List intencyjny
pomiędzy:
…........................................................
…........................................................
…........................................................
zwaną Przystępującym,
a
Fundacją Informatyki i Zarządzania
ul. Władysława Reymonta 5
93-491 Łódź
zwaną Liderem

Preambuła
Strony oświadczają iż będą wspólnie realizować Projekt "Przygotowanie e-informacji gmin
i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa
śląskiego”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010–
2013.
Artykuł 1
1. Przystępujący zapoznał się z założeniami projektu "Przygotowanie e-informacji gmin i
powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki województwa
śląskiego”.
2. Strony zobowiązują się realizować projekt w dobrej wierze.
Artykuł 2
1. Fundacja Informatyki i Zarządzania dostarczy dla Przystępującego w ramach projektu
realizowanego w partnerstwie licencję oprogramowania umożliwiającą sprawne korzystanie
z narzędzi informatycznych stworzonych w projekcie zapewniających między innymi:
•
możliwość tworzenia lokalnych, podmiotowych stron e-informacji kulturalnej,
zintegrowanych z portalem regionalnym
•
innowacyjną formułę działania zintegrowanej sieci punktów informacji kulturalnej,
•
możliwość korzystania z platformy e-usług kulturalnych PeUK.
2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy treści listu intencyjnego w tym także do
nie przekazywania stronom trzecim jakichkolwiek dokumentów, informacji etc., które
pozostają w bezpośrednim lub pośrednim związku z przedmiotem negocjacji.

Artykuł 3
1. Przystępujący zobowiązuje się korzystać z udostępnionych narzędzi informatycznych oraz
uzupełniać treścią informacje portalu, a w szczególności kalendarium imprez oraz
wydarzeń.
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2. W celu realizacji niniejszego listu intencyjnego strony przedsięwezmą wszelkie prawne
i faktyczne działania, niezbędne do wykonania wymienionych w nim porozumień.
Artykuł 4
Produkty projektu w zakresie udostępnionych narzędzi informatycznych wpisują się
w dotychczasowe działania Przystępującego związane z kompleksową elektronizacją
instytucji oraz obsługi i wdrażaniem e-usług publicznych.
Artykuł 5
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy
i przystąpienia do otwartego partnerstwa w ramach projektu, o którym mowa w preambule.
Artykuł 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

….....................................
Miejsce, data
Przystępujący

Lider projektu

____________________

____________________

(imię, nazwisko i funkcja)

(imię, nazwisko i funkcja)
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