Załącznik nr 3 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Horyzont Zawodowy.

UMOWA NR …………… O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Zawarta w ………..……. w dniu ................ pomiędzy:
Fundacją Gospodarczą, ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia
reprezentowana przez:
Irenę Muszkiewicz – Herok Prezesa Zarządu i Małgorzatę Makiewicz – Członka Zarządu,
zwaną dalej Beneficjentem Projektu
a ....................................................................................................................................................
zamieszkałym/łą w………………………………………………………………........................
PESEL ……………………., zwanym/ną dalej Uczestnikiem Projektu.

§1
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udział Uczestnika Projektu „Horyzont Zawodowy” w
ramach Priorytetu 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.
§2
1.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2.

Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 września 2016 r. do 30 września 2018 r.

3.

Udział Uczestnika Projektu w Projekcie jest bezpłatny.

§ 3.
1.
Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie dostępną na stronie internetowej www.fundacjagospodarcza.pl w
zakładce projekty w fazie realizacji, projekt Horyzont zawodowy (dalej jako Regulamin),
spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał się z brzmieniem niniejszej Umowy i
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składając podpis pod Umową akceptuje warunki Umowy i Regulaminu oraz zobowiązuje się
do ich przestrzegania.
2.
Podpisanie niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu oznacza rozpoczęcie udziału
w Projekcie.
3.

Uczestnik Projektu oświadcza, że:

1)

wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie,

2)

spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4.

Uczestnik Projektu w czasie obowiązywania Umowy zobowiązuje się do:

1)
regularnego, punktualnego i aktywnego
przewidzianym dla Uczestnika Projektu,

uczestnictwa

w każdym

działaniu

2)
potwierdzania swojego uczestnictwa w działaniach przewidzianych dla Uczestnika
Projektu każdorazowo na listach obecności,
3)

pisemnego usprawiedliwiania swojej nieobecności,

4)
wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych oraz udzielenia wywiadu
monitorującego realizację i efekty działania Projektu,
5)
natychmiastowego, pisemnego informowania Beneficjenta Projektu o zmianie
jakichkolwiek danych osobowych oraz o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego
dalszy udział w Projekcie,
6)

udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom

zaangażowanym we wdrażanie Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,
7)
w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie zgłoszenia tego faktu
Beneficjentowi Projektu w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
8)
zapoznawania się na bieżąco z aktualnymi wersjami Regulaminu dostępnymi na stronie
www.fundacjagospodarcza.pl oraz przestrzeganie jego aktualnych wersji.

§4
1.

Beneficjent Projektu zobowiązuje się do:
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1)
zapewnienia zaplecza lokalowego i technicznego niezbędnego do realizacji działań w
ramach Projektu,
2) zorganizowania szkoleń zawodowych/przekazanie bonów szkoleniowych (o średniej
wartości 2 000,00 zł) dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestnika
Projektu,
3) zorganizowania staży lub praktyk zawodowych u pracodawców dla 40 Uczestników
Projektu, którzy wykażą się największa motywacją do znalezienia zatrudnienia,
4)
zapewnienia doradców i specjalistów udzielających usług w ramach Projektu oraz
materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji działań przewidzianych dla Uczestnika
Projektu.

§5
1.
Beneficjent Projektu ma prawo wykreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników
Projektu w przypadku, gdy Uczestnik Projektu narusza prawo, postanowienia Regulaminu bądź
niniejszej Umowy.
2.
Skreślenie Uczestnika Projektu z listy Uczestników w trybie określonym powyżej w
ust.1 skutkuje rozwiązaniem niniejszej Umowy ze skutkiem na dzień zawiadomienia
Uczestnika Projektu o skreśleniu z listy Uczestników.
3.
W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika Projektu
adres do korespondencji, pozostawia się ją w dokumentach Uczestnika ze skutkiem doręczenia.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia określonych w § 4 niniejszej Umowy.

§7
1.

Zmiany niniejszej Umowy wynikające ze zmiany Regulaminu następują automatycznie

z chwilą zmiany ww. Regulaminu i nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy
oświadczeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron
wynikające z ustaleń niniejszej Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.
W okresie trwania niniejszej Umowy strony są zobowiązane informować się nawzajem
na piśmie o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
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tego obowiązku korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

§8
1.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią oświadczenia Uczestnika Projektu o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 niniejszej Umowy.
Niewyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z niemożliwością udzielenia Uczestnikowi
Projektu wsparcia w ramach Projektu.
2.
W przypadku złożenia przez Uczestnika Projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą
Beneficjent Projektu ma prawo dochodzić roszczeń od Uczestnika Projektu na drodze
powództwa cywilnego.
3.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze Stron.

§9
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10
W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą
one rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku takiego rozwiązania w terminie 30 dni od
jego zaistnienia, będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby
Beneficjenta Projektu.

Uczestnik Projektu

Beneficjent Projektu

…………………………

……………………………..

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020

