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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

NR ……….../….…./2016 

z dnia ……………. 

pomiędzy: 

Akademią Huministyczno-Ekonomiczną  w Łodzi z siedzibą 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 26, 
Wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych prowadzonego 
przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego pod numerem 30, NIP: 725-10-14-115, 
zwanym dalej „Realizatorem Projektu”, obecnie reprezentowaną przez Monikę Płonowską 
– Pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19 stycznia 2016r. 
udzielonego przez Rektora Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

a …………………………………………………………….…. 
                                       (imię i nazwisko) 

zamieszkałym/łą w ……………………………………………………………………………… 
      (adres) 

legitymującym/cą się dowodem osobistym ……………………………………………… 
            (seria i numer dowodu osobistego) 

zwanym/-ą dalej „Uczestnikiem/-czką Projektu”. 

 

§1. Wyjaśnienie pojęć umowy 

1. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 
1.1. „Projekcie” – oznacza to Projekt „Europrofesja - aktywizacja zawodowa młodzieży 

NEET poprzez kompleksowy program mobilności ponadnarodowej do Niemiec”, który 
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Działania 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 

1.2. „Instytucji Zarządzającej”, w skrócie „IZ” – oznacza to Ministerstwo Rozwoju; 
1.3. „Realizatorze Projektu” – oznacza to podmiot, który realizuje projekt na podstawie 

Umowy o dofinansowanie projektu w ramach POWER – Akademię Humanistyczno-
Ekonomiczną w Łodzi; 
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1.4. „Uczestnik/-czka Projektu” – oznacza osobę, która przeszła etapy rekrutacji do 
Projektu, otrzymującą wsparcie od Beneficjenta w wyniku podpisanej Umowy 
uczestnictwa w Projekcie; 

1.5. „Wsparciu” – oznacza to pomoc udzielaną Uczestnikowi/-czce Projektu, 
uwzględniające łącznie Przygotowanie do mobilności, Mobilność ponadnarodową do 
Niemiec, Program aktywizacji zawodowej w Polsce; 

1.6. „Regulamin uczestnictwa” - Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie będący 
załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy. 

§2. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Realizatora projektu wsparcia 
Uczestnikowi/-czce Projektu, mającego na celu poprawę zdolności adaptacyjnych do 
zmian na rynku pracy. 

2. Wsparcie jest udzielane w oparciu o zapisy niniejszej umowy, Regulaminu uczestnictwa 
i Regulaminu konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 z dnia 29.05.2015 r.  

3. Wsparcie zostanie udzielone w następującej formie: 
3.1. wsparcia mentora polskiego i zagranicznego; 
3.2. wszystkie wymienione w §4 Regulaminu uczestnictwa; 
3.3. poczęstunek na zajęciach grupowych trwających min. 4 godziny (zgodnie z §4 

Regulaminu uczestnictwa); 
3.4. materiały warsztatowe i artykuły piśmiennicze; 
3.5. zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia grupowe w Polsce; 
3.6. poczęstunek na zajęciach grupowych trwających minimum 4 godziny; 
3.7. ubezpieczenia OC i NNW na czas mobilności ponadnarodowej. 

§3. Warunki korzystania ze wsparcia 

1. Na dzień podpisania niniejszej Umowy Uczestnik oświadcza, że spełnia wymogi 
kwalifikowania się do projektu, zgodnie z zapisami Regulaminu uczestnictwa §3 pkt 1. 

2. Udział w Projekcie dla Uczestników/-czek jest bezpłatny. 
3. Udział we wszystkich formach wsparcia jest obowiązkowy. Uczestnik jest zobowiązany do 

wzięcia udziału w każdej fazie wsparcia przewidzianej w §4 Regulaminu uczestnictwa. Nie 
ma możliwości wzięcia udziału jedynie w wybranej fazie wsparcia. 

4. W przypadku nieobecności na danej formie wsparcie Uczestnik/-czka projektu 
zobowiązany/-a jest poinformować Realizatora Projektu o przyczynie nieobecności. 

