Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE NR ……
Zawarta dnia………………………… w Poznaniu pomiędzy
Poznańskim Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler
z siedzibą w Poznaniu (60-523), ul. Dąbrowskiego 75/15, Regon 364193913, NIP 7811926982,
reprezentowaną przez: Pana Zbigniewa Poszylera – właściciela zwanego dalej Wykonawcą a
Panią/Panem
……………………………………………….............................................................................................................……….
(imię i nazwisko)
zamieszkałą/ym
……………………………………………………..................................................................................................................
(adres zamieszkania)
PESEL
……………………………………………………………...................................................................................................……
zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu, zwanych dalej każdy z osobna Stroną a łącznie Stronami, o
następującej treści:

PREAMBUŁA
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji przez Wykonawcę Projektu nr RPWP.08.03.02-300016/16

„Kształcenie

zawodowe twoją szansa na rynku pracy”

(zwanym dalej

Projektem),

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb
konkursowy. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa w Projekcie Uczestnika
projektu.
§1
1.

Kursy zawodowe organizowane przez Wykonawcę w ramach Projektu będą realizowane w woj.

wielkopolskim, zgodnie z Harmonogramem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2.

Każda edycja kursów organizowana w ramach Projektu przez Wykonawcę będzie obejmowała
odpowiednią do rodzaju kursu ilość godzin.

3.

Kursy będą prowadzone w grupach liczących średnio po 10 osób.

4.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest pomyślne przejście procesu rekrutacji oraz poprawne
wypełnienie, podpisanie i dostarczenie osobiście lub listem poleconym do Biura Projektu wszystkich
wymaganych dokumentów (w oryginale w wyznaczonym przez Wykonawcę terminie) w tym:
a) niniejszej umowy o uczestnictwo w projekcie (w 2 egzemplarzach),
b) formularza rekrutacyjnego,
c) ankiety samooceny,
d) deklaracji uczestnictwa w projekcie,
e) zaświadczenia o zatrudnieniu * (dot. jedynie osób pracujących),
f) oświadczenia uczestnika projektu
g) oświadczenia o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
h) podpisanego regulaminu rekrutacji

5. Osoba która pomyślnie przeszła proces rekrutacji i doręczyła Wykonawcy dokumenty o których mowa w
pkt. 4 niniejszego paragrafu, staje się Uczestnikiem projektu w momencie zakwalifikowania jej do udziału w
kursie przez Wykonawcę zgodnie z założonymi w projekcie wskaźnikami dot. osób należących do
poszczególnych grup składających się na grupę docelową projektu.
6. Udział w kursie dla Uczestnika projektu jest bezpłatny.

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowców realizującej program kursów zgodnie z
harmonogramem kursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
b) zapewnienia materiałów do kursu dla Uczestnika projektu oraz odpowiedniego wyposażenia sali
szkoleniowych,
c) zapewnienia cateringu (dotyczy wybranych kursów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)
d) przeprowadzenia wśród Uczestników egzaminu wewnętrznego na zakończenie kursu oraz organizacji
egzaminu zewnętrznego po zakończeniu nauki,
e) wydania Uczestnikowi projektu zaświadczenia ukończenia kursu,
f) zapewnienia ubezpieczenia na czas trwania kursu (dotyczy wybranych kursów zgodnie z wnioskiem o
dofinansowanie)

g) zapewnienia badań lekarskich (dotyczy wybranych kursów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)
2. Wykonawca jest uprawniony do:
a) odwołania kursu lub zmian w harmonogramie kursu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy; w
przypadku odwołania kursu przez Wykonawcę, Strony będą dążyły do ustalenia nowego terminu;
wykonawca zobowiązuje się poinformować Uczestników projektu o jego odwołaniu oraz o nowym jego
terminie.
b) rozwiązania niniejszej umowy z Uczestnikiem projektu, w przypadku rozwiązania umowy o
dofinansowanie pomiędzy Wykonawcą a Instytucją Zarządzającą.
c) rozwiązania niniejszej umowy z Uczestnikiem projektu, w przypadku nie dopełnienia przez Uczestnika
projektu jego obowiązków zapisanych § 3 pkt. 2
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu Uczestnika projektu, który
powinien posiadać ubezpieczenie indywidualne.

