Umowa uczestnictwa w projekcie
pt. „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”
realizowanym przez STAD sp. z o.o. w ramach działania 1.2 pn. „Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014–2020 (nr projektu POWR.01.02.02-12-0338/15)
zawarta w …………………………..w dniu ………………., tj. momencie rozpoczęcia udziału
Uczestnika w pierwszej formie wsparcia
pomiędzy
STAD sp. z o.o. reprezentowaną przez Andrzeja Sokołowskiego – Prezesa Zarządu
zwanym dalej Beneficjentem
a
………………………………………………Pesel………………………………….,
zam. …………………………………………………………………………..
zwanym dalej Uczestnikiem.
§1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w projekcie „Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces”
nr POWR.01.02.02-12-0338/15 współfinansowanym 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.

§2. Obowiązki Beneficjenta
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. realizacji projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie,
2. zapewnienie Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych
w projekcie, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą i ustalonym Indywidualnym
Planem Działania, który w momencie jego przyjęcia przez obie strony (Uczestnika
i Beneficjenta) staje się integralną częścią niniejszej umowy, włączając w to ew.
zmiany powyższego Planu, dokonane w trakcie jego realizacji. W ramach projektu
przewidziano następujące formy wsparcia: identyfikacja indywidualnych potrzeb
uczestnika, w tym przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo
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3.
4.
5.
6.

indywidualne, pośrednictwo pracy, poradnictwo grupowe,
wsparcie
psychologiczne, szkolenia zawodowe, staże, bony stażowe,
zapewnienie właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami
wsparcia, w których bierze udział Uczestnik,
zapewnienie personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę,
umiejętności i doświadczenie zawodowe,
zapewnienie sal wyposażonych w odpowiedni sprzęt oraz w zależności
od potrzeby z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych,
zapewnienie właściwego potwierdzenia zdobytych przez Uczestnika kompetencji
i kwalifikacji.

§3. Obowiązki Uczestnika
Uczestnik zobowiązuje się do:
1. aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia,
o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy,
2. obecności
na
wyznaczonych
zajęciach/spotkaniach/stażach
zgodnie
z zaplanowanymi formami wsparcia, w których weźmie udział,
3. potwierdzenia swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu
na listach obecności,
4. potwierdzenia korzystania z cateringu na zajęciach grupowych poprzez złożenie
podpisu na odpowiednich listach,
5. złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń (w szczególności
orzeczenia o niepełnosprawności) lub dokumentów dotyczących spełnienia przez
niego warunków udziału w projekcie oraz przekazania danych osobowych
na potrzeby rozliczenia projektu, w szczególności w zakresie określonych
w Formularzu Rekrutacyjnym,
6. udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań
projektowych, w tym także po zakończeniu udziału w projekcie,
7. dostarczenia kopii umowy potwierdzającej podjęcie zatrudnienia w przypadku, gdy
podjęcie zatrudnienia będzie miało miejsce w trakcie udziału w projekcie, lub
w okresie do 3 miesięcy od zakończenia przez Uczestnika udziału w projekcie,
8. przekazania Beneficjentowi w terminie do 2 i 4 tygodni po zakończeniu udziału
w projekcie danych dotyczących statusu Uczestnika na rynku pracy oraz informacji
na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub
nabycia kompetencji,
9. udostępnienia danych dotyczących statusu Uczestnika na rynku pracy w ciągu
3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie,
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§4. Odstąpienie od umowy
1. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia
zaplanowanych dla niego w projekcie.
2. Brak uczestnictwa w formach wsparcia przez Uczestnika będzie traktowane jako
nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy.
3. W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Uczestnika
lub naruszenie jego obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, lub
rezygnacji Uczestnika z udziału w projekcie w trakcie jego trwania (w tym m.in.
przerwanie stażu / szkolenia), Beneficjent ma prawo do nałożenia na Uczestnika
kary umownej w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom na wsparcie
Uczestnika w projekcie. 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.
§5. Oświadczenie Uczestnika
Uczestnik oświadcza, że:
1. dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy uczestnictwa
w projekcie są zgodne z prawdą,
2. zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i zobowiązuje się przestrzegać zapisów
w nich zawartych,
3. zamieszkuje na terenie województwa małopolskiego,
4. jest osoba w wieku 15-29 lat,
5. jest osobą bierną zawodowo, niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, należącą
do grupy NEET tj. osoba, która:
a) nie pracuje;
b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym);
c) nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania
pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków
publicznych).
6. Spełnia kryteria kwalifikowalności do projektu.

§6. Warunki korzystania ze wsparcia
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1. Udział w projekcie jest bezpłatny dla Uczestnika.
2. Udział we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy.
3. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcia Uczestnik zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować Beneficjenta o przyczynie nieobecności.
4. Wymagana obecność na szkoleniach zawodowych – min. 80%.
5. Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w przewidzianych w projekcie
egzaminach.
6. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nie przedstawienie
usprawiedliwień powstałych nieobecności na wyznaczonych formach wsparcia
o których mowa §2 ust. 2 niniejszej umowy, będzie skutkowało zerwaniem
umowy z winy Uczestnika i odstąpieniem od umowy.
7. Szkolenia zawodowe zakończą się przyznaniem Uczestnikowi certyfikatu
potwierdzającego nabyte kwalifikacje.
8. Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia przysługuje na pisemny
wniosek Uczestnika oraz po przedstawieniu odpowiednich dokumentów,
potwierdzających faktycznie poniesiony wydatek.
§7. Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.

……………………………………………
Beneficjent

1

………………………………………………
Uczestnik1

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