UMOWA PROJEKTOWA NR………….
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, poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
zawarta w dniu …………………………………………. w Oświęcimiu pomiędzy:
Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Langiewicza 60, NIP:
9372489835; REGON: 241626662, którą reprezentuje Piotr Miernik, zwanym w dalszej części umowy
Organizatorem,
a
……………………………..……………………………………..……zamieszkałym/ą:.………………………………………………………
………………………………………, legitymującym/ą się dowodem osobistym nr……………………………………………,
PESEL: ………………………………………………
Zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie pn. „Do pracy gotowi…start!
– aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowa w Małopolsce Zachodniej”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.2
Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Projekt ten dofinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy nr
POWR.01.02.02-12-0132/15-00 zawartej w dniu 29.06.2016 r. z Instytucją Pośredniczącą –
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Udział w każdym z etapów projektu jest bezpłatny.
§2
1. W ramach Projektu Organizator zapewnia Uczestnikowi wsparcie edukacyjno-zawodowe
zaplanowane w Indywidualnym Planie Działania (dalej IPD) na podstawie przeprowadzonej
diagnozy sytuacji zawodowej, a Uczestnik projektu jest zobowiązany do przystąpienia i aktywnej
realizacji wsparcia. Wsparcie to obejmuje minimum:
a. Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy edukacyjno-zawodowej Uczestnika,
b. Cykl spotkań z doradcą zawodowym – Ekspertem ds. rozwoju kariery – poradnictwo zawodowe
i planowanie rozwoju kariery zawodowej, w tym przygotowanie IPD,
c. Pośrednictwo pracy – przedstawianie ofert pracy dostosowanych do potrzeb, planów i
kompetencji Uczestnika,
a także, w zależności od potrzeb zdiagnozowanych u Uczestnika na etapie przygotowania diagnozy
zawodowej i IPD jeden lub kilka z poniższych instrumentów wsparcia:
d. Cykl warsztatów (doradztwo grupowe) z zakresu efektywnego poruszania się na rynku pracy,
e. Cykl indywidualnych sesji coachingowych
f. Cykl kursów zawodowych dopasowanych do potrzeb uczestników i lokalnych pracodawców
g. Bony szkoleniowe
h. Dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowym i
doradczym oraz pomostowym wsparciem doradczym i coachingowym.
2. W przypadku gdy Uczestnik zostanie skierowany do udziału w instrumentach aktywizacyjnych
opisanych w §2, punkty f lub h, za realizację których odpowiada Partner Projektu, Gliwicka Wyższa

Szkoła Przedsiębiorczości z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37, z Uczestnikiem projektu
podpisana zostanie osobna umowa na realizację powyższych instrumentów.
§3
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Organizatora, związane z realizacją Projektu, określone są
w Regulaminie projektu.
§4
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakończenia projektu tj.
28 lutego 2018 roku.
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach (z przyczyn
niezależnych od Uczestnika projektu) i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzień rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania
oświadczenia przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy podstawowej w
przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od
Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostać wezwany w trybie natychmiastowym do
zwrotu 100% wartości instrumentów, w których wziął udział.
§5
1. Ogólne informacje dotyczące warunków wstępnych udziału w projekcie, zasad rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie oraz realizacji poszczególnych instrumentów wsparcia będą
zamieszczone i na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Projektu –
www.dopracygotowistart.pl oraz w Regulaminie projektu.
2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem projektu oraz Umową projektową i będzie
stosował się do zawartych tam postanowień.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników projektu
w przypadku naruszenia przez niego niniejszej Umowy lub Regulaminu projektu.
§6
1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
jest prawo polskie.
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie
sądów polskich.
4. 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 uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………………………….

………………………………………………………….

Data i podpis Organizatora

Data i podpis Uczestnika projektu

