Umowa uczestnictwa w projekcie

Razem podejmijmy wyzwanie
Nr………………/RPW/2018
zawarta w Szczecinie w dniu ……………………………………………………………… 2018 r. pomiędzy:
OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, Al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin; wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000328667 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin–Centrum
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy; NIP 8512317922; REGON 811105984;
reprezentowaną przez: Małgorzatę Kokot-Kowalewską - Prezesa Zarządu, zwaną dalej Projektodawcą,
a Panem/Panią ………………………………………………………………………………………………………….………………….. zamieszkałą/ym
w …………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….,
PESEL ……………………………………………,
zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu (UP),
§1
Dla potrzeb Umowy przyjmuje się, że określone poniżej pojęcia oznaczają:
1. Instytucja Pośrednicząca – oznacza Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
2. Projektodawca – OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, realizująca
projekt „Razem podejmijmy wyzwanie” w ramach RPO WZ na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.
3. Uczestnik Projektu – osoba wskazana imiennie we wstępie umowy, która spełnia kryteria dostępu do projektu
i została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.
4. Umowa o dofinansowanie – oznacza umowę nr …………………………………………..……… o dofinansowanie Projektu,
która została zawarta pomiędzy Projektodawcą a Instytucją Pośredniczącą, dalej zwana Umową
5. Projekt – Projekt „Razem podejmijmy wyzwanie” dofinansowany i realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa RPZP.06.00.00.
Rynek pracy, Działanie RPZP 06.05.00 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
6. Załącznik – oznacza każdy dokument tak zatytułowany i włączony do Umowy, stanowiący jej integralną część.
7. Osoba nieaktywna zawodowo - według RPO WZ to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64
lata niezatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii
bezrobotnych.
§2
1. Projektodawca oświadcza, że zakwalifikował Panią/Pana ………………………………………………………………….………………
……………………………………………..……………………………………….……. do udziału w Projekcie jako Uczestnika Projektu.
2. Uczestnik Projektu wybiera kurs zawodowy …………………………………………………………………………..…………………………
………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o.
70-476 Szczecin, al. Wojska Polskiego 63

3. Projektodawca zobowiązuje się prowadzić wszystkie formy wsparcia zgodnie z zapisami w Projekcie.
4. Projektodawca zapewnia Uczestnikowi Projektu udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną
kadrę dydaktyczną.
§3
1. Uczestnik Projektu oświadcza, że spełnia wymogi formalne udziału w projekcie.
2. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”
i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie dane zawarte w „Deklaracji udziału w projekcie” – załączniku do
umowy są aktualne oraz że zobowiązuje się informować Projektodawcę o każdej zmianie bezzwłocznie, nie
później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.
§4
1. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu, wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią.
§5
1. Udział w zajęciach wszystkich form wsparcia jest obowiązkowy.
2. Uczestnik Projektu ma obowiązek:
a. uczestniczyć w zajęciach zgodnie z harmonogramem,
b. przystępować do testów wiedzy, testów zaliczeniowych, egzaminów końcowych wewnętrznych i
zewnętrznych (jeżeli takie wystąpią),
c. wypełniać wszystkie ankiety, które mogą być przeprowadzone przez Projektodawcę w trakcie realizacji
Projektu,
d. podpisywać zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie dokumenty potwierdzające otrzymanie wsparcia
w każdej formie.
e. podjąć pracę po zakończeniu kursu zawodowego w ramach 4 - miesięcznego stażu w wymiarze nie
przekraczającym 40 godzin tygodniowo,
f.

podjąć zatrudnienie lub rozpocząć działalność na własny rachunek w terminie 3 miesięcy od dnia
zakończenia udziału w Projekcie.

g. udokumentować ten fakt przedstawiając do wglądu odpowiednie dokumenty w terminie 5 dni od daty
zatrudnienia/działalności. Możliwe formy zatrudnienia to:
-

umowa o pracę (zatrudnienie na min. 3 mies. na minimum ½ etatu,

-

umowa zlecenie (zatrudnienie na min. 3 mies. i min. 3-krotność minimalnego wynagrodzenia),

-

umowa o dzieło (dla której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy to minimum
3-krotność minimalnego wynagrodzenia),

-

samozatrudnienie (minimum 3 miesiące).
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§6
1.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego jest udział w co najmniej 80% zajęć.

