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Załącznik 11 do Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 

 
zawarta w Dębicy  w dniu ……………………………….. pomiędzy:  
 
EDUCARE et SERVIRE Fundacja Antoniego Kamińskiego, ul Rynek 21, 39-200 Dębica  
NIP 8722197588, REGON 691781290, reprezentowaną przez Antoniego Kamińskiego – prezydenta Fundacji, 
realizującego w województwie podkarpackim projekt: „Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16” 
w ramach:  
Priorytetu I.  Osoby młode na rynku pracy, 
Działania:1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, 
Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zwaną dalej „Projektodawcą”  
a  
………………………………………………………………………..……. zamieszkałą/ym w …………………………………………… 
………………………………………………… PESEL …………………………………………………………...  
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”  
o następującej treści:  
 

§ 1 
Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby Projektu: „Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 
(zwanego dalej w treści umowy „Projektem”) realizowanym w ramach: Priorytetu I. Osoby młode na rynku pracy,  
Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,  
Poddziałania:1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą – 
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Projektodawcą.  
 

§ 2 
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
2. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01.10.2016 roku do dnia 31.03.2018 roku na terenie województwa 

podkarpackiego 
3. Udział Uczestnika/Uczestniczki Projektu w Projekcie jest bezpłatny.  
 

§ 3 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu wsparcia w formie  

nieodpłatnego wsparcia:  
a) poradnictwa zawodowego identyfikacja potrzeb osób młodych i diagnozowanie możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego,  
b) poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub 

uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych  
c) wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji 

i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami osób młodych 
d) staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania danego zawodu.  
e) pośrednictwo pracy 

2. Zakres wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 obejmuje:  
a) poradnictwa zawodowego identyfikacja potrzeb osób młodych i diagnozowanie możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego  w wymiarze 6 godz.,  
b) poradnictwa zawodowego w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub 

uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych w wymiarze 12 godz., 
c) wysokiej jakości szkolenia umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji 

i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami osób młodych dla osób 
posiadających niskie kwalifikacje min 100 godz., 

d) staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności 
w zakresie wykonywania danego zawodu w wymiarze 4 miesięcy. 
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e) pośrednictwo pracy – 6 godz. 
3. Kwalifikacja Uczestnika/Uczestniczki Projektu na szkolenie zawodowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. c) odbywa 

się na podstawie Formularza zgłoszenia oraz Indywidualnych Planów Działania.  
4. Szczegółowe warunki dotyczące odbywania przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu staży zawodowych reguluje 

odrębna umowa o organizację staży zawodowych.  
 

§ 4 
1. Prawa i obowiązki Uczestnika/Uczestniczki Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, 

określone są w Regulaminie Projektu „Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 
2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z Regulaminem Projektu „Moje Lepsze Jutro”, 

WND-POWR.01.02.02-18-0113/16 zobowiązuje się do respektowania zawartych w nim postanowień oraz 
spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.  

 
§ 5 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej podpisania, do dnia zakończenia udziału Uczestnika/ 
Uczestniczki Projektu w formach wsparcia wymienionych w § 3 ust. 2.  

2. Projektodawca może rozwiązać niniejszą umowę za wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Uczestnik/ Uczestniczka 
Projektu narusza postanowienia Regulaminu Projektu „Moje Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16. 

3. Wypowiedzenie umowy jest skuteczne od dnia doręczenia Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu drogą listową, na 
adres wskazany w niniejszej umowie, oświadczenia o jej rozwiązaniu.  

 
§ 6 

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 nieodebraną korespondencję, 
wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na ostatnio podany przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu 
adres, uważa się za doręczoną.  
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Projektu „Moje 

Lepsze Jutro”, WND-POWR.01.02.02-18-0113/16  oraz odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
3. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jest prawo 

polskie.  
4. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po stronie sądów 

polskich.  
5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  
 
 
………...............……………………       ……….……............………………………………..  

Projektodawca  Podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu 

 

 
 