5. Wymagana obecność: na zajęciach grupowych – 80%, na zajęciach indywidualnych – 
100%, mobilność ponadnarodowa – 100%. 

6. Przekroczenie dozwolonej liczby nieobecności oraz nie przedstawienie usprawiedliwień 
powstałych nieobecności będzie wiązało się z zerwaniem Umowy uczestnictwa 
w Projekcie z winy Uczestnika/-czki Projektu i możliwością wystąpienia przez Realizatora 
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Projektu o zwrot poniesionych dotychczas na Uczestnika/-czkę kosztów Jego/Jej udziału 
w Projekcie. 

7. Uczestnicy/-czki Projektu otrzymają materiały szkoleniowe na etapie rozpoczęcia szkoleń. 
8. W trakcie warsztatów prawno-organizacyjnych, warsztatów międzykulturowych, 

warsztatów kompetencji miękkich i warsztatów zawodowych Uczestnikom/-czkom 
Projektu udostępniony zostanie catering. 

9. W trakcie warsztatów międzykulturowych, warsztatów językowych i warsztatów 
kompetencji miękkich przeprowadzone zostaną testy sprawdzające. 

10. Zwrot kosztu dojazdu na formy wsparcia określone w §2 ust. 3.5 przysługuje na pisemny 
wniosek Uczestnika/-czki (do pobrania ze strony www projektu lub w biurze projektu) 
oraz po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, potwierdzających faktycznie 
poczyniony wydatek na dojazd. 

11. Przejazd powinien odbywać się w granicach województwa łódzkiego (do kwoty 16,00 zł 
dziennie). 

12. Zwrot kosztów dojazdu będzie rozliczany w dwóch ratach: po zakończeniu przygotowania 
do mobilności oraz po programie aktywizacji zawodowej w Polsce.  

13. Zwrot kosztów dojazdu będzie przysługiwał tylko za dni, w których Uczestnik był obecny 
na zajęciach i weryfikowany będzie na podstawie list obecności. 

14. Zwroty kosztów dojazdów dokonywane są na podstawie Wniosku o zwrot kosztów 
dojazdu wraz z oświadczeniem przewoźnika transportu publicznego (np. PKS, PKP) lub 
spółek transportu miejskiego (np. MPK) (wniosek i oświadczenie przewoźnika do 
pobrania ze strony www projektu lub w biurze projektu).  

15. W przypadku dojazdu samochodem prywatnym, we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu, 
należy umieścić nr rejestracyjny pojazdu oraz załączyć oświadczenie przewoźnika 
transportu publicznego (np. PKS, PKP) lub spółek transportu miejskiego (np. MPK).  

16. Dopuszczalne jest załączenie trwale spiętych biletów zamiast oświadczenia przewoźnika. 
Bilety powinny mieć widoczne godziny i daty przejazdu umożliwiające weryfikację ich 
zgodności z terminami zajęć. 

17. Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdu należy składać osobiście w Biurze Projektu 
najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia danej fazy wsparcia. 

18. Refundacja dokonywana jest na rachunek bankowy Uczestnika Projektu podany we 
Wniosku. 

§4. Prawa i obowiązki 

1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegania Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 
w projekcie w zakresie opisanym w §5 i §6. 
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§5. Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik/-czka Projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie, 
co jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w projekcie i pociąga za sobą 
konieczności bycia obciążonym/-ną kosztami całkowitego udziału w fazach wsparcia czyli 
kwotą 26 827,22 zł. 

2. Realizator Projektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku gdy Uczestnik/-czka Projektu: 
2.1. nie wypełnia bez usprawiedliwienia jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu 

pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 10 dni 
stosownych wyjaśnień; 

2.2. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia;  
2.3. opuści więcej niż dopuszczalny limit nieobecności na zajęciach bez usprawiedliwienia 

nieobecności; 
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy Uczestnik/-czka Projektu traci prawo do ubiegania 

się o dalsze wsparcie w Projekcie. 

§6. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 
2. Wszelkie spory między Realizatorem Projektu a Uczestnikiem/-czką Projektu związane 

z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Realizatora Projektu. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 
jednym dla Realizatora Projektu, jednym dla Uczestnika/-czki Projektu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zakres danych osobowych Uczestnika Projektu przekazanych do przetwarzania 
2. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

 

     ……………………………....………………                              ……………………….………………………… 

     Czytelny podpis Uczestnika/-czki Projektu                          Czytelny podpis Realizatora Projektu 


