Załącznik nr 5 do Regulaminu projektu i rekrutacji uczestników

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR………..
„Dotacja na start – wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w województwie kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy,
Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

zawarta w ……………. w dniu ……………..pomiędzy:
Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100
Toruń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000066071, posługującą się numerem NIP: 9560015177,
numerem REGON: 870300040, której kapitał zakładowy wynosi 33 290 000,00 złotych, kapitał
wpłacony – 33 290 000,00 złotych, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt
6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.) /Gminą Miasto Włocławek z siedzibą we
Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, NIP: 8883031255, REGON 9108669101
reprezentowaną przez:
……………………………………..,
zwaną dalej „Beneficjentem”/Partnerem1,
a
Panią/Panem……………………………………………..zamieszkałą/zamieszkałym w………………………………….……….
(kod pocztowy, miejscowość) przy ul.………………………………………………………………………,legitymującą/cym się numerem PESEL………………….,
zwanym dalej „Uczestnikiem projektu”

1

Niewłaściwe usunąć. Stroną umowy dla osób:
1) z terenu Gminy M. Włocławek jest Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
(Partner projektu),
2) z pozostałego obszaru województwa kujawsko-pomorskiego - Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul.
Włocławska 167, 87- 100 Toruń (Beneficjent).
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Strony uzgodniły, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego na etapie
poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej, na które składa się:
1) udział w szkoleniu z zakresu przedsiębiorczości.
2) doradztwo indywidulane w zakresie opracowania Biznesplanu oraz prognozy finansowej.
2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w ramach projektu „Dotacja na start – wsparcie
przedsiębiorczości
i
samozatrudnienia
w
województwie
kujawsko-pomorskim”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8
Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w regionie, zwanym dalej Projektem.
3. Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest na zasadach i warunkach określonych niniejszej
Umowie i w Regulaminie projektu i rekrutacji uczestników do projektu „Dotacja na start –
wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim”,
stanowiącym integralny załącznik do niniejszej Umowy, zwanym dalej Regulaminem.

§2
Okres obowiązywania Umowy
Wsparcie w ramach Projektu udzielane jest w okresie realizacji projektu, od dnia podpisania
niniejszej Umowy, tj…… maksymalnie do dnia zakończenia realizacji Projektu, zgodnie
z Regulaminem.

§3
Warunki uczestnictwa w projekcie i obowiązki Uczestnika projektu
1. Warunki uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązki Uczestnika projektu zawarte są
w Regulaminie stanowiącym integralny załącznik do niniejszej Umowy. Uczestnik projektu
oświadcza, że zna zapisy ww. Regulaminu i zobowiązuje się do jego stosowania.
2. Uczestnik projektu oświadcza, że wszystkie dane przedstawione w formularzu rekrutacyjnym,
jak również załączonych do niego oświadczeń/zaświadczeń są aktualne również na dzień
rozpoczęcia udziału w projekcie, tj. na dzień podpisania niniejszej Umowy.
3. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi kwalifikowania
się do Projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu.
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§4
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem zmian:
1) wynikających z aktualizacji Regulaminu, o którym mowa w §1 ust. 3, dla których
wystarczającą formą jest potwierdzenie przyjęcia do wiadomości wprowadzonych zmian
(w formie pisemnej lub elektronicznej);
2) o których mowa w § 7 niniejszej Umowy.
2. Obowiązki i prawa wynikające z Umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym
wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

§5
Rozwiązanie umowy
1. Uczestnik projektu może rozwiązać Umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest
jednoznaczne z rezygnacją z uczestniczenia w projekcie i pociąga za sobą odpowiedzialność,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2. Beneficjent/Partner1 może wypowiedzieć niniejszą Umowę w sytuacjach określonych
w Regulaminu, zgodnie z zapisami §10 Regulaminu.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik projektu traci prawo do korzystania
z dalszych usług szkoleniowo-doradczych oraz traci możliwość ubiegania się o dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz możliwość ubiegania się o wsparcie pomostowe.
4. Szczegółowe zasady związane z rezygnacją z udziału w Projekcie po uzyskaniu wsparcia
finansowego na rozpoczęcia działalność gospodarczej zostaną określone w umowie o udzielenie
wsparcia finansowego.

§6
Prawo właściwe i właściwość sądów
1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem/Partnerem1 a Uczestnikiem projektu związane z realizacją
niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta/Partnera1.
3. Umowę
sporządzono w
dwóch jednobrzmiących
1
Beneficjenta/Partnera oraz jednym dla Uczestnika projektu.

egzemplarzach:

jednym

dla

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony, z zastrzeżeniem § 2.
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§7
Korespondencja
1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie
pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie
kierowana na poniższe adresy:
1) Do Beneficjenta/Partnera1:……………………………………………………………………………………….
1

(nazwa i adres Beneficjenta/Partnera )

2) Do Uczestnika projektu: ……………………………………………………………….……………………
(adres Uczestnika projektu)

2. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 pkt 1) i pkt 2) nie wymaga zmiany Umowy, jednak dla swej
ważności wymaga powiadomienia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

§8
Załączniki
Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
1)

załącznik nr 1: Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące przetwarzania danych
osobowych.

2)

załącznik nr 2: Regulamin projektu i rekrutacji uczestników.

Uczestnik projektu

Beneficjent/Partner1

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….
(data, Imię i Nazwisko Uczestnika projektu)
(data, Imię i Nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej
do podpisania Umowy)
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