UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo
powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa mazowieckiego” nr
RPMA.08.02.00-14-4412/16
zawarta w Warszawie dnia ………………………….……………..r. pomiędzy:
BWRz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-301) przy ul. Nowy Zjazd 1A, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr 0000271716, NIP 5213418660, REGON 140799032, którą reprezentuje:
Monika Lubaszka – Prezes Zarządu
zwaną dalej Beneficjentem
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 pt. „Wczoraj bierni, dziś aktywni.
Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na
terenach wiejskich województwa mazowieckiego” nr RPMA.08.02.00-14-4412/16, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy Działania
8.2 Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§1. Definicje
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:
1. Projekt – Projekt pt. „Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy projekt aktywizacji zawodowej osób
biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach wiejskich województwa
mazowieckiego” nr RPMA.08.02.00-14-4412/16
2. Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie.
3. Beneficjent – BWRz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-301) przy ul. Nowy Zjazd 1A
4. RPO WM – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.
6. Kandydat do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie.
7. Uczestnik Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa w Projekcie.
8. Regulamin Rekrutacji – Regulamin Rekrutacji do projektu „Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy
projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach
wiejskich województwa mazowieckiego” nr RPMA.08.02.00-14-4412/16
9. Osoba bierna zawodowo – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i
nie jest bezrobotna).
10. 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).
11. Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED3 – wykształcenie
ponadgimnazjalne (włącznie).
12. Osoby powyżej 30 r.ż – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. podpisania Umowy ma
ukończone 30 lat
13. Osoby powyżej 50 r.ż – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu, tj. podpisania Umowy ma
ukończone 50 lat
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§2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika Projektu w Projekcie „Wczoraj bierni, dziś aktywni. Kompleksowy
projekt aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo powyżej 30 roku życia zamieszkałych na terenach
wiejskich województwa mazowieckiego” nr RPMA.08.02.00-14-4412/16
§3. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu
1.

2.

3.

4.
5.

Uczestnik Projektu ma prawo do:
a) otrzymania wsparcia doradczego/szkoleniowego ze strony wykwalifikowanej kadry realizującej
zajęcia szkoleniowe i doradcze.
b) otrzymania stosownych zaświadczeń i certyfikatów po udzielonych formach wsparcia, pod
warunkiem wypełnienia przez Uczestnika Projektu zobowiązań określonych niniejszą Umową.
c) otrzymania świadczeń określonych w IPD i wynikających z przewidzianej ścieżki wsparcia, tj. m.in.
badań medycyny pracy, stypendiów szkoleniowych/stażowych, zwrotu kosztów dojazdów/opieki
nad osobą zależną, materiałów szkoleniowych, opiekę opiekuna stażu
Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
a) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia wskazanych w IPD, tj. m.in.: indywidualnym
doradztwie zawodowym, szkoleniu zawodowym i/lub stażu zawodowym
b) potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie podpisu na liście
obecności
c) udziału w badaniach ewaluacyjnych, testach i egzaminach realizowanych w ramach Projektu;
d) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz korzystania z cateringu na szkoleniu
zawodowym przez złożenie podpisu na odpowiednich listach.
e) przekazania informacji na temat swojej sytuacji na rynku pracy oraz informacji na temat udziału
w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji w okresie 4
tygodni od dnia opuszczenia projektu, tj. m.in.:
- certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kompetencji,
- kopii oferty pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego, stażu lub
oświadczenia podpisanego przez UP potwierdzającego osiągnięty rezultat (w przypadku braku
możliwości przedstawienia kopii ofert),
- kopii dokumentów potwierdzających fakt podjęcia przez UP kształcenia/szkolenia lub uzyskania
kwalifikacji lub pracy (łącznie z pracującymi na własny rachunek),
f) dostarczenia kopii umowy lub zaświadczenia od pracodawcy 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.
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.
Brak uczestnictwa w formach wsparcia przez Uczestnika Projektu będzie traktowane jako nieuzasadnione
odstąpienie od niniejszej Umowy.
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 dotychczas poniesionych kosztów
związanych z uczestnictwem Uczestnika Projektu 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.
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6.

