UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ………../UP/IED/1.2.1/ POWR/20
zawarta w dniu ………… r.
pomiędzy:
Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” z siedzibą przy
ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa reprezentowanym przez:
1. JACKA SITKO – Prezesa Zarządu,
2. ANNĘ SZYMANEK-KOSTRZĄB – Skarbnik
zwanym dalej Stowarzyszeniem „NIL”
a
Panią/Panem
……………………..
zamieszkałą/łym: …………………………….
PESEL:…………………….
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem Projektu”

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie
pt. „Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy- aktywizacja społeczno-zawodowa osób
młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”
realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” na
podstawie umowy nr POWR. 01.02.01-18-0070/19 w ramach Priorytetu I „Osoby młode na
rynku pracy” Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§1
Definicje
Użyte w niniejszej umowie pojęcia oznaczają:
1) Projekt - „Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy- aktywizacja społecznozawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczyckosędziszowskiego” ; okres realizacji Projektu: od 01.11.2019 r. do 30.11.2021 r.
2) Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie;
3) Biuro Projektu - 36-100 Kolbuszowa ul. Jana Pawła II 8; 39-120 Sędziszów
Małopolski ul. Fabryczna 6B
4) POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
5) Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie;
6) Pracodawca – przedsiębiorstwo do którego Uczestnik Projektu zostanie kierowany do
odbycia stażu;
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO „NIL”
ul. Jana Pawła II 8; 36-100 Kolbuszowa; NIP: 814-157-62-49; REGON: 831364859
Tel./fax: +48 17 227-02-58; tel.: +48 17 227-14-48; www.nil.kolbuszowa.pl; e-mail: nil@kolbuszowa.pl

7) Kandydat do Projektu – osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Projekcie;
8) Uczestnik Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa oraz deklaracja
uczestnictwa w projekcie;
9) Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie– regulamin rekrutacji oraz regulamin
udziału w projekcie- „Młodzi, aktywni, kompetentni, przedsiębiorczy- aktywizacja
społeczno-zawodowa osób młodych z grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i
ropczycko-sędziszowskiego”
10) Osoba z kategorii NEET – osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie
trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bierna zawodowo- zgodnie z regulaminem
rekrutacji), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym) oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Nie brała udziału w
tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie
ostatnich 4 tygodni);
a. Definicja osób z kategorii NEET obejmuje:
 osoby poniżej 30 roku życia – projektem objęte są osoby do dnia
poprzedzającego ukończenie 30 roku życia;
 osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie
szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie
wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym;
 osoby, które kształcą się w trybie zaocznym lub wieczorowym
oraz szkolą się ze środków prywatnych;
b. W/w osoby kwalifikują się do wsparcia pod warunkiem spełniania pozostałych
wymagań definicji;
 Osoba bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP – osoba, która w
danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie
jest bezrobotna);
 Osoba z niepełnosprawnościami – to osoba niepełnosprawna, w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), i/lub osobą z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
 Osoba, która nie należy do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem, tzn.
osoba wyłączona z udziału w Projekcie to osoba: młoda, w tym
niepełnosprawna, w wieku 15-29 lat bez pracy, która nie uczestniczy w
kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET z następujących grup
docelowych:
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 młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji
pieczy)
 matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
 absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków
socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
 absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków
wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
 matki przebywające w domach samotnej matki,
 osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po
opuszczeniu);
§2
Przedmiot Umowy
1) Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika Projektu w Projekcie „Młodzi, aktywni,
kompetentni, przedsiębiorczy- aktywizacja społeczno-zawodowa osób młodych z
grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego”
współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
2) Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin
rekrutacji oraz Regulamin udziały w projekcie, zatwierdzone przez Stowarzyszenie
„NIL”.

