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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  

Zdobądź zatrudnienie - wsparcie dla osób młodych w trudnej sytuacji na rynku pracy 
 

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-Lewndowską – Prezesa 

Zarządu, realizującą w województwie wielkopolskim  Projekt  Zdobądź zatrudnienie - wsparcie dla osób 
młodych w trudnej sytuacji na rynku pracy POWR.01.03.01-00-0035/18 realizowanym w ramach 
PROGRAMU OPERACYJNYEGO  WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I. Osoby młode na 
rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. 
Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego zwana 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 Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 2018-10-01 do: 2020-03-31 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: 
DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY – doradztwo zawodowe 8 godziny na UP lub 

5 godzin osoby pracujące i pośrednictwo pracy 3 godziny dla osób biernych zawodowo i 2 godziny dla 

osób pracujących 

WSPARCIE INDYWWIDUALNE – MENTOR – 30 osób 

NOWE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE – średnio 100 godzin szkoleń zawodowych, kurs wybrany 

na podstawie IPD, barometru zawodów i zapotrzebowania konkretnych pracodawców. Stypendium 

szkoleniowe 100 godz./150 godz x 1017,40 = 678,27+192,36 (składki ZUS)=870,63 zł. 

STAŻE ZAWODOWE – 32 osoby (3-6 mies), stypendium stażowe 1017,40 razy+288,54=1305,94 zł.  

DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 3 osoby 

DODATEK REALOKACYJNY – 2 osoby 

POMOC PRAWNA – 6 osób po 10 godzin 

POMOC PSYCHOLOGICZNA -  4 osoby po 10 godzin 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
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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 reguluje odrębna umowa 

o organizację staży zawodowych. 

 

§ 3 

1. Prawa i obowiązki Uczestnika/czki Projektu oraz Beneficjenta, związane z realizacją Projektu, określone są 
w Regulaminie Projektu „Zdobądź zatrudnienie-wsparcie dla osób młodych w trudnej sytuacji na rynku 
pracy” 

2. Uczestnik/czka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem Projektu i zobowiązuje się do 
respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

 

§ 4 

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, 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. 

 

§ 5 

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. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Projektu  
oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
3. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo 

polskie. 
4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

    ………............……………………              ……….……............……….. 

            Beneficjent               Uczestnik/czka Projektu  


