UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE
Nr ……/RPPD.02.01.00-20-0083/15

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 Projektodawcą,
a
…………………………………………, zamieszkałą/łym w ………………………., kod ………………, ul. ………………….., PESEL
………………………….
zwaną/ym w dalszej części umowy Uczestniczką/Uczestnikiem.

§1
Przedmiotem Umowy jest udział Uczestniczki/Uczestnika w projekcie obejmującym realizację poradnictwa
zawodowego, szkoleń zawodowych i staży zawodowych w ramach projektu nr WND-RPPD.02.01.00-20-0083/15
„KWALIFIKACJE NA MIARĘ POTRZEB - aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób bezrobotnych z powiatów: M.
Białystok, białostocki, sokólski”, realizowanego przez CONSTANS GROUP Sp. z o.o. 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
Uczestniczka/Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu i zobowiązuje się do:
1.

dostarczenia kompletu dokumentów zgłoszeniowych określonych w Regulaminie Projektu,

2.

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,

3.

wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących,

4.

udziału w testach sprawdzających poziom nabytej wiedzy, w tym egzaminach zewnętrznych
potwierdzających zdobyte kwalifikacje w trakcie szkolenia zawodowego oraz udziału w egzaminie na
koniec szkolenia językowego określającego poziom biegłości językowej,

5.

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

6.

poinformowania Koordynatora o wszystkich zmianach w danych osobowych przekazanych podczas
procesu rekrutacyjnego oraz dotyczących statusu na rynku pracy,

7.

poinformowania Koordynatora o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie (w formie pisemnej).

§3
Projektodawca zobowiązuje się do:
1) zorganizowania / przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, szkoleń zawodowych
wraz z egzaminem oraz staży zawodowych,
2) zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji ww. zakresu
form wsparcia,
3) zapewnienia kompletu materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia oraz ew. ubrań
roboczych i badań lekarskich, szkolenia BHP, itp.,
4) 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 stażowego w wysokości określonej w umowie o
staż.
§4
Uczestniczka/Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub
opuszczenia więcej niż 20% godzin czasu trwania form wsparcia łącznie w ramach realizowanego projektu, za
wyjątkiem uzasadnionych i nieprzewidzianych przyczyn losowych, Uczestniczka/Uczestnik zostaje wykluczony z
udziału w projekcie i jest zobowiązany do zwrotu materiałów szkoleniowych, ew. ubrań roboczych itp.
§5
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 2002 r. Nr 101, poz. 926 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.
§6
Uczestniczka/Uczestnik w momencie podpisania niniejszej umowy wyraża zgodę do dnia 31.12.2034 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: „KWALIFIKACJE NA MIARĘ POTRZEB - aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób bezrobotnych z
powiatów: M. Białystok, białostocki, sokólski”. Utworzone materiały będą publikowane za pośrednictwem
różnorodnych środków przekazu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
§7
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 Projektodawcy.

4.

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

Projektodawca:

……………………………………………

Uczestniczka/Uczestnik:

……………………………………………