2.

W przypadku, gdy Uczestnik Projektu opuści więcej niż 20% zajęć lub gdy nie przystąpi do egzaminu
końcowego może zostać skreślony z listy Uczestników Projektu oraz zobowiązany jest do zwrotu całkowitego
kosztu wszystkich form wsparcia oferowanych w Projekcie, wyliczonego na dzień rezygnacji lub skreślenia
z listy Uczestników Projektu.

3.

Wysokość wsparcia jest różna dla różnych Uczestników Projektu i zależy od wybranego przez nich kursu
zawodowego.

4.

W przypadku niniejszej umowy koszt wsparcia wynosi:
a)

koszt stały - ………………………………………… (słownie: ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….………………….………………….)

b)

koszt zmienny – wyliczony na dzień rezygnacji z udziału w projekcie (na koszt zmienny składa się:
wypłacone stypendium, zwrot kosztów podróży, catering, książeczki do celów sanitarnoepidemiologicznych, materiały zużywalne, opieka nad osobą zależną).
§7

Projektodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
a. rozwiązania umowy określonej w paragrafie 1, ust. 4 przez Instytucję Pośredniczącą,
b. rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej umowy lub działania na szkodę
Projektodawcy.
§8
Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku:
a. wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego
brakiem środków na realizację Projektu określonego w paragrafie 1, ust. 5
b. rozwiązania umowy w trybie określonym w §7.
§9
1.

Uczestnik Projektu może wypowiedzieć niniejszą umowę wyłącznie z ważnych przyczyn uniemożliwiających
mu dalsze uczestnictwo w Projekcie lub w razie rażącego naruszenia umowy lub Regulaminu Rekrutacji
i Udziału w Projekcie przez Projektodawcę. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

2.

Wypowiedzenie umowy przez Uczestnika Projektu do czasu zakończenia konsultacji indywidualnych w ramach
Indywidualnego Planu Działania skutkuje zwrotem materiałów dydaktycznych oraz teczek z portfolio.

3.

W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie Uczestnik Projektu musi zwrócić całą należność za przyznane
wcześniej wsparcie zgodne z realizacją Projektu. Należność zostanie wyliczona na moment rezygnacji z udziału
w Projekcie.

4.

W przypadku podania przez Uczestnika Projektu nieprawdziwych informacji lub uznania jego udziału przez
jakikolwiek organ uprawniony do kontroli w ramach PO KL za niekwalifikowany z powodu podania
nieprawdziwych informacji na każdym etapie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu, Projektodawca
wystąpi do Uczestnika Projektu o zwrot kary finansowej nałożonej przez organ kontrolny, a Uczestnik Projektu
zwróci wskazaną należność.

5.

Uczestnik Projektu dokona zwrotu należności przelewem, na konto wskazane przez Projektodawcę
w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, wynikającego z wystąpienia
okoliczności wymienionych w ust. 4.
§10

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa Kodeksu Cywilnego oraz reguły i zasady
wynikające z RPO WZ 2014-2020.

§12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

OMNIA Centrum Edukacji sp. z o.o.

Uczestnik Projektu

………………………………………………………………..

…………………………………………………………
Czytelny podpis
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Załączniki:
•

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie uczestnictwa w Projekcie

•

Załącznik nr 2 - Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

•

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie UP na rynku pracy

•

Załącznik nr 4 – Deklaracja udziału w Projekcie

•

Załącznik nr 5 – Oświadczenie ODO

