Umowa o uczestnictwo w Projekcie pt.
„Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”
(nr projektu RPPK.09.05.00-18-0063/17), realizowanego przez
HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz)
w ramach Działania 9.5 „Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych”,
Osi Priorytetowej „IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

zawarta w ………………………………………………………………………… w dniu …………………………………………….…..,
tj. w momencie rozpoczęcia udziału Uczestnika w pierwszej formie wsparcia, pomiędzy:
HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. Nawojowskiej 12, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr 0000249088, NIP: 734-315-73-19, nr REGON: 120195516,
reprezentowanym przez Małgorzatę Mrozik (na podstawie upoważnienia Prezesa Humaneo
Krzysztofa Juryka, zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2018/03/01-2), (dalej „Beneficjent”)
a
Panem/Panią …………………………………………………………………………… PESEL……………………………………………,
zamieszkałym/łą pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(dalej „Uczestnik”).
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Nowe kwalifikacje w branży informatycznej” (dalej
„Projekt”) Beneficjent i Uczestnik zawierają umowę następującej treści:
§1
Beneficjent zobowiązuje się do:
1. realizacji Projektu zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie,
2. zapewnienia Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych w Projekcie, w tym,
w zależności od wyniku testu kompetencji:
 Kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Technik informatyk 351203 (kwalifikacja
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami) –
372 godz. dla 75 uczestników (5 grup 15-osobowych) lub
 Kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie Monter mechatronik 742114 (kwalifikacja
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami) –
450 godz. dla 75 uczestników (5 grup 15-osobowych).
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3. zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad wsparciem
oferowanym Uczestnikowi,
4. zapewnienia personelu i wykonawców o wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu
zawodowym odpowiadającym realizowanym formom wsparcia,
5. zapewnienia pomieszczeń z wyposażeniem w sprzęt i ułatwienia adekwatne do realizowanego
wsparcia, w tym odpowiadające na potrzeby osób niepełnosprawnych,
6. realizacji wsparcia projektowego z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z późn.
zm.);
7. realizacji wsparcia projektowego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
8. zapewnienia właściwego potwierdzenia nabytych przez Uczestnika kwalifikacji.

§2
Uczestnik zobowiązuje się do:
1. aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia,
2. obecności na zajęciach i zapewnienia minimalnej frekwencji podanej podczas pierwszych
zajęć,
3. złożenia na żądanie Beneficjenta oświadczeń lub zaświadczeń dotyczących spełnienia przez
niego warunków udziału w Projekcie oraz przekazania danych osobowych na potrzeby
rozliczenia Projektu, w szczególności określonych w Oświadczeniu o kwalifikowalności
(deklaracji udziału),
4. udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych,
w tym po zakończeniu udziału w Projekcie,
5. nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika,
w szczególności skutkujące powstaniem 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 o kwalifikowalności
(deklaracji udziału) są prawdziwe i aktualne również na dzień podpisania niniejszej Umowy.
2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o ewentualnych
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
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do niezwłocznego złożenia Beneficjentowi oświadczenia o rezygnacji z Projektu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą,
w związku z czym, w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Beneficjentowi
przysługuje od Uczestnika projektu roszczenie w drodze powództwa cywilnego.

§4
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

__________________________

_____________________________

podpis przedstawiciela Beneficjenta

czytelny podpis Uczestnika
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