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POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 

 
 
zawarte w dniu ............................…………….. 2022 r w Nowym Sączu pomiędzy:  
 
Małopolską Agencją Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością, z siedzibą w 33-334 Kamionka Wielka nr 638, posiadającą NIP: 7342894725, REGON: 

492727301, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000170084, reprezentowaną przez: Małgorzatę Kmak – Prezesa Zarządu, zwaną dalej „MAREPII”,  

 
a .......................................................... z siedzibą w ................................................. , posiadającym NIP 
....................................... , REGON …………………………., KRS ……………………………….. 
reprezentowanym przez (Imię i nazwisko) ....................................................................-  (stanowisko) 
........................................... 
zwaną dalej „Organizacją”,  
 
łącznie zwanych „Stronami”. 

 
§ 1. 

Przedmiot Porozumienia 
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest określenie wzajemnych zasad funkcjonowania współpracy między 
Stronami przy realizacji zadania publicznego pn.: „Społeczne Strategie Rozwoju Turystyki”, którego celem jest 
m. in. aktywizacja mieszkańców Małopolski i Podkarpacia w sprawy publiczne i obywatelskie, dotyczące w 
szczególności tworzenia lokalnych strategii rozwoju turystyki, które wpływają na poprawienie poziomu życia i 
większą partycypację obywatelską w lokalnych społecznościach gmin. 
 

§ 2. 
Okres trwania Porozumienia 

Strony stwierdzają zgodnie, że Porozumienie zawiązane zostało na okres od dnia jego podpisania do dnia 
31.12.2024 r.  

§ 3. 
Zasady współpracy w ramach konsultacji 

1. Organizacja w okresie trwania Porozumienia zobowiązuje się uczestniczyć w sesjach moderowanych, które 
koncentrować się będą na: 
a) określaniu istniejących problemów - tematów w gminie, dotyczących rozwoju lokalnego, możliwości i 

zasobów związanych z lokalnymi produktami turystycznymi i możliwościami w zakresie rozwoju turystyki,  
b) wybór problemów – tematów do konsultacji społecznych w kontekście partycypacji związanej ze 

wspólnym tworzeniem z lokalnymi politykami, samorządowcami i urzędnikami lokalnych strategii rozwoju 
turystyki i kreowania lokalnego produktu turystycznego, 

c) określenie sposobu prowadzenia konsultacji – sformułowanie pytań obywatelskich odnośnie wybranych 
problemów – tematów dotyczących rozwoju gmin, miast obszarów geograficznych Małopolski i 
Podkarpacia, przedstawienie roli turystyki lokalnej opartej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym. 

2. Zdefiniowane problemy (tematy) będą poddawane szerszym konsultacjom społecznym z wykorzystaniem 
dedykowanej strony www SSRT, do której Organizacja otrzyma dostęp. 

3. Sesje moderowane prowadzone będą metodą tradycyjną bądź on-line (w zależności od aktualnych restrykcji 
związanych z pandemią lub od preferencji uczestników) i trwać będą 1 godzinę zegarową.  

4. Harmonogram udziału w sesjach moderowanych dla Organizacji przedstawia się następująco: 
a) konsultacje jednego problemu/strategii, koncepcji tworzenia produktów, budowania wizerunku, 

angażowania lokalnej społeczności, wspólnych działań z urzędnikami: 
➢ 2023 rok: 6 sesji  
➢ 2024 rok: 6 sesji  

b) konsultacje działań mających na celu zwiększenie poziomu partycypacji, omawianie mechanizmów 
partycypacyjnych,  możliwości mobilizowania społeczności lokalnej do działań na rzecz małych ojczyzn, 
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oraz skuteczne metody rozmów z włodarzami, lokalnymi politykami i urzędnikami w celu zwiększenia ich 
zaangażowania, które przełoży się na lepszą współprace na rzecz gminy, powiatu, regionu: 
➢ lata 2022 – 2024: 6 sesji  

 
§ 4. 

Korzyści dla Organizacji 
Organizacja w trakcie trwania Porozumienia ma możliwość: 

a) współpracy z pozostałymi NGO w ramach klastra oraz z ekspertami z branży tworzenia strategii rozwoju 
w tym rozwoju turystyki, władzami lokalnymi w ramach prowadzonych konsultacji oraz przy kreowaniu 
lokalnych produktów turystycznych ściśle powiązanych z jej otoczeniem, dziedzictwem kulturowym  
i przyrodniczym. 

b) uczestniczenia w debacie on-line prowadzonej w każdym roku realizacji zadania publicznego (2022, 
2023, 2024), która będzie dotyczyć partycypacji społecznej, współpracy z JST w zakresie tworzenia 
strategii rozwoju turystyki, tworzenia lokalnych produktów turystycznych, marketingu miejsca, rozwoju 
lokalnego. 

c) promocji w mediach społecznościowych w ramach kampanii promującej lokalne produkty turystyczne 
oraz promocje swojej oferty na wskazanych portalach. 

 
§ 5. 

Kontakt pomiędzy Stronami 
1. Ze strony MAREPII  osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest Bogusław Kmak, tel. 601 495 247, 

e-mail: biuromar12345@gmail.com. 
2. Ze strony Organizacji osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest 

...........................................................; 
 

§ 6. 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszego 

Porozumienia. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie, właściwego ze 
względu na siedzibę Instytutu, sądu powszechnego.  

3.  Porozumienie o współpracy może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za miesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
………………………………………..……….                                         …………………………………….………… 
                  MAREPII                                                                                                Organizacja 
 
 


