PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
„Człowiek – najlepsza inwestycja”

Projekt: ,,Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” RPWP.08.03.01-30-0051/16
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Grodziska Kuźnia Profesjonalistów”
Zawarta w dniu ………………………… 2016r. pomiędzy:

Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, NIP 7792348879, REGON 301012830,
reprezentowaną przez Bartosza Witkowskiego – Prezesa Zarządu, realizującą Projekt „Grodziska Kuźnia
Profesjonalistów” nr RPWP.08.03.01-30-0051/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanym
dalej „Projektodawcą”
a

………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko Uczestniczki/ Uczestnika Projektu/

zamieszkałą/ym w
….…………………………………..…………….…………………………….…..……………………………………......................
PESEL , legitymująca/y się dowodem osobistym seria i nr………………………….. ,
zwanym/ą dalej Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu
o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby projektu: „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” przyjętego do
realizacji na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu, a Projektodawcą.
§2
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 1 listopada 2016 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
3. Udział Uczestnika/Uczestniczki Projektu w Projekcie jest bezpłatny i dobrowolny.
§3
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia w nieodpłatnych
formach wsparcia tj. doradztwo zawodowo - edukacyjne, warsztaty, kursy, szkolenia zawodowe, staże
zawodowe.
2. Zakres wsparcia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1. Doradztwo zawodowo-edukacyjne:
zajęcia grupowe w wymiarze 20 godzin
zajęcia indywidualne w wymiarze 4 godziny
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2. Zawodowe kursy podnoszące kompetencje lub kwalifikacje dla uczniów:
szkolenia zawodowe – średnio w wymiarze 60 godzin
3. Kurs profesjonalnego handlowca:
zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin
4. Warsztaty informatyczne:
zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin
5. Kurs prowadzenia i zarządzania kadrami:
zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin
6. Warsztaty profesjonalna organizacja reklamy: marketing i fotografia w reklamie oraz kurs
projektowania i drukowania 3D
zajęcia marketing i fotografia w reklamie – zajęcia grupowe w wymiarze 40 godzin
kurs projektowania i drukowania 3D – zajęcia grupowe w wymiarze 12 godzin
7. Staże wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego dla uczniów technikum:
Realizowane w okresie wakacyjnym w wymiarze 150 godzin na osobę
8. Kurs dokształcający dla nauczycieli kształcenia zawodowego:
Wsparcie dla 3 nauczycieli/nauczycielek mające na celu podwyższenie kompetencji
3. Kwalifikacja Uczestnika/Uczestniczki Projektu do udziału w stażach zawodowych u pracodawcy, odbywa się na
podstawie wyników uzyskanych z testów kompetencji przeprowadzonych w trakcie trwania form wsparcia.
4. Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu staży zawodowych u
pracodawców reguluje odrębna umowa o organizację staży zawodowych.
4. Miejscem przeprowadzenia zajęć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-5 i pkt 7 będzie Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.
5. Terminy przeprowadzenia zajęć określonych w przedmiotowej umowie zostaną ustalone w późniejszym
terminie, o czym Uczestnik/Uczestniczka Projektu zostanie niezwłocznie poinformowany/a.
§4
1.
2.

Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu,
określone są w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem uczestnictwa w Projekcie i
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim
określone.
§5

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału
Uczestnika/Uczestniczki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 3 pkt 2.
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu jest uprawniony/a do rozwiązania niniejszej umowy, na warunkach
określonych w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie z wypowiedzeniem złożonym na piśmie.
3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu
drogą listowną, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o wyrażeniu zgody przez
Projektodawcę na rozwiązanie umowy.
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4. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik/Uczestniczka
Projektu narusza postanowienia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie.
5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu drogą
listowną, na adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu.
§6
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/Uczestniczkę Projektu adres, uważa się za doręczoną.
§7
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu uczestnictwa
w Projekcie „Grodziska Kuźnia Profesjonalistów” 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.

…………………..…………….………..……..
Podpis Projektodawcy

………………………………………………………
Czytelny podpis Uczestnika/ Uczestniczki Projektu
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