
Załącznik nr 10 – Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego 
współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL 
 

  
 
 

 
List intencyjny 

dotyczący współpracy ponadnarodowej  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Pomiędzy 

(nazwa Projektodawcy, adres siedziby) 
 
a 
 

(nazwa Partnera, adres siedziby) 
 

oraz  
 

(podać pozostałych Partnerów i ich adresy) 
 
 

Artykuł 1 
Strony oświadczają, iż rozpoczęły / rozpoczną1 negocjacje prowadzące do zawarcia umowy 
o współpracy ponadnarodowej w celu realizacji projektu ……………….. (tytuł projektu)2 / 
komponentu ponadnarodowego w projekcie ……………….. (tytuł projektu)3. 

Strony oświadczają, iż podpiszą umowę o współpracy ponadnarodowej w 
terminie………………..4.  

 

Artykuł 2 
Umowa o współpracy ponadnarodowej określi szczegółowe działania, które będą 
podejmowane w związku z realizacją i zarządzaniem projektem, budżet przypadający na 
każdego partnera oraz zasady finansowania.  

 

Artykuł 3 

                                                 
1 Należy wybrać jeden z zapisów. 
2 W przypadku wyodrębnionego projektu współpracy ponadnarodowej. 
3 W przypadku projektu z komponentem ponadnarodowym. 
4 Należy wskazać zgodnie z Systemem Realizacji PO KL. 



W przypadku niepodpisania umowy o współpracy ponadnarodowej, o której mowa 
w artykule 1, niniejszy list intencyjny nie pociąga jakichkolwiek zobowiązań dla 
którejkolwiek ze stron. 

 
Artykuł 4 

Niniejszy list intencyjny sporządzano w dwóch (lub więcej5), jednobrzmiących 
egzemplarzach. 

 

 
1. Projektodawca 
 
 
………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Projektodawcy) 

 
 
………………………… 
(miejscowość, data) 
 
 
2. Partner  
 
 
………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera) 

 
 
………………………… 
(miejscowość, data) 
 
 
3. Partner 
 
 
………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do Partnera) 

 
 
………………………… 
(miejscowość, data) 
 
 

                                                 
5 Należy wybrać jeden z zapisów i odpowiednio doprecyzować. 



  
 
 
 
 
 

 
Letter of intent 

for transnational cooperation  
in the Human Capital Operational Programme 

 
between 

(name of Project Promoter, address) 
 

and 
 

(name of Partner, address) 
 

and 
 

(names of remaining Partners and their addresses) 
 
 

Article 1 
The Parties declare that they have entered into / are going to enter into6 negotiations leading 
to the conclusion of a transantional cooperation agreement with a view to executing the 
project ……………….. (name of project)7 / transnational component in the project 
……………….. (name of project)8. 

The Parties declare that they will sign the transnational cooperation agreement by (date) 
………………..9.  

 

Article 2 
The transnational cooperation agreement shall define all activities to be undertaken in 
connection with the execution and management of the project, the budget of each of the 
Partners and the financing arrangements.  

 

Article 3 

                                                 
6 Choose one of the options given. 
7 For separate transnational cooperation projects. 
8 For projects with a transnational component. 
9 As provided in the HC OP Implementation System. 



In the event the transnational cooperation agreement, referred to in Art. 1 above, is not 
concluded, this Letter of Intent shall not involve any obligations for any of the Parties. 

 
Article 4 

This Letter of Intent has been drawn up in two (or more10) identical counterparts. 

 

 
1. Project Promoter 
 
 
………………………… 
(signature of authorised person/s for the Project Promoter) 

 
 
………………………… 
(place, date) 
 
 
2. Partner  
 
 
………………………… 
(signature of authorised person/s for  the Partner) 

 
 
………………………… 
(place, date) 
 
 
3. Partner 
 
 
………………………… 
(signature of authorised person/s for the Partner) 

 
 
………………………… 
(place, date) 
 
 

 
 

                                                 
10 Choose one of the options and provide relevant details. 