§3

1. W związku z przystąpieniem do Projektu, Uczestnik projektu oświadcza iż:
a) wyraża wolę uczestnictwa w projekcie. „Kształcenie zawodowe twoją szansą na rynku pracy” nr
RPWP.08.03.02-30-0016/16 realizowanym przez Poznańskie centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew
Poszyler w ramach umowy o udzielenie wsparcia nr RPWP.08.03.02-30-0016/16, dla Poddziałania 8.3.2
Kształcenie zawodowe dorosłych
b) jest osobą zamieszkałą na terenie woj. wielkopolskiego (w rozumieniu art. 25 KC),
c) zna i spełnia wszystkie kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w ww. projekcie (należy do
grupy docelowej projektu), a przedstawione w dokumentacji rekrutacyjnej dane są prawdziwe i aktualne na
dzień podpisania niniejszej umowy,
d) został/a poinformowany/a przez Wykonawcę, że ww. projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
e) jest świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą;
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) doręczenia Wykonawcy osobiście lub listem poleconym kompletnych, poprawnie wypełnionych i
podpisanych oryginałów dokumentów o których mowa w pkt. 4 § 1 w wersji papierowej w terminie
wyznaczonym przez Wykonawcę,
b) obecności na przynajmniej 80% zajęć oraz do przystąpienia do wszystkich egzaminów, testów i
uzupełniania ankiet oraz list wymaganych przez Wykonawcę,
c) przestrzegania dyscypliny czasowej kursu,

d) udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zaangażowanym we
wdrażanie Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych,
e) informowania Wykonawcy o ewentualnej zmianie swoich danych teleadresowych, do momentu
zakończenia udziału w projekcie,
f) przechowywania posiadanej dokumentacji uczestnictwa w kursie (zaświadczenie ukończenia kursu,
niniejsza umowa) i umożliwienie wglądu do niej do dnia 31. 12. 2027 r.
3. W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Kształcenie zawodowe twoją szansa na rynku pracy”,
Uczestnik projektu oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż:


Administratorem jego danych osobowych jest w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO –
Marszałek Województwa Wielkopolskiego mający siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714
Poznań. Natomiast w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający
realizację programów operacyjnych - Minister Rozwoju, mający siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa.

 Podstawę prawną przetwarzania jego danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 2 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
dane osobowe są niezbędne dla realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020 na podstawie:
1) w odniesieniu do zbioru Wnioskodawcy WRPO:
a. rozporządzenia 1303/2013;
b. rozporządzenia 1304/2013;
c. ustawy wdrożeniowej;
d. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiającego

szczegółowe

Europejskiego

Rady

i

(UE)

przepisy
nr

wykonawcze

1303/2013

w

do

odniesieniu

rozporządzenia
do

wzorów

Parlamentu
służących

do

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany
informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytami
pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).


Jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „Kształcenie zawodowe
twoją szansą na rynku pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,
udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno - promocyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+).



Jego dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej – Zarząd
Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Beneficjentowi realizującemu

Projekt – Liderowi projektu - Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego Zbigniew Poszyler, ul.
Dąbrowskiego 75/15, 60-523 Poznań, Partnerowi projektu – Advance Ewelina Podziomek, os. Leśne
15B/78, 62-028 Koziegłowy.


Jego dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na
zlecenie Instytucji Zarządzającej lub Beneficjenta. Jego dane osobowe mogą zostać również
powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz
Beneficjenta kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+.



Oświadcza, iż podane przeze niego dane osobowe są prawdziwe i aktualne.



Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości
udzielenia wsparcia w ramach Projektu.



W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w Projekcie przekaże Beneficjentowi dane dotyczące
swojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz
uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.



Ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

4. Uczestnik wyraża zgodę na upowszechnianie swojego wizerunku w materiałach zdjęciowych, materiałach
audiowizualnych i prezentacjach na potrzeby informacji i promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
5. Uczestnik projektu jest uprawniony do rezygnacji z udziału w kursie poprzez pisemne oświadczenie
złożone Wykonawcy nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu. W przypadku
rezygnacji z udziału po rozpoczęciu kursu, Uczestnik projektu zobowiązuje się do zwrotu otrzymanych
materiałów szkoleniowych.
6. W przypadku gdyby którekolwiek ze złożonych oświadczeń Uczestnika projektu było nieprawdziwe oraz w
przypadku niedopełnienia przez niego obowiązków (zgodnie z § 3 pkt. 2), poniesie on pełną
odpowiedzialność wynikająca z tego faktu, gdyby Instytucja Zarządzająca bądź inna instytucja kontrolująca
uznała Uczestnika projektu za niekwalifikowanego do uczestnictwa w Projekcie.

§4

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2. Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy Strony postarają się
rozwiązać polubownie na zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej Umowy
Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Wykonawcy.
3. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
4. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpis uczestnika projektu

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY:
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Harmonogram kursu.

Podpis i pieczęć wykonawcy