§3
Prawa i obowiązki Stowarzyszenia „NIL” i Uczestnika Projektu
1) Stowarzyszenia „NIL” w wykonaniu Umowy zobowiązuje się do:
a. Udzielenia Uczestnikowi Projektu wsparcia zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie Projektu, Regulaminem rekrutacji i Regulaminem udziału w
projekcie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
b. Zapewnienia wykwalifikowanej kadry realizującej zajęcia szkoleniowe i
doradcze;
c. Wydania Uczestnikowi Projektu stosownych zaświadczeń i certyfikatów o
udzielonych formach wsparcia pod warunkiem wypełnienia przez Uczestnika
Projektu zobowiązań określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem
rekrutacji i Regulaminem udziału w projekcie;
d. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz zakres wsparcia, wynikający z
realizacji Projektu, zostały określone w Regulaminie rekrutacji i udziału w
projekcie;
2) Uczestnik Projektu jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich formach
wsparcia, do jakich został zakwalifikowany przez Stowarzyszenie „NIL”. Zarówno w
poradnictwie indywidualnym, poradnictwie grupowym (Warsztaty Aktywnego
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Poszukiwania Pracy), pośrednictwie pracy, szkoleniu zawodowym, stażu
zawodowym, jak i w innych, wskazanych przez Stowarzyszenie „NIL”.
3) Z obowiązku tego zwalnia Uczestnika Projektu jedynie podjęcie zatrudnienia w
oparciu o:
a. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy);
b. stosunku cywilnoprawny (regulowany ustawą z dnia 23 kwietnia 1946 r. –
Kodeks cywilny);
c. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą z dnia
2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej);
d. lub siła wyższa, bądź inna okoliczność, którą Stowarzyszenie „NIL”
zakwalifikuje jako wystarczające. Brak uczestnictwa w formach wsparcia
będzie traktowane jako nieuzasadnione odstąpienie od niniejszej Umowy.
4) Uczestnik projektu odbywający szkolenie zawodowe zgodnie z Regulaminem udziału
w projekcie po uzyskaniu negatywnego wyniku egzaminu, zobowiązuje się do
ponownego podejścia do egzaminu na własny koszt.
5) W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Uczestnika
Projektu lub naruszenia przez niego obowiązków, o których mowa w Regulaminie
rekrutacji i Regulaminie udziału w projekcie lub rezygnacji Uczestnika Projektu z
udziału w Projekcie w trakcie jego trwania (w tym przerwanie stażu) Stowarzyszenie
ma prawo do naliczenia Uczestnikowi Projektu kary umownej do wysokości
poniesionych kosztów.
6) W przypadkach o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 Umowy, Uczestnik Projektu jest
zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny
wystąpienia zdarzeń w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od daty wystąpienia
zdarzenia.
7) Uczestnik Projektu zobowiązuje się każdorazowo sporządzać i dostarczać do
Stowarzyszenia „NIL” prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty wymagane
przez Stowarzyszenie „NIL”, potrzebne do prawidłowej realizacji i rozliczenia
Projektu.
Dokumenty
będą
dostarczane
przez
Uczestnika
Projektu
w terminie i miejscu wskazanym przez Stowarzyszenie „NIL”.
8) Stowarzyszenie „NIL” w zakresie wykonania Umowy ma prawo do korzystania z
podwykonawców w zakresie zgodnym z Umową o dofinansowanie Projektu
podpisaną z Instytucją Pośredniczącą.
§4
Oświadczenia Uczestnika Projektu
Uczestnik Projektu oświadcza, że:
1) dane zawarte w dokumentach stanowiących załączniki do Umowy uczestnictwa w
Projekcie są zgodne z prawdą;
2) zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i Regulaminem udziału w projekcie i
zobowiązuje się przestrzegać zapisów w nich zawartych;
3) zamieszkuje na terenie powiatu kolbuszowskiego lub ropczycko-sędziszowskiego
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4) jest osobą w wieku 15-29 lat, w tym osobą z niepełnosprawnościami
5) jest osobą z kategorii NEET
6) jest osobą bierną zawodowo, niezarejestrowaną w PUP,
7) nie jest osobą, która nie kwalifikuje się do Projektu w ramach Poddziałania 1.3.1
POWER
8) spełnia kryteria kwalifikowalności do Projektu.
W przypadku poświadczenia nieprawdy w oświadczeniach zawartych w § 4 niniejszej
Umowy uczestnictwa w Projekcie Stowarzyszenie „NIL” ma prawo do obciążenia Uczestnika
Projektu karą umowną w wysokości poniesionych kosztów jego uczestnictwa w Projekcie.

§5
Rozwiązanie Umowy uczestnictwa w Projekcie
1) Stowarzyszenie „NIL” może rozwiązać Umowę uczestnictwa w Projekcie z
Uczestnikiem Projektu w trybie natychmiastowym i bez podania przyczyny w
przypadku gdy:
a. Uczestnik Projektu pozostaje w zwłoce, bądź uchyla się z wykonaniem
obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie uczestnictwa w Projekcie.
b. wystąpią okoliczności, które z winy Uczestnika Projektu uniemożliwiają dalsze
wykonywanie postanowień zawartych w Umowie uczestnictwa w Projekcie.
2) Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności finansowej nie później niż przed rozpoczęciem udziału w
pierwszej formie wsparcia.
3) W przypadku zakończenia udziału w Projekcie z powodu podjęcia przez Uczestnika
Projektu zatrudnienia zgodnie z § 3, pkt 3 niniejszej umowy (na podstawie stosunku
pracy, stosunku cywilnoprawnego lub podjęcia działalności gospodarczej – zgodnie z
Regulaminem rekrutacji i Regulaminem udziału w projekcie) lub siły wyższej,
uznaje się że Uczestnik Projektu zakończył udział w Projekcie.
4) Uczestnik Projektu zobowiązany jest poinformować Stowarzyszenie „NIL” o podjętym
zatrudnieniu (na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub podjęcia
działalności gospodarczej).
§6
Postanowienia końcowe
1) Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie
Strony.
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia,
Regulaminu rekrutacji i Regulaminu udziału w projekcie oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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3) Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być
dokonywane w formie pisemnej.
4) Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich
zmianach adresów do doręczeń.
5) Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów
mogących wyniknąć w związku z realizacją Umowy.
6) W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w pkt 5, Strony
ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego
właściwego dla siedziby Stowarzyszenie „NIL”.
7) Ostateczna interpretacja zapisów niniejszej Umowy należy do Stowarzyszenia „NIL” w
oparciu o odpowiednie reguły i zasady wynikające z POWER, a także odpowiednie
przepisy prawa Unii Europejskiej.
8) Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy.
9) Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa uczestnictwa w Projekcie może zostać
zmieniona przez Stowarzyszenie „NIL” tylko w taki sposób, aby odpowiadała
postanowieniom Umowy o dofinansowanie projektu. Wprowadzona zmiana będzie
miała formę aneksu do Umowy.
10) Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się Uczestnika
Projektu ze wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia „NIL”, określonych w
niniejszej Umowie.
11) Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
12) Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1
(jednym) dla każdej ze Stron.
13) Wszelkie zmiany Umowy o Uczestnictwo w Projekcie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Załączniki:
1) Deklaracja Uczestnictwa w Projekcie;
2) Regulamin udziału w projekcie wraz z czytelnym podpisem Kandydata do Projektu;
3) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności do Projektu;
4) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wraz z upoważnieniem dotyczącym
przekazywania i przetwarzania danych osobowych;
………………………………. r.
(Miejscowość, data)

……………………………………………
(Podpisy osób reprezentujących
Stowarzyszenie „NIL”)

…………………………………….. r.
(Miejscowość, data)

…………..………………………….
(Podpis Uczestnika projektu)
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