PROJEKT „KIERUNEK ZATRUDNIENIE”
REALIZOWANY JEST W PARTNERSTWIE PRZEZ BIESZCZADZKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO – LIDERA PROJEKTU
I BIESZCZADZKIE FORUM EUROPEJSKIE – PARTNERA PROJEKTU
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH
Umowa: RPPK.08.01.00-18-0034/19-00

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KIERUNEK ZATRUDNIENIE” Nr ……/BARR/8.1/UU/2020
zawarta w Ustrzykach Dolnych dnia ………………………..2020 r. pomiędzy:
BIESZCZADZKĄ AGENCJĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Rynek 17
NIP: 6890002644, KRS 0000183251, reprezentowaną przez Marka Sabarę – Prezesa Zarządu
zwaną dalej Beneficjentem
a
Panią/Panem
zamieszkałą/zamieszkałym:
Numer PESEL
zwaną/zwanym dalej „Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu”
PREAMBUŁA
NINIEJSZA UMOWA ZOSTAŁA ZAWARTA NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU „KIERUNEK
ZATRUDNIENIE”. PROJEKT REALIZOWANY JEST W PARTNERSTWIE PRZEZ BIESZCZADZKĄ AGENCJĘ ROZWOJU
REGIONALNEGO – LIDERA PROJEKTU I BIESZCZADZKIE FORUM EUROPEJSKIE – PARTNERA PROJEKTU,
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, W RAMACH REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA VIII.
INTEGRACJA SPOŁECZNA DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, Umowa: RPPK.08.01.00-18-0034/19-00

§1
Definicje
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:
1. Projekt - Projekt: „KIERUNEK ZATRUDNIENIE „
okres realizacji Projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
2. Umowa – umowa uczestnictwa w Projekcie
3. Beneficjent – Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
4. Siedziba Beneficjenta – ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
5. Biuro Projektu – Lider - Rynek 17,38-700 Ustrzyki Dolne, Partner -ul. Mickiewicza 17, 38-600
Lesko,
6. Instytucja Pośrednicząca – WUP Rzeszów
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7. RPOWP– Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
8. Pracodawca – przedsiębiorstwo do którego Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie
skierowany/-a do odbycia stażu
9. Kandydat/Kandydatka do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie
10. Uczestnik/Uczestniczka Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa
w Projekcie
11. Regulamin Uczestnictwa – Regulamin Uczestnictwa w Projekcie:” Kierunek zatrudnienie”
12. Umowa o dofinansowanie Projektu – Umowa o dofinansowanie Projektu: „Kierunek
zatrudnienie”.
13. Osoba bezrobotna pow. 12 miesięcy : osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Do okresu bezrobocia można zaliczyć okres
pozostawania bez pracy przed rejestracją w PUP na podstawie oświadczenia osoby zgłaszającej
się do projektu.
14. Osoba bierna zawodowo - osoba, która deklaruje, że nie pracuje i aktywnie nie poszukuje
zatrudnienia- czyli osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie
pracuje i nie jest bezrobotna); studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo; osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy,
spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego) są uznawane za osoby bierne zawodowo, chyba,
że są zarejestrowane już jako osoby bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo); osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne
zawodowo.
15. Osoba z niepełnosprawnością - osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dnia
27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoba z
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375).
16. Osoba, która należy do grupy objętej wsparciem : osoba zagrożona wykluczeniem
społecznym z tytułu min. 1 przesłanki
a.
osoba korzystająca ze świadczeń z pomocy społecznej (zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej lub kwalifikująca się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj.
spełniające, co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej),

b.
c.
d.

osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym
osoba opuszczająca pieczę zastępczą,
osoba z niepełnosprawnością –w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

e.

osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata
2014- 2020,

f. osoba korzystająca z PO PŻ.
17. PO PŻ - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej
Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
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i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
18. Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań - zgodnie z Europejską
typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się
okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego, to
osoba: bez dachu nad głową (osoba żyjąca w surowych i alarmujących warunkach); bez
miejsca zamieszkania (osoba przebywająca w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach
dla
kobiet,
schroniskach
dla
migrantów,
osoba
opuszczająca
instytucje
penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoba otrzymująca długookresowe
wsparcie z powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane;
niezabezpieczone zakwaterowanie (osoba posiadająca niepewny najem Z nakazem eksmisji,
osoba zagrożona przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje
tymczasowe, mieszkania substandardowe -lokale nienadające się do zamieszkania wg
standardu krajowego, skrajne przeludnienie).

