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Umowa o uczestnictwo w Projekcie  

 

pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” realizowanym przez stowarzyszenie HUMANEO (numer 

naboru: POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16), realizowanego przez HUMANEO w ramach Działania 1.2 

„Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałania 1.2.1 „Wspar-

cie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, 

 

zawarta w ……… w dniu …….., tj. momencie rozpoczęcia udziału Uczestnika w pierwszej formie wsparcia, 

pomiędzy 

stowarzyszeniem HUMANEO ………….. reprezentowanym przez …… (dalej „Beneficjent”) 

a 

……………, PESEL, zam. …………. (dalej „Uczestnik”). 

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Wejdź na rynek pracy z POWERem” (dalej „Projekt”) Be-

neficjent i Uczestnik zawierają umowę następującej treści: 

 

§1 

1. Beneficjent zobowiązuje się do: 

1. realizacji Projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie, 

2. zapewnienia Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych w projekcie, zgodnie z prze-

prowadzoną diagnozą i ustalonym Indywidualnym Planem Działania, który w momencie jego 

przyjęcia przez obie strony (Uczestnika i Beneficjenta) staje się integralną częścią niniejszej 

umowy, włączając w to ew. zmiany powyższego Planu, dokonane w trakcie jego realizacji - w 

ramach Projektu przewidziano na dzień podpisania umowy następujące formy wsparcia: Identyfika-

cja indywidualnych potrzeb uczestnika wraz z opracowaniem IPD, Pośrednictwo pracy do-

stępne w sposób ciągły, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia zawodowe, Staże zawodowe, 

3. zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, w któ-

rych bierze udział Uczestnik, 

4. zapewnieniu personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświad-

czenie zawodowe, 

5. zapewnienia sal wyposażonych w odpowiedni sprzęt a gdy zajdzie taka potrzeba odpowiednie uła-

twienia dla osób niepełnosprawnych, 

6. zapewnienie właściwego potwierdzenia nabytych przez Uczestnika kompetencji i doświadczenia za-

wodowego. 
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§2 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

1. aktywnego udziału we wszyskich przewidzianych dla niego formach wsparcia, o których mowa w §1 

niniejszej umowy, 

2. obecności na zajęciach zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi każdora-

zowo w pierwszym dniu poszczególnych form wsparcia, w której weźmie udział Uczestnik, 

3. złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów dotyczących 

spełnienia przez niego warunków udziału w Projekcie oraz przekazania danych osobowych na po-

trzeby rozliczenia Projektu, w szczególności w zakresie określonych w oświadczeniu rekrutacyjnym 

(formularzu), 

4. udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w tym po za-

kończeniu udziału w Projekcie, 

5. nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika, w 

szczególności skutkujące postawniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych a w przypadku ich 

powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta. 

 

§3 

1. Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż dane przekazane w oświadczeniu rekrutacyjnym o kwalifiko-

walności są prawdziwe i aktualne również na dzień podpisania niniejszej Umowy. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o ew. zmianach jego statusu 

lub danych przekazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, które 

uniemożliwiają jego udział w Projekcie, a w przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w Projekcie nie-

zwłocznego złożenia Beneficjentowi oświadczenia o rezygnacji z Projektu z podaniem powodu rezygna-

cji. 

 

§4 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Wszelkie zamiany w umowie wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt 2. 

 

 

 

 

………………………….        …………………………. 

Beneficjent         Uczestnik 


