
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

               

 
 

 

Załącznik nr 8 

do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „30+ na start (III) 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „30+ na start (III)” 

nr  …………… 

zawarta w Gdyni, w dniu …………...2021r. 

pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 

5862312326, reprezentowaną przez Agnieszkę Kukiełko – naczelnika Wydziału Polityki 

Gospodarczej, działającą z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni - Zarządzenie nr 

2694/20/VIII/M z dnia 15.09.2020 roku, zwaną dalej Liderem 

a 

Panią/Panem…………………………zamieszkałą/zamieszkałym w……………………………… 

legitymującej/cym się dowodem osobistym seria/numer ………………………………………… 

PESEL …………………., zwaną/zwanym dalej Uczestnikiem/-czką Projektu (UP). 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie wsparcia Uczestnikowi/-czce Projektu pn. „30+ na start 

(III)”, realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni w partnerstwie z firmą  Wojciech Miłosz Biuro 

Projektów Europejskich z siedzibą w Gdyni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5, Działanie 5.2 Poddziałanie 

5.2.1 Aktywizacja zawodowa– mechanizm ZIT. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. 

3. Udział Uczestnika/-czki Projektu w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§ 2 

1. Uczestnik/-czka Projektu oświadcza, iż: 

1) zapoznał/-a się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „30+ na 

start (III)”, spełnia warunki uczestnictwa w nim określone, zapoznał/-a się z brzmieniem Umowy 

i składając podpis pod Umową akceptuje warunki umowy i Regulaminu rekrutacji i 

uczestnictwa w Projekcie „30+ na start (III)” oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania, 

2) wszelkie dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe i aktualne, 

2. Lider projektu zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia wykwalifikowanej kadry oraz materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji 

działań przewidzianych w IPD Uczestnika/-czki Projektu; 

2) zapewnienia sal do zajęć indywidualnych i grupowych; 

3) refundacji Uczestnikowi/-czce Projektu udokumentowanych wydatków, o których mowa w §3 

ust. 1. 

 

§ 3 

1. Uczestnik/-czka projektu ma możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia oraz o refundację kosztu opieki nad 

dzieckiem/osobą zależną za czas udziału w formach wsparcia organizowanych przez Lidera. 
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2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie form wsparcia, które realizowane 

były stacjonarnie, nie przysługuje Uczestnikowi/-czce Projektu, który/-a uczestniczył w formie 

wsparcia on-line. 

3. Maksymalna kwota zwrotu, o którym mowa w ust. 1, wynikająca z niniejszej umowy wynosi 

………………zł (słownie………………………………………………………………………………..). 

Płatność zostanie dokonana w ciągu ……… dni od dnia wpływu prawidłowo złożonych 

wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku. 

4. W celu otrzymania zwrotu kosztu dojazdu oraz refundacji kosztu opieki nad dzieckiem/osobą 

zależną za czas udziału w formach wsparcia organizowanych przez Partnera projektu należy 

złożyć niezbędne dokumenty w Biurze projektu partnera – firmie Wojciech Miłosz Biuro 

Projektów Europejskich z siedzibą w Gdyni ul. M.Reja 19/5 Gdynia (81-441). 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Umowa z Uczestnikiem/-czką Projektu zostaje zawarta na okres: 

1) zrealizowania całości wsparcia, określonego w Indywidualnym Planie Działania, który został 

dla niego ustalony; 

2) udziału w projekcie do momentu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; 

3) realizacji Projektu. 

2. Za datę wygaśnięcia umowy uznaje się dzień zaistnienia danego zdarzenia, o którym mowa w 

ust. 1 pkt 1-3, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. 

3. Zmiany niniejszej Umowy, wynikające ze zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 

w Projekcie oraz norm powszechnie obowiązującego prawa, następują z mocy prawa z chwilą 

zaistnienia tych zmian i nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy dodatkowych 

oświadczeń woli. 

4. Z zastrzeżeniem ust.3 wszelkie zmiany wynikające z ustaleń niniejszej Umowy wymagają 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Spory, mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, strony będą starały się rozwiązać 

polubownie.  

6. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust. 5, właściwym do 

rozstrzygnięcia jest sąd właściwy dla siedziby Lidera. 

7. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

8. Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Lidera i 

jeden dla Uczestnika/-czki projektu. 

 

 

 

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

Uczestnik/-czka projektu                                 Lider projektu   

 