1.
2.
3.
4.
5.

§2
Postanowienia ogólne
Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika/Uczestniczki w Projekcie: „Kierunek zatrudnienie”
Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust.1 określa Regulamin Uczestnictwa w
projekcie „Kierunek zatrudnienie” oraz niniejsza umowa.
Biuro projektu znajduje się w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 17.
Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny pod warunkiem
realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu.
Wsparcie w projekcie realizowane jest w oparciu o diagnozę problemową przeprowadzoną
przez doradcę zawodowego i psychologa oraz wynikającą z niej indywidualną ścieżkę
wsparcia/aktywizacji zawodowej i społecznej (IPD). W zależności od zapisów w niej zawartych
uczestnik projektu może otrzymać wsparcie w postaci programu reintegracji społecznozawodowej:
 Wsparcie specjalistyczne dostosowane do specyficznych potrzeb - psycholog/
terapeuta/coach. Wsparcie ma charakter indywidualny.
 Wsparcie w formie treningów kompetencji: społecznych, emocjonalnych,
przedsiębiorczych lub życiowych. Wsparcie ma charakter grupowy. Zwrot kosztów
dojazdu.
 Wsparcie w postaci treningu pracy - 5 miesięczny staż zawodowy. Stypendium stażowe.
Zwrot kosztów dojazdu.
 Wsparcie w postaci szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe – szkolenia
certyfikowane. Stypendium szkoleniowe. Zwrot kosztów dojazdu.

6. Rodzaj i wymiar form wsparcia zostanie określony oddzielnie
Uczestnika/Uczestniczki projektu w Indywidualnym Planie Działania.
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§3
Prawa i obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent w wykonaniu Umowy zobowiązuje się do:
 Udzielenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie Projektu, Regulaminem Uczestnictwa oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
 Zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia szkoleniowe i doradcze;
 Wydania Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu stosownych zaświadczeń i certyfikatów o
udzielonych formach wsparcia pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika/Uczestniczkę
Projektu zobowiązań określonych niniejszą Umową i Regulaminem Uczestnictwa.
2. Beneficjent ma prawo odstąpić od realizacji Projektu, jeśli zostanie wstrzymane bądź
przerwane dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
§4
Prawa i obowiązki Uczestników/Uczestniczek projektu
1. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz zakres wsparcia, wynikające
z realizacji Projektu, zostały określone w Regulaminie Uczestnictwa.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany/-a do uczestniczenia we wszystkich
formach wsparcia, do jakich został zakwalifikowany/-a przez Beneficjenta. Z obowiązku tego
zwalnia Uczestnika/Uczestniczkę Projektu jedynie:
a) podjęcie zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą
z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy);
b) podjęcie zatrudnienia w oparciu o stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23
kwietnia 1946r. – Kodeks Cywilny);
c) podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej);
d) siła wyższa bądź inna okoliczność, którą Beneficjent zakwalifikuje jako wystarczającą.
Brak uczestnictwa w formach wsparcia będzie traktowane jako nieuzasadnione odstąpienie od
niniejszej Umowy.
3. Uczestnik/Uczestniczka Projektu po dwukrotnej odmowie przyjęcia propozycji miejsca
odbywania stażu przedstawionej przez Beneficjenta, będzie zobligowany do samodzielnego
przedstawienia kolejnych ofert i tylko na takich warunkach Uczestnik/Uczestniczka Projektu
będzie mógł/mogła zostać skierowany/-a na staż – Zespół Projektowy zaprzestaje w takim
przypadku dalszego poszukiwania miejsc stażowych dla Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
4. W
przypadku
nieuzasadnionego
odstąpienia od
niniejszej
Umowy
przez
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu lub naruszenia przez niego/nią obowiązków, o których
mowa w Regulaminie Uczestnictwa lub rezygnacji Uczestnika/Uczestniczki Projektu z udziału
w Projekcie w trakcie jego trwania (w tym przerwanie stażu) Beneficjent ma prawo do
naliczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu kary umownej do wysokości kosztów
projektowych wyliczonych na jednego uczestnika. Uczestnik/Uczestniczka Projektu
zobowiązany jest do dokonania zapłaty kary umownej na podstawie dokumentu
wystawionego przez Beneficjenta, w kwocie wynikającej z obliczeń wykonanych przez
Beneficjenta w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. dokumentu. Wezwanie
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5.

