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UMOWA  

O UDZIELENIE WSPARCIA  

w ramach ścieżki szkoleń zawodowych projektu „Wsparcie na Nowy Start zawodowy”  

nr RPLD.10.02.02-10-B002/21 realizowanego w ramach 

 

Działania X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”  

Poddziałania X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” 

N r  u m o w y : :   

Umowa o udzielenie wsparcia  w ramach ścieżki szkoleń zawodowych Projektu WSPARCIE NA NOWY START 
ZAWODOWY realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w w dniu   
……………..pomiędzy:  

 
Województwem Łódzkim/Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec, NIP 7692239961, REGON 
389161919,,  
reprezentowanym przez:  
Tomasza Piotrowskiego -  Dyrektora 
 
zwanym dalej Beneficjentem 

 
a 

[pełne dane osoby ubiegającej się o wsparcie finansowe, zwanym dalej „Uczestnikiem projektu” 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja wsparcia dla uczestnika ścieżki szkoleń zawodowych projektu 
WSPARCIE NA NOWY START ZAWODOWY.realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 
RLPD.10.02.02-10-B002/21  

2. Wsparcie uczestnika szkoleń zawodowych obejmuje: 

a) indywidualne doradztwo zawodowe w połączeniu z przygotowaniem indywidua lnego planu 
działania (4 godz) - obowiązkowe 
b) Szkolenie/kurs zawodowy zgodny z zapisami przygotowanego Indywidualnego Planu 
Działania z doradcą zawodowym  
c) Egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji na szkoleniu/kursie zawodowym 

 
Obowiązki 

§ 2  

 
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do podpisania oświadczenia potwierdzającego aktualność danych 

zebranych na etapie rekrutacji, niezbędnych do potwierdzenia kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie. 
Powyższy fakt nastąpi w momencie uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia. Niepodpisanie 
oświadczenia skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy i brakiem możliwości otrzymania 
wsparcia.  
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2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udostępnienia swoich danych osobowych wraz z wyrażeniem 
zgody na ich przetwarzanie.  

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w ramach 
projektu.  

4. Udział we wsparciu obejmującym wskazane w § 1 pkt 2 wsparcie szkolenie zawodowe uczestnik 
potwierdzać będzie własnoręcznym podpisem na listach obecności.  

5. W ramach Indywidualnego Planu Działania doradca zawodowy określi (w uzgodnieniu z UP) dla każdego 
UP zakres wsparcia (szkoleń/kursów zawodowych), na które zostanie skierowany. Dobrane szkolenia 
będą dostosowane do potrzeb uczestników 

6. Harmonogramy szkoleń oraz egzaminów zostaną przekazane uczestnikom za pośrednictwem strony 
internetowej projektu i/lub na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rekrutacyjnym. 
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkoleń i zajęć oraz miejsca 
szkolenia. Uczestnicy o zmianach będą informowani na bieżąco.  

7. Własnoręcznym podpisem każdy Uczestnik potwierdza otrzymanie materiałów szkoleniowych 
przewidzianych w projekcie, skorzystania z przerw kawowych, obecność na zajęciach, egzaminach oraz 
otrzymania zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych szkoleń.  

8. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa w min. 80% zajęć w ramach przewidzianego dla niego 
szkolenia zawodowego oraz przystąpienia do egzaminów końcowych. 

9. Uczestnik ma prawo do skorzystania z indywidualnych sesji coaching’owych wspierających motywację do 
ukończenia ścieżki wsparcia oraz przygotowujących do powrotu na rynek pracy w wymiarze ok. 3 godz. 

10. Uczestnik może otrzymać stypendium szkoleniowe zg. zasadami przyznawania stypendiów 
szkoleniowych, określonymi w regulaminie rekrutacji. 

11. Organizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia specjalistycznego w razie potrzeby, 
zidentyfikowanego na etapie rekrutacji w przypadku osób z niepełnosprawnościami, lub refundacji 
poniesionych kosztów w przypadku osób, które muszą zapewnić opiekę dla osób zależnych podczas 
odbywania szkolenia. 

12. Uczestnik projektu zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów poświadczających podane dane na 
etapie rekrutacji, na każde wezwanie Beneficjenta. 

 
 
 

Oświadczenia 

§ 3 
1. Uczestnik oświadcza, że jest osobą która spełnia łącznie poniższe warunki:  

a. uczy się/pracuje lub zamieszkuje na obszarze jednego z 7 powiatów województwa łódzkiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (bełchatowskiego, radomszczańskiego, 
piotrkowskiego,  Piotrkowa Trybunalskiego, pabianickiego, pajęczańskiego i łaskiego  

b. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;  
c. należy do jednej z poniżej wymienionych grup:  

i. jest osobą przewidzianą do zwolnienia,  
ii. jest osobą zagrożoną zwolnieniem, 
iii. jest osobą zwolnioną. 

d. Potwierdza aktualność danych zawartych w złożonym formularzu rekrutacyjnym 
  

2. Uczestnik oświadcza, że: 
a. został poinformowany/a o dofinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego,  
b. deklaruję swój dobrowolny udział w Projekcie.  

 

 
Rozwiązanie umowy 

§ 4.  
 

Beneficjent projektu może rozwiązać umowę, jeżeli uczestnik:  
a. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia (w tym przypadku 

Beneficjent projektu może złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do 
właściwych organów państwowych).  
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Postanowienia końcowe 
§ 5 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
2. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Beneficjenta. 
4. Zmiana niniejszej umowy powinna być, pod rygorem nieważności, dokonana w formie pisemnej. 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej. 
5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

Uczestnik Beneficjent 

 

 

[podpis, data] [podpis, data]
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