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 wiejskim województwa mazowieckiego.
4. Jest osobą w wieku powyżej 30 r.ż.
5. Jest osobą bierną zawodowo, niezarejestrowaną w PUP.
6. Spełnia kryteria kwalifikowalności do Projektu.
§5. Przedmiot wsparcia
1.

Beneficjent udziela wsparcia Uczestnikowi Projektu, mające na celu aktywizację zawodową osób, które
zostały zidentyfikowane jako zagrożone na rynku pracy
2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy Regulaminu rekrutacji do Projektu, Umowy uczestnictwa w
Projekcie, zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM oraz zapisy podpisanej między
Beneficjentem a IP umowy o dofinansowanie Projektu.
3. Wsparcie zostanie udzielone w następujących formach:
a) Indywidualne doradztwo zawodowe – 120 Uczestników Projektu
b) Szkolenie Pracownik Obsługi Biurowej – 30 Uczestników Projektu - 3gr po 10os x 112 godz.
c) Szkolenie Przedstawiciel Handlowy – 50 Uczestników Projektu - 5gr po 10os x 128 godz.
d) Staż zawodowy – w formie 5-miesięcznego płatnego stażu – 80 Uczestników Projektu
4. Uczestnikowi przysługuje:
a) Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia w wysokości maksimum 20 zł dziennie - 12
Uczestników Projektu będących w szczególnie trudnej sytuacji
b) Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną w wysokości maksimum 13 zł za godzinę
opieki - 12 Uczestników Projektu będących w szczególnie trudnej sytuacji
c) Materiały szkoleniowe – 80 Uczestników Projektu
d) Zestaw szkoleniowy (notes/zeszyt, długopis) – 80 Uczestników Projektu
e) Stypendium szkoleniowe – wypłacane Uczestnikowi po zakończeniu każdego miesiąca szkolenia na
podstawie podpisanych list obecności na szkoleniach w wysokości 6,65 brutto za godzinę odbytego
szkolenia
f) Stypendium stażowe za każdy miesiąc odbywanego stażu – wypłacane Uczestnikowi po zakończeniu
każdego miesiąca stażu na podstawie podpisanych list obecności/potwierdzenia realizacji stażu przez
Opiekuna stażu w wysokości 1850 brutto miesiąc odbytego stażu
§6. Warunki korzystania ze wsparcia
1.
2.
3.
4.
5.

Udział w Projekcie dla Uczestników jest bezpłatny.
Udział we wszystkich formach wsparcia wskazanych w IPD jest obowiązkowy.
W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie Uczestnik projektu zobowiązany jest poinformować
Beneficjenta o przyczynie nieobecności.
Wymagana obecność na szkoleniach – minimum 80%.
Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nie przedstawienie usprawiedliwień powstałych
nieobecności będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa w Projekcie z winy Uczestnika Projektu
i pociągnięcie Uczestnika Projektu do odpowiedzialności finansowej, o której mowa w §3., pkt. 5
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6.
7.

Uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w przewidzianych w Projekcie egzaminach na zakończenie
szkoleń.
Zwrot kosztu dojazdu na wszystkie formy wsparcia oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
przysługuje na pisemny wniosek Uczestnika, do limitu określonego w projekcie oraz po przedstawieniu
odpowiednich dokumentów, potwierdzających faktycznie poczyniony wydatek na dojazd/opiekę.

§7. Postanowienia końcowe
1.
2.

Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu
rekrutacji 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.
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 PRO WM, a także odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa
kwajowego.
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. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się Uczestnika Projektu ze wszystkich
zobowiązań wobec Beneficjenta, określonych w niniejszej Umowie.
11. Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze
Stron.
12. Wszelkie zmiany Umowy Uczestnictwa w Projekcie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

…………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej do podpisania
umowy ze strony Beneficjenta

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

ZAŁĄCZNIKI:
1. Formularz zgłoszeniowy do projektu,
2.
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