6.

7.

8.

do zapłaty wystawione przez Beneficjenta staje się wymagalne z upływem 7 dni
kalendarzowych od daty dostarczenia go Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu.
W przypadkach o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. d Umowy, Uczestnik/Uczestniczka Projektu
jest zobowiązany/-a do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny wystąpienia
zdarzeń w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty wystąpienia zdarzenia.
Jeżeli na podstawie sprawozdań lub czynności kontrolnych uprawnionych organów zostanie
stwierdzone, że Uczestnik/Uczestniczka Projektu wykorzystał/-a wsparcie ze środków Unii
Europejskiej niezgodne z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
Beneficjent ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości kosztów projektowych
wyliczonych na jednego uczestnika.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązuje się każdorazowo sporządzać i dostarczać
Beneficjentowi prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty wymagane przez
Beneficjenta, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu. Dokumenty będą
dostarczane przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu w terminie i miejscu wskazanym przez
Beneficjenta.
Beneficjent w zakresie wykonania Umowy ma prawo do korzystania z podwykonawców w
zakresie zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu.

§5
Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu
Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że:
1. Dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy uczestnictwa w Projekcie są
zgodne z prawdą;
2. Zapoznał/-a się z Regulaminem Uczestnictwa oraz Umową uczestnictwa w Projekcie
i zobowiązuje się przestrzegać przepisów w nich zawartych;
3. Jest osobą zamieszkującą na terenie województwa podkarpackiego;
4. Jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną powyżej 12 miesięcy
5. Spełnia kryteria kwalifikowalności do Projektu.
W przypadku poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach zawartych w § 5 niniejszej Umowy
uczestnictwa w Projekcie Beneficjent ma prawo do obciążenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu karą
umowną w wysokości kosztów projektowych wyliczonych na jednego uczestnika i sporządzenia
stosownego dokumentu z terminem zapłaty 7 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia.
§6
Przedmiot wsparcia
Wsparcie w projekcie udzielane jest w oparciu o zapisy Regulaminu Uczestnictwa, Umowy
uczestnictwa w Projekcie, zapisy szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na Lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa VIII. Integracja
Społeczna Działanie 8.1 Aktywna Integracja Osób Zagrożonych Ubóstwem Lub Wykluczeniem
Społecznym), oraz zapisy podpisanej między Beneficjentem a Instytucją Pośredniczącą
umowy:RPPK.08.01.00-18-0034/19-00 o dofinansowanie Projektu.
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§7
Warunki korzystania ze wsparcia
1. Udział w projekcie jest bezpłatny.
2. Udział we wszystkich formach wsparcia określonych w Indywidualnych Planach Działania jest
obowiązkowy.
3. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcia Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest
zobowiązany/-a poinformować Beneficjenta o przyczynie nieobecności.
4. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w przewidzianych w Projekcie egzaminach.
5. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nieprzedstawienie usprawiedliwień
powstałych nieobecności będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa w Projekcie
z winy Uczestnika/Uczestniczki Projektu.
6. Uczestnicy Projektu biorący udział w szkoleniach indywidualnych po ich zakończeniu i zdaniu
egzaminu otrzymają certyfikat potwierdzający nabyte przez nich kwalifikacje.
7. Beneficjent może na wniosek pracodawcy pozbawić UP możliwości kontynuacji stażu w
przypadku:
- nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy,
- ilości godzin zwolnień lekarskich przekraczających 30% ogólnej liczby godzin stażowych,
- naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności
stawienia się w pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych lub spożywania na stanowisku stażu alkoholu, narkotyków lub środków
psychotropowych,
- naruszenia przez UP przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy,
- niezrealizowania programu stażu.
8. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe i staże przysługuje na pisemny wniosek
Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz po przedstawieniu odpowiednich dokumentów,
potwierdzających faktycznie poczyniony wydatek na dojazd.
§8
Rozwiązanie Umowy uczestnictwa w Projekcie
1. Beneficjent może w każdej chwili rozwiązać Umowę uczestnictwa w Projekcie
z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny.
2. Wypowiedzenie powinno mieć charakter pisemny.
3. W przypadku zakończenia udziału w Projekcie z powodu podjęcia przez
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zatrudnienia zgodnie z § 4, ust. 2 niniejszej umowy (na
podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub podjęcia działalności gospodarczej
– zgodnie z Regulaminem Projektu), lub siły wyższej uznaje się, że Uczestnik/Uczestniczka
Projektu zakończył/-a udział w Projekcie i nie będzie obciążony karą umowną.
4. Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę uczestnictwa w Projekcie w trybie
natychmiastowym i obciążyć Uczestnika/Uczestniczkę Projektu karą umowną w wysokości
kosztów przypadających na jednego uczestnika projektu w przypadku gdy:
 Uczestnik/Uczestniczka Projektu pozostaje w zwłoce, bądź uchyla się z wykonaniem
obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie uczestnictwa w Projekcie;
 Wystąpią okoliczności, które z winy Uczestnika/Uczestniczki Projektu uniemożliwiają
dalsze wykonywanie postanowień zawartych w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
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§9
Podjęcie zatrudnienia przez Uczestników
1. W przypadku podjęcia zatrudnienia przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu w formie umowy
o pracę lub cywilno-prawnej lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, zobowiązany jest on
do przedłożenia w biurze projektu Lidera lub Partnera dokumentów potwierdzających ten fakt.
2. W przypadku podjęcia zatrudnienia w formie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej lub
rozpoczęcia działalności gospodarczej Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do
dostarczenia następujących dokumentów:
- kopi umowy o pracę, lub
- kopi umowy cywilno-prawnej, lub
- aktualnego wpisu do CEIGD.
3. Okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia wynikający z umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej musi być co najmniej taki jak zostało to określone w umowie stażowej. Okres
prowadzenia działalności gospodarczej musi być co najmniej taki jak planowany okres
zatrudnienia w umowie stażowej.
4. Beneficjent może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub
podjęcie działalności gospodarczej.
5. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest zobowiązany poinformować Beneficjenta Projektu
o podjętym zatrudnieniu lub rozpoczęciu działalności gospodarczej w terminie do 2 dni
roboczych od zaistnienia tego faktu oraz przedłożenia potwierdzających dokumentów w Biurze
Projektu do 3 dni roboczych.
§ 10
Okres trwania umowy
Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony liczony od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020
r. lub do dnia zakończenia przez Uczestnika/Uczestniczkę udziału w Projekcie.
§ 11
Poufność
Beneficjent i Uczestnicy Projektu zobowiązują się do zachowania tajemnicy informacji dotyczącej
drugiej strony, jakie uzyskano w ramach realizacji niniejszej Umowy, z wyjątkiem tych, które:
1.
2.
3.
4.

