UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nr …………….…../RPPD.02.01.00-20-0217/17

Umowa zawarta w Białymstoku, dnia …………………………………………. roku pomiędzy:
CONSTANS GROUP Sp. z o.o., z siedzibą w Hajnówce, przy ul. Warszawskiej 58, NIP 6030075827, REGON
361718781, reprezentowaną przez:
1) Bogumiła Klimiuka – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem,
a
……………………………………………………………………………………………….., zamieszkałą/łym w ……………………………………..
kod …………….………………………, ul. ……………………………………………………………………………………………………………………
PESEL ……………………………………………………………….
zwaną/ym w dalszej części umowy Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu..
§1
Postanowienia ogólne
Przedmiotem Umowy jest udział Uczestniczki/Uczestnika w projekcie obejmującym realizację poradnictwa
zawodowego, szkoleń zawodowych i staży zawodowych w ramach projektu nr WND-RPPD.02.01.00-2000217/17 „Nowe kwalifikacje szansą na zwiększenie aktywności zawodowej”, realizowanego przez CONSTANS
GROUP Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności
zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu
aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
§2
Oświadczenie uczestnika projektu
1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu „Nowe kwalifikacje szansą na
zwiększenie aktywności zawodowej” i niniejszej umowy, akceptuje je oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
2. Uczestnik projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego w Formularzu
zgłoszeniowych są prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej umowy oraz zobowiązuje
się do bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie.
3. Uczestnik Projektu potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie.
§3
Obowiązki uczestnika projektu
Uczestniczka/Uczestnik zobowiązuje się do:
1.

dostarczenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych, wszystkich wymaganych oświadczeń,
zaświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w terminie skazanym przez
Beneficjenta,

2.

niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian numerów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej i
innych danych podanych w dokumentacji projektowej (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie)

3.

udział we wszystkich formach wsparciach w projekcie w ustalonych terminach i lokalizacjach tj.
poradnictwie zawodowym, szkoleniach zawodowych i stażach.

4.

regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, każdorazowo
potwierdzanego własnoręcznym podpisem na liście obecności, przy czym dopuszczalna liczba
nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach wynosi 20% łącznego czasu udziału w projekcie
Udział w stażu będzie regulowała odrębna umowa.

5.

wypełniania ankiet ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy oraz innych dokumentów wskazanych
przez prowadzącego w trakcie i po zakończeniu udziału w formach wsparcia w formie elektroniczne
lub papierowej na potrzeby Projektu i monitorujących,

6.

udziału w testach sprawdzających poziomu nabytej wiedzy, w tym egzaminach zewnętrznych
potwierdzających zdobyte kwalifikacje w trakcie szkolenia zawodowego.

7.

poinformowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w
projekcie, w tym fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęcia działalności
gospodarczej,

8.

poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie pisemnej).
§4
Prawa i obowiązki Beneficjenta

Beneficjent zobowiązuje się do:
1. Beneficjent ma prawo odstąpić od realizacji projektu, jeśli zostanie wstrzymane bądź przerwane
dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1
Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących
pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.
2. zorganizowania / przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych
wraz z egzaminem oraz staży zawodowych,
3. zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji ww. zakresu
form wsparcia,
4. zapewnienia kompletu materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia oraz ew. ubrań
roboczych i badań lekarskich, szkolenia BHP, cateringu itp.,
5. zwrotu kosztów dojazdy na wszystkie formy wsparcia przewidziane w ramach projektu zgodnie z
cennikiem biletów klasy II obowiązującym na danym obszarze, ubezpieczenia NNW
Uczestniczek/Uczestników oraz wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego w wysokości
określonej w umowie o staż.
6. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika Projektu w przypadku
wstrzymania finansowania Projektu przez Ministerstwo Rozwoju z przyczyn niezależnych od
Beneficjenta
§5
Rezygnacja z udziału w projekcie/Skreślenie z listy uczestników
1. Uczestnik Projektu ma prawo rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności
finansowej wyłącznie w przypadku gdy:
 rezygnacja zostało złożona w formie pisemnej Beneficjentowi najpóźniej na 7 dni przed
rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w projekcie,
 rezygnacja złożona w formie pisemnej jest spowodowana sytuacja losową, zdrowotną,
rodzinną itp.

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z podaniem przyczyny w
terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji,
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników
Projektu oraz rozwiązania z nim/nią Umowy Uczestnictwa w Projekcie w przypadku naruszenia przez
Uczestnika/Uczestniczkę zasad określonych szczegółowo w Umowie Uczestnictwa w Projekcie.
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania form wsparcia lub
skreślenia z listy uczestników Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do zwrotu materiałów
szkoleniowych oraz zwrotu kosztów poniesionych przez Beneficjenta w związku z udzielonymi danemu
Uczestnikowi/Uczestniczce formami wsparcia w projekcie w kwocie określonej przez Organizatora na
wskazany przez niego rachunek bankowy.
4. W przypadku rezygnacji Uczestnika z dalszego udziału w projekcie lub skreślenia go przez Beneficjenta
z listy uczestników i rozwiązania z nim Umowy uczestnictwa w projekcie, Uczestnikowi nie przysługuje
żadne żądanie odszkodowawcze wobec Beneficjenta.
§6
Przetwarzanie danych osobowych
Uczestniczka/Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystanie przez Projektodawcę danych osobowych
Uczestniczki/Uczestnika na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm). Oświadczenie Uczestnika
projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych umieszczone jest w treści Karty Zgłoszeniowej
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu.
§7
Proces monitoringu
Uczestniczka/Uczestnik w momencie podpisania niniejszej umowy wyraża zgodę do dnia 31.12.2021 roku na
wykorzystanie przez Projektodawcę oraz właściwe Instytucje Pośredniczące i Instytucje Zarządzające
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 swojego wizerunku w
postaci fotografii, filmów oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych, prezentujących dobre praktyki
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, powstałych w trakcie uczestnictwa w
projekcie: „Nowe kwalifikacje szansą na zwiększenie aktywności zawodowej”. Utworzone materiały będą
publikowane za pośrednictwem różnorodnych środków przekazu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
§8
Postanowienia końcowe
1.

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy KC.

3.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Koordynator Projektu lub
Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Beneficjenta.

4.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Beneficjent:

………………………………………………………

Uczestniczka/Uczestnik Projektu:

………….……………………………………………

