UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”

zawarta w………………………………, w dniu……………………….., zwana dalej Umową, pomiędzy:
(miejscowość)

(data)

Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA ul. Upalna
22 lok użyt.4, 15-668 Białystok, NIP:5252331354, REGON: 140124110, reprezentowaną przez
prezesa zarządu Zbigniewa Chrzanowskiego.
zwaną dalej Beneficjentem
a
Panią/Panem …………………………………., zamieszkałą/ym w …………………………………………...
przy ul. …………………………………………………………………, nr domu…………, nr lokalu…………,
kod pocztowy ……-……, poczta…………………………….., pesel ……………………………,
zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu.
Beneficjent i Uczestnik Projektu zwani są dalej łącznie Stronami, osobno zaś każde z nich Stroną.
Beneficjent oświadcza, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Osi priorytetowej: : I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie:

1.2.1 Wsparcie udzielane

z Europejskiego Funduszu Społecznego , zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, w dniu
27.04.2020 r. umowę nr POWR.01.02.01-28-0013/19 o dofinansowanie projektu „Wejdź z POWEREM
na rynek pracy” zwanego dalej Projektem.
Uczestnik Projektu oświadcza, że jest uprawniony do wzięcia udziału w Projekcie, stosownie do
postanowień § 3 Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wejdź z POWEREM na rynek
pracy”.
Strony postanawiają co następuje:
§ 1.
1. Beneficjent zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia na rzecz Uczestnika Projektu
cyklu szkoleniowo - doradczego na który składają się następujące zadania:
a) Zadanie 1. – Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, IPD – 4 godz./os. (2sesje x 2h)
b) Zadanie 2. – Pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe – 2 godz./os. i/lub 2 godz./os.
(2 sesje x 1h)
c) Zadanie 3. – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne 2 godz/os.
d) Zadanie 4. – Szkolenia zawodowe - średnio 150 godzin/szkolenie dla 56 osób, u których
zostanie zdiagnozowana taka potrzeba (weryfikowane na podstawie IPD).
e) Zadanie 5. – Staże zawodowe - 4 mies./os.
w terminie ……………………………………………………. i na warunkach wskazanych w Regulaminie
Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wejdź z POWEREM na rynek pracy”.

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w pełnym cyklu szkoleniowo – doradczym
przewidzianym dla niego w Indywidualnym Planie Działania, w wymiarze godzinowym i na zasadach
wskazanych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wejdź z
POWEREM na rynek pracy”.
§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ………………………….. do………………………….. .
§ 3.
1. Każdy Uczestnik, zakwalifikowanych do udziału w Projekcie, może otrzymać:
a) refundację kosztów dojazdu dla 28 osób na IPD, Pośrednictwo Pracy, Poradnictwo
Zawodowe, Indywidualne poradnictwo psychologiczne, Szkolenie zawodowe prowadzące do
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji
b) stypendium za udział w szkoleniu zawodowym w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna
liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższej miesięcznej
liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z
tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (kwota stypendium to 1.033,68
zł netto za 150 godzin).
c) zaświadczenie MEN na zakończenie szkoleń zawodowych po zdaniu egzaminów lub testów,
d) ubezpieczenie NNW,
e) stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin wynosi nie
mniej niż 160 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin,
wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie(weryfikowane na podstawie list obecności
podpisywanych każdorazowo w dniu realizacji zajęć w ramach stażu zawodowego) (kwota
stypendium to 1.033,68 zł netto za 160 godzin).Stypendium przeznaczone jest dla 24
uczestników projektu za przepracowanie pełnego miesiąca stażu, przez okres trwania stażu 3
miesiące.
f)

zaświadczenie wraz z opinią na zakończeniu praktyki/stażu,

g) zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w maksymalnej kwocie do 423,90 zł brutto
za miesiąc
na szczegółowych zasadach wskazanych w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie
„Wejdź z POWEREM na rynek pracy”.
§ 4.
Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat (refundacji kosztów dojazdu na,
szkolenie zawodowe, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną, stypendium za

szkolenie zawodowe, stypendium stażowego), w momencie wyczerpania środków finansowych
na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłata stypendiów oraz refundacji kosztów
dojazdu zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzającej.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Beneficjent zobowiązany jest do uprzedniego
poinformowania Uczestnika o możliwości wystąpienia opóźnienia w terminie wypłat.
§ 5.

1. Uczestnik Projektu może odstąpić od Umowy, a tym samym zrezygnować z uczestnictwa
w Projekcie:


bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest
zgłoszona najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem przez Uczestnika/czkę Projektu
uczestnictwa w doradztwie/szkoleniu (rezygnacja bez podania przyczyny), a także w trakcie
trwania szkolenia wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi
powodami osobistymi lub zawodowymi niezawinionymi przez Uczestnika/czkę (np. choroba,
choroba dziecka, wyjazd za granicę). Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia
przesłanek poprzez żądanie od Uczestnika/czki przedstawienia stosownych dokumentów
potwierdzających te okoliczności (zaświadczenie lekarskie, oświadczenie itp.). Podjęcie
zatrudnienia przez Uczestnika Projektu przed ukończeniem ścieżki wsparcia przewidzianej dla
niego/niej w IPD jest okolicznością uzasadniającą przerwanie udziału w Projekcie.



w przypadku nienależytego wykonywania Umowy przez Beneficjenta, bez konieczności
ponoszenia dodatkowych kosztów

2. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki Projektu z udziału w Projekcie po upływie terminu
wskazanego w pkt 1, jak również z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy
Uczestnika/czek

Projektu,

spowodowanego

niewypełnieniem

postanowień

zawartych

w

Regulaminie, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do pokrycia kosztów udziału w Projekcie, tj 14
658,79 złotych.
3. Projektodawca

zastrzega

sobie

prawo

do

skreślenia

Uczestnika/czki

Projektu

z

listy

Uczestników/czek Projektu w przypadku:


naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, umowy przystąpienia do Projektu,



naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych
danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie trwania szkolenia,



niestawienia się na doradztwie, przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji na szkoleniu
i/lub stażu i nieodrobienia opuszczonych zajęć w innym terminie/lokalizacji zaproponowanych
przez Projektodawcę,



w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieukończenia doradztwa / szkolenia / stażu.

4. W każdym przypadku rezygnacji Uczestniczki z udziału w Projekcie lub skreślenia Uczestnika/czki
Projektu z Listy Uczestników/czek Projektu, Uczestnik/czka Projektu zobowiązana jest do zwrotu
otrzymanych materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, które otrzymał/a w ramach udziału w
Projekcie.

§ 6.
Strony ustalają adresy korespondencyjne do doręczeń dla celów związanych z Umową:
Beneficjent:
Fundacja na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA ul. Upalna
22 lok użyt.4, 15-668 Białystok Uczestnik Projektu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o zmianie adresu do doręczeń,
pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia na ostatni wskazany adres.

§ 7.
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

2.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.

Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów mogących powstać na tle stosowania Umowy jest
Sąd właściwy dla siedziby Fundacji na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju
przedsiębiorczości VIA.

4.

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

…………………………………….
Podpis Beneficjenta

…………………………………….
Podpis Uczestnika Projektu

