Projekt „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”
współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa uczestnictwa w projekcie

„PRZEZ ANGIELSKI DO WYŻSZYCH KWALIFIKACJI”
zawarta w dniu …………………. w Otwocku pomiędzy Stronami:
Oświatą Powiatową w Otwocku
z siedzibą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock
NIP: 532 174 16 71
REGON 016157730
reprezentowaną przez Panią Hannę Majewską-Smółkę – Dyrektor Oświaty Powiatowej
zwaną danej Realizatorem Projektu
a
Panią/Panem………………….….........……
zam. w …………………………………………………….….…………………………………………………
legitymującym/cą się dowodem osobistym seria .…..... nr ….....….......
zwanym/ą dalej Uczestnikiem.
§1
1.
2.

3.

4.

Realizator Projektu oświadcza, iż zakwalifikował Uczestnika do udziału w projekcie, w ramach
Projektu nr POKL.09.04.00-14-007/08 pn. „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”.
Realizator Projektu zobowiązuje się do przeprowadzenia projektu zgodnie z zaakceptowanym
przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych projektem „Przez angielski do
wyższych kwalifikacji” oraz Regulaminem udziału w projekcie „Przez angielski do wyższych
kwalifikacji” przyjętym przez Realizatora Projektu.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwana jest w dalszej części Umowy
Instytucją Wdrażającą.
§2

1.
2.

Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu udziału w projekcie
„Przez angielski do wyższych kwalifikacji” i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w „Formularzu zgłoszeniowym”
są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Realizatora Projektu o każdej
ich zmianie.
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3.

4.
5.

6.

Uczestnik oświadcza, że jest nauczycielem zatrudnionym na terenie Powiatu Otwockiego, zgłaszającym z własnej inicjatywy chęć podwyższenia kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku
pracy, poza godzinami pracy.
Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, iż projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywania
swoich danych osobowych, zbieranych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm). Dane te wprowadzane są do systemu
PEFS, którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających
ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności
realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. Uczestnik ma świadomość, iż w/w
dane przetwarzane będą przez Realizatora Projektu do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu „Przez angielski do wyższych
kwalifikacji”, a także w zakresie niezbędnym do wywiązywania się przez Realizatora Projektu z obowiązków sprawozdawczych wobec Instytucji Wdrażającej.
Uczestnik zobowiązuje się do udziału w systemie monitoringu i ewaluacji obowiązujących
w projekcie „Przez angielski do wyższych kwalifikacji” oraz udziału w badaniach prowadzonych
przez Instytucję Wdrażającą.
§3

1.
2.

3.

4.

5.

Uczestnik zobowiązuję się do regularnego udziału w szkoleniach, w wymiarze minimum 80%
wszystkich przewidzianych zajęć w ramach projektu.
Przekroczenie liczby 20% nieobecności bez podania stosownego uzasadnienia, powoduje skreślenie z listy uczestników i możliwość dochodzenia od uczestnika sumy stanowiącej równowartość kosztów projektu przypadających na jednego uczestnika, w momencie rozpoczęcia realizacji projektu jest to kwota 3 887,68 zł (słownie: trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem
złotych i 68/100.
Uczestnik, który zrezygnował z udziału w projekcie zobowiązany jest do wypełnienia stosownego oświadczenia. Informacje powinny być przesłane do Realizatora Projektu drogą e-mailową
bądź osobiście.
W ramach projektu „Przez angielski do wyższych kwalifikacji” Realizator Projektu zapewni usługę szkoleniową w zakresie bezpłatnej nauki języka angielskiego, w skład której wchodzą: 120
godzin dydaktycznych zajęć z języka angielskiego oraz 6 godzin zajęć nt. nawiązywania współpracy międzynarodowej dla każdej z grup.
Realizator Projektu zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania każdemu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych, materiałów promocyjnych.
§4

Realizator Projektu może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku:
1.
2.

rozwiązania Umowy przez Instytucję Pośredniczącą,
rozwiązania Umowy za zgodną wolą Realizatora Projektu i Instytucji Wdrażającej,
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3.

rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej Umowy lub działania na szkodę
Realizatora Projektu.
§5

Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku:
1.
2.
3.

wstrzymania finansowania projektu przez Instytucję Wdrażającą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu określonego w § 1 niniejszej Umowy,
rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 4 niniejszej umowy,
skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadkach określonych w Regulaminie udziału
w projekcie „Przez angielski do wyższych kwalifikacji”.
§6

1.
2.

Szkolenia odbywać się będą w miejscu i terminach wskazanych przez Realizatora Projektu.
Harmonogram szkoleń zostanie przekazany Uczestnikowi przed rozpoczęciem zajęć.
§7

Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika wynikających
z niniejszej Umowy na osobę trzecią.
§8
1.
2.
3.

Wszelkie informacje, zmiany do Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Realizatora Projektu,
jeden dla Uczestnika.

.................................................................
Realizator Projektu
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Uczestnik

