
 

 

 

Umowa uczestnictwa w Projekcie 

„Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy” 

nr xx/POWER/2018 

 

 

 

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

 

INNpuls Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hetmańska 40a, 35-045 Rzeszów, zarejestrowaną w 

rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Rzeszowie, Wydział KRS pod 

numerem KRS: 0000301870, NIP: 813-35-40-225, kapitał zakładowy 119.500,00 złotych, opłacony w 

całości, reprezentowaną przez: 

 

Paweł Wacnik – Prezes  Zarządu 

 

Zwanym dalej Beneficjentem, 

 

a  

………………………………………………………………………………………..…………………  
                                      Imię i nazwisko 

 

zamieszkałą/-ym w 

...………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
dokładny adres: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

 

legitymującą/cym się dowodem osobistym…………………………………………                                                                                                                  

                                                                                           Seria i numer dowodu osobistego 

Pesel: □□□□□□□□□□□ 

 

zwaną/-ym  – Uczestnikiem Projektu, 

 

 

PREAMBUŁA 

 

W zawiązku z realizacją przez firmę INNpuls Sp. z o.o.  projektu pt. „Model kształcenia 

całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy” współfinansowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś  priorytetowa IV. Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, zwanym 

dalej Projektem oraz zakwalifikowaniem Panią/Pana 

…………………………………………………………………………………. do uczestnictwa w powyższym Projekcie, strony 

niniejszym zawierają umowę regulującą ich wzajemne prawa i obowiązki, o następującej treści: 

 



 

 

 

§ 1  Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad udziału Uczestnika Projektu w Projekcie „Model 

kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy” 

współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

oś  priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 

Współpraca ponadnarodowa, a realizowanym przez Beneficjenta. 

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy oraz z Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcje. 

3. Przypadki, w których możliwe jest dochodzenie od Uczestnika zwrotu kosztów jego 

uczestnictwa w Projekcie, jak również Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (§5 

Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcje). 

 

§ 2 Zakres i zasady prowadzenia wsparcia projektowego 

1. Zakres i zasady wsparcia udzielanego w ramach Projektu szczegółowo przedstawia Regulamin 

Rekrutacji 

i Uczestnictwa w Projekcie, który stanowi załącznik niniejszej Umowy, a dodatkowo jest  

zamieszczony na stronie https://www.modelksztalcenia.pl/  .  

2. Wsparcie udzielane Uczestnikom Projektu w ramach Projektu obejmuje następujące formy: 

a. Audyt potencjału przeprowadzony przez doradcę zawodowego (w tym spotkanie 

bezpośrednie ok. 1 godz. oraz przygotowanie przez doradcę zawodowego informacji 

zwrotnej dla Uczestnika Projektu na portalu Indeks Zdobywanych Kompetencji, ustalenie 

ścieżki rozwoju (tj. wskazanie rekomendowanych szkoleń zarówno kompetencji kluczowych 

jak i szkoleń zawodowych)). 

b. 48 godzin szkoleniowych z zakresu wybranych kompetencji kluczowych (tj. komunikacja, 

współpraca 

w zespole, rozwiązywanie konfliktów, IT i samodzielne uczenie się oraz zarządzanie zmianą), 

których zakres będzie wyznaczony na podstawie audytu potencjału i opracowanej ścieżki 

rozwoju.  

c. Finansowanie szkolenia zawodowego wskazanego na podstawie audytu potencjału. 

 

 

 

§ 3  Zobowiązania Beneficjenta 

 

1. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji wszystkich form wsparcia. 

2. Zapewnienie materiałów dydaktycznych, tj. materiałów dla Uczestnika Projektu, materiałów 

e-learningowych, a także materiałów piśmienniczych, niezbędnych do przeprowadzenia 

Szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych. 

3. Zapewnienie Uczestnikom projektu korzystania z portalu Indeks Zdobywanych Kompetencji 

oraz jego funkcji.  

4. Zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia Szkoleń w zakresie kompetencji kluczowych. 

5. Wydanie Uczestnikom Projektu , którzy uczestniczyli w przynajmniej 80% całkowitej liczby 

godzin szkoleniowych, Zaświadczeń potwierdzających udział w Szkoleniu. 

https://www.modelksztalcenia.pl/


 

 

6. Zapewnienie Uczestnikom Projektu dostępu do informacji dotyczących udzielanego wsparcia, 

poprzez możliwość kontaktu,  w godzinach 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku, z 

personelem Projektu w Biurze Projektu. 

 

§ 4  Zobowiązania Uczestnika Projektu 

 

1. Brania udziału we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia zgodnie z harmonogramem 

realizacji zajęć i harmonogramem realizacji Projektu. 

2. Każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia poprzez złożenie 

podpisu na listach obecności. 

3. Zgłaszania  Koordynatorowi Projektu każdej nieobecności w formie pisemnej, z podaniem 

powodu nieobecności. 

4. Współdziałania z Personelem Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla 

potrzeb monitorowania projektu, w tym udziału w badaniach monitoringowych i 

ewaluacyjnych oraz rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów dostarczanych przez  

Beneficjenta. 

5. Aktywnego korzystania z portalu Indeks Zdobywanych Kompetencji, co oznacza aktualizację 

informacji przynajmniej raz na miesiąc. 

6. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do udziału w procesie monitoringu oraz ewaluacji, 

przeprowadzanego w ramach realizacji Projektu.  

7. Uczestnik Projektu może z ważnych przyczyn zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 7 dni 

od daty otrzymania informacji o zakwalifikowaniu. O rezygnacji musi pisemnie powiadomić 

Beneficjenta. 

 

§ 5  Oświadczenia Uczestnika Projektu 

 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w 

projekcie pn. „Model kształcenia całożyciowego zgodny z potrzebami regionalnego rynku 

pracy” i zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że 

spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 

2. Uczestnik Projektu oświadcza, że zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Rekrutacji i 

Uczestnictwa w Projekcie, na dzień podpisania umowy spełnia kryteria kwalifikowalności 

uprawniające do udziału w projekcie, tj.: 

a) jest osobą dorosłą, 

b)  jest zatrudniona/y przez firmę będącą członkiem jednego z dwóch klastrów:  

Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia "Kraina Podkarpacie" lub Stowarzyszenie Grupy 

Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza", 

c) posiada maksymalnie wykształcenie średnie, 

d)  nie szkoli się, tj. nie uczestniczyła/nie uczestniczy w szkoleniach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

3. Uczestnik Projektu oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji przedłożonej w 

trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej 

umowy niezwłocznie powiadomi o tym Projektodawcę. 



 

 

4. Uczestnik Projektu oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody1 na rozpowszechnianie 

swojego wizerunku w związku z realizacją Projektu w celach promocyjnych. 

Rozpowszechnianie to może przybrać w szczególności formę publikacji zdjęć z zajęć 

prowadzonych w ramach Projektu na stronie internetowej Projektu. 

 

 

§ 6  Rozwiązanie Umowy 

 

Beneficjent może rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy 

Uczestnik Projektu, narusza postanowienia Regulaminu lub umowy uczestnictwa w Projekcie. 

 

 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 

Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

4. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Beneficjenta. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

……..................................................                    …................................................. 

(podpis i pieczęć Uczestnika Projektu)                                                                (podpis i pieczęć Beneficjenta) 

 

 

 

Załącznik: 

1. Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie. 

 

                                                
1 niewłaściwe skreślić 


