UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KOLEJ NA ZMIANY”
zawarta w Poznaniu w dniu ……………………………….. pomiędzy:
Fundacją Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Swarzędzkiej
11/1, NIP 7822485317, REGON 301246797, reprezentowaną przez Karinę Horowską-Lewandowską –
Prezesa Zarządu, realizującą w województwie wielkopolskim Projekt: „KOLEJ NA ZMIANY ” RPWP.06.02.00-300119/17 realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa
zwaną dalej „Beneficjentem”
a
………………………………………………………………………..…….

zamieszkałą/ym

w ……………………………... .………………..…………….……, legitymującą/cym się dowodem osobistym seria i
nr …………………., zwaną/ym dalej Uczestnikiem/czką Projektu
o następującej treści:
§1
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Projekt jest realizowany w okresie od 2018-09-01 do: 2019-08-31 na terenie województwa wielkopolskiego.
3. Udział Uczestnika/czki Projektu w Projekcie jest bezpłatny.
§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi/czce Projektu nieodpłatnego wsparcia w formie
określonej w pkt. 2.
2. Zakres wsparcia, o którym mowa w § 2 ust. 1 obejmuje:
1) PRZYGOTOWANIE IPD
– doradca zawodowy – 4 godziny ,
2) BUDOWANIE MOTYWACJI
- Warsztaty Kompetencji Społecznych - 12 godzin
3) WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY – 16 godzin
4) KURSY I SZKOLENIA ZAWODOWE – średnio 100h zajęć teoretyczno-praktycznych - bon szkoleniowy
5) STAŻE - 4 miesięcy
6) POŚREDNICTWO PRACY
Każdy uczestnik skorzysta z IPD (zad. 1) i min. 1 formy aktywizacji zawodowej, tj. szkolenia zawodowego,
stażu lub pomocy pośrednika.
3. Terminy przeprowadzenia zajęć określonych w przedmiotowej umowie zostaną ustalone w późniejszym
terminie, o czym Uczestnik/czka Projektu zostanie niezwłocznie poinformowany/a.
4. Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika/czkę Projektu staży/praktyk zawodowych
reguluje odrębna umowa o organizację staży zawodowych.
§3
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1. Każdy uczestnik przechodzi zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym – 4 godziny, po których doradca
będzie kwalifikował na kolejne formy wsparcia.
§4
1.

Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, określone są
w Regulaminie Projektu „KOLEJ NA ZMIANY”.
2. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem Projektu „KOLEJ NA ZMIANY” i
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim
określone.

§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału
Uczestnika/czki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 2 ust. 2.
2. Uczestnik/czka Projektu jest uprawniony/a do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach określonych w
Regulaminie Projektu „KOLEJ NA ZMIANY”, za wypowiedzeniem złożonym na piśmie i podpisanym przez
Uczestnika/czkę Projektu.
3. Wypowiedzenie określone w § 4 ust. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/czce Projektu drogą
listową, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Beneficjenta
na rozwiązanie umowy.
4. Beneficjent może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik/czka Projektu
narusza postanowienia Regulaminu Projektu „KOLEJ NA ZMIANY”.
§6
W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie
adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku nieodebraną korespondencję,
wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatnio podany przez Uczestnika/czkę Projektu adres,
uważa się za doręczoną.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Projektu
„KOLEJ NA ZMIANY” oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo
polskie.
Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów
polskich.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………............……………………
Beneficjent

……………….….……............………..
Uczestnik/czka Projektu
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