнат неизбежни причини за това. Ако това да се случи Водещия партньор и партньорите
по проекта трявба да се стремят да покрият задачите на оттеглящия се партньор или чрез
директното
им
поемане
или
чрез
поканване
на
нови
партньори.
16.2 В случай на спорове, партньорите са длъжни да работят за постигане на приятелско
уреждане. Споровете ще бъде отнесен към КУП. Водещият партньор ще информира
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останалите партньори и може, или по своя собствена инициатива или по искане на някой от
партньорите да поиска от съвет от Агенцията.
Член 17: Изменение на споразумението
17.1 Всяко изменение на Споразумението за партньорство се извършва с допълнително
споразумение, подписано от името на всяка от страните, подписали това споразумение.
Член 18: Интелектуална собственост
18.1 Водещият партньор и партньорите по проекта трябва да гарантират, че всички продукти,
разработени в рамките на проекта са предмет на националните законодателства по
отношение на интелектуалната собственост.
Член 19: наследяване по закон
19.1 В случаите на правоприемство (напр., ако Водещият партньор промени своята правна
форма), Водещият партньор е длъжен да прехвърли всички задължения в рамките на
споразумението на правоприемника си.
Член 20: Официален адрес
20.1 Партньорите по проекта трябва да посочен в бланките на писмата им официалният адрес
на които са регистрирани и ще получават цялата официална кореспонденция. Всяка промяна
на адреса се изпраща на Водещия партньор в рамките на 15 дни след промяната му по пощата
с обратна разписка.
Член 21: Юрисдикция
21.1 При липса на доброволно уреждане Английският съд има изключителната компетентност
да се произнесе по всеки спор между страните по отношение на настоящото споразумение.
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Съставено в Лондон в две копия.
За Водещия партньор

За партньора

Лиз Рииз

Юлия Симеонова

Мениджър Синдикално обучение

изпълнителен секретар на деп.
„Обучение и проекти” на КНСБ

Дата: 1 септември 2010 г.
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