Nie są bezpośrednio związane z przedmiotem działalności Stron;
Są ogólnie dostępne;
Były w posiadaniu Stron przed podpisaniem niniejszej umowy;
Po pisemnym uzgodnieniu z drugą Stroną zostaną uznane za jawne.
§ 12
Postanowienia końcowe

1. Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania je przez obie Strony.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu Uczestnictwa oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być
dokonywane w formie pisemnej.
4. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach
adresów do doręczeń.
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5. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących
wyniknąć w związku z realizacją Umowy.
6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt. 5, Strony ustalają
zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla
siedziby Beneficjenta.
7. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Beneficjenta w oparciu
o odpowiednie reguły i zasady wynikające z RPO WP na lata 2014-2020 , a także odpowiednie
przepisy prawa Unii Europejskiej.
8. Zmiany w treści umowy wymagają formy aneksu do Umowy.
9. Strony zgodnie oświadczają iż Umowa uczestnictwa w Projekcie może zostać zmieniona przez
Beneficjenta tylko w taki sposób, aby odpowiadała postanowieniom Umowy
o dofinansowanie Projektu. Wprowadzona zmiana będzie miała formę aneksu do Umowy.
10. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
11. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla
każdej ze stron.
12. Wszelkie zmiany Umowy o uczestnictwo w Projekcie wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Załączniki do umowy stanowią oświadczenia Uczestników/Uczestniczek Projektu :
1. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
2. Oświadczenie o aktualności danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym

……………………………………………………..

………….…………………………………………………
Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu1

Podpis osoby upoważnionej
do podpisania umowy ze strony Beneficjenta

1

W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej
prawnego opiekuna.
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