UMOWA O UCZESTNICTWO W PROJEKCIE
pt.: „Razem sięgajmy wyżej!” nr projektu RPPM.06.01.02-220069/15
Zawarta w ……………………. dnia …………………………….. pomiędzy:
Fundacją Partycypacji Społecznej mieszczącą się przy ul.
Sportowej 4A, 89-310 Łobżenica, reprezentowaną przez
Panią Marię Szemiel,
zwaną dalej Prezesem Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………
………
Imię i nazwisko
zamieszkałą/-ym w
...……………………………………………………………………………………………
…………………………….…………
dokładny adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy,
miejscowość

legitymującą/cym się dowodem osobistym
………………………………………….
Seria i nr

zwaną/-ym w dalszej części Umowy Beneficjentem
Ostatecznym.
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Beneficjenta
Ostatecznego w projekcie pt.: „Razem sięgajmy wyżej!”
RPPM.06.01.02-22-0069/15, zwanym w dalszej części umowy
„Projektem”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu
Fundacja Partycypacji Społecznej
ul. Sportowa 24a
89-310 Łobżenica
e-mail: biuro@fundacja-spoleczna.pl
www.fundacja-spoleczna.pl

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.01. Aktywna
Integracja, Poddziałanie 06.01.02. Aktywizacja społeczno –
zawodowa, udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.09.2016 do
31.10.2017 roku.
3. Udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie jest
bezpłatny.
§3
1. Beneficjent Ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z
Regulaminem Warunków Uczestnictwa w Projekcie i
zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim
postanowień oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim
określone.
2. Beneficjent Ostateczny jest świadomy odpowiedzialności, w
tym odpowiedzialności karnej, za składanie nieprawdziwych
oświadczeń, na podstawie których został zakwalifikowany
do udziału w Projekcie.
§4
1. Beneficjent Ostateczny weźmie udział w :
 Indywidualnym wsparciu doradczym
 Warsztatach grupowych z doradcą zawodowym i
psychologiem
 Szkoleniach/kursach zawodowych
 Stażu zawodowym
§5

1. Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego oraz
Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, określone są
w Regulaminie Warunków Uczestnictwa w Projekcie.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania udziału
Beneficjenta Ostatecznego we wszystkich formach wsparcia
udzielanego w ramach projektu.
2. Beneficjent Ostateczny jest uprawniony do rozwiązania
niniejszej umowy przed zakończeniem udziału w projekcie.
W takim przypadku Beneficjent zobowiązany jest do
pokrycia dotychczas poniesionych kosztów związanych z
jego uczestnictwem w projekcie.
3. Wypowiedzenie określone w pkt. 2 jest skuteczne od dnia
doręczenia Beneficjentowi Ostatecznemu drogą listową, na
adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o
wyrażeniu zgody przez Projektodawcę na rozwiązanie
umowy.
4. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę za
wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Beneficjent Ostateczny
narusza
postanowienia
Regulaminu
Warunków
Uczestnictwa w Projekcie. Uczestnik ma możliwość
opuszczenia 20% zajęć bez ponoszenia żadnych
konsekwencji, w przypadku opuszczenia większej liczby
zajęć uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie i
jest zobowiązany do pokrycia dotychczasowych kosztów.
5. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia
Beneficjentowi Ostatecznemu drogą listową, na adres
wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej
rozwiązaniu.
§7

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 korespondencję wysłaną na ostatni adres listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa
się za doręczoną.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową,
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Warunków
Uczestnictwa w Projekcie oraz odpowiednie przepisy prawa,
w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
dla siedziby Projektodawcy.
4. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy jest prawo
polskie.
5. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle
stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów polskich.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………………………..
………………………………………….
Beneficjent Ostateczny

Prezes

