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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

Do Pracy – Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych 

do 24 roku życia (NEET)”, numer projektu WND-POWR.01.02.02-18-0177/15 

 

zawarta w Rzeszowie dnia ……………………….. 2016 r. pomiędzy: 

Małgorzatą Mikłosz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą DANMAR COMPUTERS Małgorzata Mikłosz, 

z siedzibą w Rzeszowie przy ul. K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, wpisaną do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod nr 9908T, NIP: 8151555645, Regon: 

690706955, którą reprezentuje: 

Małgorzata Mikłosz - Właściciel 

zwaną dalej Beneficjentem 

a 

Fundacją Viva Femina z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa  2/1, 35-030 Rzeszów, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000438416, NIP: 8133675327, Regon: 180913347, którą reprezentują: 

Joanna Wapińska - Bawół – Prezeska zarządu 
Agata Karyś – V-ce Prezeska 

zwaną dalej Partnerem Projektu 

a 

Panią/Panem ……….., 

Zamieszkałą/ym: ………, 

Legitymującą/ym się dowodem osobistym seria i nr …………, 

numer PESEL …………….., 

zwaną/ym dalej Uczestnikiem Projektu. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu „Do Pracy – Gotowi - Start! Indywidualna 

i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 roku życia (NEET)”  

nr Projektu WND-POWR.01.02.02-18-0177/15, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty 

konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

§1. Definicje 

Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają: 

1. Projekt - Projekt : „Do Pracy – Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób 
młodych do 24 roku życia (NEET)”; okres realizacji Projektu: od 01.01.2016 r. do 31.05.2017 r.. 

2. Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie. 
3. Beneficjent – Danmar Computers Małgorzata Mikłosz, ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. 
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4. Partner - Fundacją Viva Femina, ul. Roderyka Alsa  2/1, 35-030 Rzeszów. 
5. Biuro Projektu - ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów. 
6. POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 
7. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. 
8. Kandydat do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie. 
9. Uczestnik Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie. 
10. Regulamin Rekrutacji – Regulamin Rekrutacji „Do Pracy – Gotowi - Start! Indywidualna i kompleksowa 

aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 roku życia (NEET)”. 
11. Osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 15-24 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie 

pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu 
formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach 
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji 
finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni). 

12. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje 
i nie jest bezrobotna). 

13. Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), i/lub osobą z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

14. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED3 – 
wykształcenie ponadgimnazjalne (włącznie). 

§2. Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika Projektu w Projekcie „Do Pracy-Gotowi-Start! Indywidualna 
i kompleksowa aktywizacja zawodowa osób młodych do 24 roku życia (NEET)” współfinansowanym 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt 
realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” nr projektu POWR.01.02.02-18-0177/15. 

§3. Prawa i obowiązki Beneficjenta, Partnera i Uczestnika Projektu 

1. Udzielenia Uczestnikowi Projektu wsparcia zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu; 

2. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia szkoleniowe i doradcze. 

3. Wydanie Uczestnikowi Projektu stosownych zaświadczeń i certyfikatów po udzielonych formach 

wsparcia nastąpi pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika Projektu zobowiązań określonych 

niniejszą Umową. 

4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia: indywidualnym 

doradztwie zawodowym, poradnictwie grupowym, szkoleniu zawodowym, stażu zawodowym 

i pośrednictwie pracy. 

5. Udziału w badaniach ewaluacyjnych, testach i egzaminach realizowanych w ramach Projektu; 

6. Potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 

7. Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz korzystania z cateringu na zajęciach grupowego 

poradnictwa zawodowego przez złożenie podpisu na odpowiednich listach. 

8. Dostarczenia kopii umowy potwierdzającej podjęcie zatrudnienia w przypadku, gdy podjęcie 

zatrudnienia nastąpi w trakcie udziału w Projekcie lub w okresie do 3 miesięcy od zakończenia przez 

Uczestnika udziału w Projekcie. 
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9. Z obowiązku uczestnictwa w Projekcie zwalnia Uczestnika Projektu jedynie podjęcie zatrudnienia 

w oparciu o: 

a. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy); 
b. stosunek cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1946 r. – Kodeks cywilny); 
c. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej); 
d. siła wyższa, bądź inna okoliczność, którą Beneficjent zakwalifikuje jako wystarczającą.  

10. Brak uczestnictwa w formach wsparcia przez Uczestnika Projektu będzie traktowane jako 
nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy. 

11. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Uczestnika Projektu lub 

naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, lub rezygnacji Uczestnika 

Projektu z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania (w tym przerwanie stażu) Beneficjent ma prawo do 

naliczenia Uczestnikowi Projektu kary umownej w wysokości 16 851,60 zł. Uczestnik 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 w/w dokumentu. Wezwanie do zapłaty wystawione przez 

Beneficjenta staje się wymagalne z upływem 7 dni kalendarzowych od daty dostarczenia go 

Uczestnikowi Projektu. 

12. Uczestnik 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 Projektu w terminie i miejscu 

wskazanym przez Beneficjenta. 

§4. Oświadczenia Uczestnika Projektu 

Uczestnik Projektu oświadcza, że:  

1. Dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy uczestnictwa w Projekcie są 

zgodne z prawdą.  

2. Zapoznał się z Regulaminem rekrutacji oraz Umową uczestnictwa Projekcie i zobowiązuje się 

przestrzegać zapisów w nich zawartych.  

3. Zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego. 

4. Jest osobą w wieku 15-24 lat (nie ukończone 25 lat). 

5. Jest osobą bierną zawodowo, niezarejestrowaną w PUP. 

6. Spełnia kryteria kwalifikowalności do Projektu.  

§5. Przedmiot wsparcia 

1. Beneficjent i Partner  udziela wsparcia Uczestnikowi Projektu, mającego na celu aktywizację zawodową 

osób młodych, w wieku od 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. 

młodzież NEET), biernych zawodowo oraz niezarejestrowanych w urzędach pracy, z wyłączeniem grupy 

określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1. poprzez bezpłatne uczestnictwo w Projekcie. 

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy Regulaminu rekrutacji do Projektu, Umowy uczestnictwa 

w Projekcie, zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz zapisy podpisanej między Beneficjentem a IP umowy nr POWR.01.02.02-18-0177/15 

o dofinansowanie Projektu. 

3. Wsparcie zostanie udzielone w następujących formach: 

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – 2 spotkania po 3 godziny; 

b) Grupowe poradnictwo zawodowe – 2 spotkania po 8 godzin; 
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c) Indywidualne konsultacje z psychologiem – 5 godzin/osoba; 

d) Szkolenie zawodowe wynikające z przeprowadzonego IPD; 

e) Staż zawodowy – w formie 3-miesięcznego płatnego stażu realizowanego po zakończeniu szkolenia 

zawodowego; 

f) Pośrednictwo pracy – w wymiarze 10 godzin na osobę. 

4. Uczestnikowi przysługuje:  

a) Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia; 

b) Materiały szkoleniowe; 

c) Zestaw szkoleniowy (teczka notes/zeszyt, długopis); 

d) Stypendium szkoleniowe – wypłacane Uczestnikowi po zakończeniu szkolenia zawodowego na 

podstawie podpisanych list obecności na szkoleniach; 

e) Stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywanego stażu. 

§6. Warunki korzystania ze wsparcia 

1. Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny. 

2. Udział we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy. 

3. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie Uczestnik projektu zobowiązany jest 

poinformować Beneficjenta o przyczynie nieobecności. 

4. Wymagana obecność na szkoleniach zawodowych – minimum 80%. 

5. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w przewidzianych w Projekcie egzaminach. 

6. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nie przedstawienie usprawiedliwień powstałych 

nieobecności będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika 

Projektu.  

7. Szkolenie zawodowe zakończy się przyznaniem Uczestnikowi certyfikatu potwierdzającego nabyte 

kwalifikacje. 

8. Zwrot kosztu dojazdu na wszystkie formy wsparcia przysługuje na pisemny wniosek Uczestnika oraz po 

przedstawieniu odpowiednich dokumentów, potwierdzających faktycznie poczyniony wydatek na 

dojazd. 

§7. Postanowienia końcowe 

Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu 

rekrutacji oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być dokonywane 

w formie pisemnej.  

3. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do 

doręczeń.  

4. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć 

w związku z realizacją Umowy.  

5. 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.  

6. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Beneficjenta, w oparciu o odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z POWER, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej.  

7. Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy.  
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8. 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.  

9. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się Uczestnika Projektu ze 

wszystkich zobowiązań wobec Beneficjenta, określonych w niniejszej Umowie.  

10. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze 

Stron.  

11. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa w Projekcie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do podpisania  
umowy ze strony Beneficjenta      Podpis Uczestnika Projektu 
 

 

 

 

Podpis osoby upoważnionej do podpisania  
umowy ze strony Partnera 


