ADMINISTRAŢIA MONUMENTELOR ŞI PATRIMONIULUI TURISTIC BUCUREŞTI (AMPT)

ANEXA Nr. 3:
FORMULAR - DECLARAȚIE DE PARTENERIAT

Am citit şi consimţit asupra conţinutului proiectului cultural înaintat
AMPT. Ne angajăm să acţionăm în conformitate cu principiile practicii unui
bun parteneriat.

Numele .........................................................................
Organizaţia ....................................................................
Funcţia ..........................................................................
Semnătura ...................................................................
Data şi locul ...............................................................
Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizaţii, care presupune
împărţirea responsabilităţilor în derularea proiectului cultural finanţat de către Administraţia Monumentelor
și Patrimoniului Turistic, denumită în continuare Autoritatea finanţatoare. Pentru a înlesni o derulare uşoară
a proiectului cultural, Autoritatea finanţatoare solicită tuturor partenerilor (inclusiv solicitantului, denumit
în continuare Beneficiar, care semnează contractul) să recunoască acest lucru, consimţind la principiile de bună practică a parteneriatului, stipulate mai jos:
Principiile de bună practică a parteneriatului

1.

Toţi partenerii au citit formularul de cerere şi au înţeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului
înainte ca cererea de finanţare nerambursabilă să fie înaintată Autorităţii finanţatoare.
2. Toţi partenerii au citit contractul de finanţare nerambursabilă şi au înţeles care vor fi obligaţiile
care le revin în cadrul contractului. Ei autorizează Beneficiarul să semneze contractul cu Autoritatea
finanţatoare şi să îi reprezinte în relaţiile cu aceasta privind punerea în aplicare a proiectului cultural.
3. Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi şi să îi informeze în totalitate asupra
evoluţiei proiectului cultural.
4. Toţi partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor narative şi financiare elaborate de Beneficiar şi
înaintate către Autoritatea finanţatoare.
5. Modificările importante propuse în cadrul proiectului cultural (de exemplu: activităţi, parteneri etc.)
trebuie să fie aprobate de parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea finanţatoare. În cazul
în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toţi partenerii, Beneficiarul trebuie să informeze
Autoritatea finanţatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de
modificare.

