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Partnerstwo to dobrowolne porozumienie, zawiązywane w celu realizacji projektu poprzez współdziałanie 

stron wnoszących do projektu zasoby organizacyjne (rzeczowe) lub/i finansowe. 

Partnerem nie może być osoba bądź podmiot w której występuję bezpośrednia podległość służbowa w 

stosunku do Wnioskodawcy, np. gminne ośrodki kultury czy szkoły podstawowe nie mogą być partnerami 

dla projektów realizowanych przez gminy. 

Partnerem finansowym może być każdy z podmiotów sektora publicznego, społecznego lub 

gospodarczego deklarujący udział finansowy w realizacji projektu (udział finansowy rozumiany w postaci 

środka płatniczego). 

Partnerem organizacyjnym (rzeczowym) może być każdy z podmiotów sektora publicznego, społecznego 

lub gospodarczego deklarujący udział bądź wkład rzeczowy lub/i osobowy w realizacji projektu. 

 

Pojęcia rodzajów sektorów: 

Sektor publiczny – organy państwowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne 

im podległe, uczelnie publiczne, jednostki badawcze, państwowe lub samorządowe instytucje kultury, 

państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych przepisów w celu 

wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców. Przykłady: Gmina, GOK, Sołectwo, 

muzeum, szkoła, biblioteka, etc. 

Sektor społeczny – organizacje, które prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu publicznych 

lub prywatnych inicjatyw społecznych, nie kierując się osiągnięciem zysku. Rodzaje organizacji 

pozarządowych reguluje art. 3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Przykłady: stowarzyszenia, fundacje, parafie, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze 

straże pożarne, kluby sportowe, etc. 

Sektor gospodarczy – przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność usługową/wytwórczą (w tym 

pozarolnicza działalność gospodarcza jak np. agroturystyka oraz działy specjalne produkcji rolnej)  

w oparciu o przepisy prawa polskiego.  

Osoba/podmiot deklarujący partnerstwo w realizacji projektu, musi wykazać w sposób nie budzący 

wątpliwości swoje współuczestnictwo jako partnera z danego sektora, tak by możliwa była identyfikacja 

jego statusu (np. pieczątka firmowa, numer NIP, REGON, lub oświadczenie o rodzaju prowadzonej 

działalności, etc.). 

 
 
 

 
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),  

Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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