Projekt „Mój biznes – moja szansa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Mój biznes – moja szansa”

UMOWA NR ………………………
O ŚWIADCZENIE PODSTAWOWYCH USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
projektu „Mój biznes – moja szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach umowy z Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu numer: UDAPOKL………………………………….

zawarta w Cierzniach w dniu………………………………..…..
pomiędzy:
Miastem i Gminą Debrzno/Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie z siedzibą w Cierznie 64, 77310 Debrzno, reprezentowanym przez:
Nina Pachura – Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
zwanym/ą w umowie uczestnikiem/uczestniczką projektu
Strony uzgodniły, co następuje:

2.

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest do dnia zarejestrowania przez
uczestnika projektu działalności gospodarczej.

3.

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze będące przedmiotem niniejszej umowy udzielane
jest w zakresie bloku szkoleniowo-doradczego zaplanowanego w ramach projektu „Mój biznes –
moja szansa”.
Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze na zasadach i warunkach
określonych w niniejszej Umowie.

4.
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tel/fax. 59 722 13 33
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§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia
w formie nieodpłatnych podstawowych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień
związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.
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§ 2. Okres udzielania podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego1

1.

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie realizacji projektu, tj. od
dnia …………………. do dnia…………………

§ 3. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze - postanowienia szczegółowe
1. Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania
pomocy publicznej.
2. Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego ustalany jest przez Beneficjenta na podstawie:
a) diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych uczestnika projektu dokonanej przez doradcę
zawodowego w ramach Indywidualnych Planów Działania
b) zapisów wniosku o dofinansowanie projektu
3. Liczba godzin usług szkoleniowych i doradczych świadczona na rzecz uczestnika projektu
potwierdzana jest jego podpisem złożonym w dniu korzystania ze wsparcia na formularzu
diagnoza potrzeb szkoleniowych, który stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji
uczestników projektu „Mój biznes – moja szansa”.
4. Udział
uczestnika
projektu
w
podstawowym
wsparciu
szkoleniowo-doradczym,
w zakresie i w czasie określonym przez Beneficjenta, potwierdzony zgodnie z § 3 ust. 3, jest
podstawowym warunkiem starania się o wsparcie pomostowe i jednorazową dotację
inwestycyjną na rozwój działalności.
5. W ramach podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego uczestnik projektu zobowiązuje się
wziąć udział w:

1

Za dzień rozpoczęcia udzielania wsparcia szkoleniowo – doradczego należy uznać dzień
rozpoczęcia udziału w projekcie przez uczestnika projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa
przez uczestnika projektu).
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a) w pięciu godzinach doradztwa zawodowego indywidualnego i w czterech godzinach
doradztwa zawodowego grupowego;
b) 80 godzinach szkoleń, których tematyka będzie obejmować:
 kształtowanie postaw przedsiębiorczych – 8h,
 formalno-prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności – 8h,
 księgowość i podatki – 16h,
 biznes plan – 24h,
 przygotowanie dokumentacji i rozliczeń dotacji – 16h,
 marketing i reklama – 4h,
 grupowe zajęcia z psychologiem – 4h.
c) w pięciu godzinach indywidualnego doradztwa merytorycznego i w trzech godzinach
indywidulanego doradztwa finansowego, które mają na celu pomoc przy przygotowaniu
biznesplanu;
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6. Beneficjent zapewni uczestnikowi projektu uczestniczącemu w szkoleniach materiały szkoleniowe
i piśmiennicze, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla osób mających miejsce
zamieszkania poza miejscowością, w której będą odbywać się szkolenia.
7. Uczestnik projektu może opuścić maksymalnie 20 % godzin zajęć w ramach szkoleń i doradztwa
podczas trwania całego podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego.
8. Beneficjent wyda uczestnikowi projektu potwierdzenie wykonania podstawowej usługi
szkoleniowo-doradczej, co umożliwi mu złożenie wniosku o udzielenie jednorazowej dotacji
inwestycyjnej, jeżeli uczestnik projektu weźmie udział w co najmniej 80% godzin zajęć
szkoleniowo-doradczych wskazanych w § 3 pkt. 5.

§ 4. Zmiana umowy

1.

Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2.

Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od uczestnika projektu, musi on przedstawić ten
wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem,
w którym zmiana Umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.

3.

Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o który mowa
w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od uczestnika projektu lub została zaakceptowana
przez Beneficjenta.

4.

Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być
żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.

w

Uczestnik projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie bez wypowiedzenia, co jest
jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w projekcie.

2.

Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym
wykluczenie uczestnika projektu z udziału w projekcie, w przypadkach kiedy:
1) opuści więcej niż 20% godzin szkoleniowo-doradczych określonych w § 3 ust. 5;

3.

2)

nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu
pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 5 dni
roboczych stosownych wyjaśnień;

3)

przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenie w celu uzyskania wsparcia szkoleniowodoradczego.

W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 uczestnik projektu traci prawo korzystania
z dalszych usług szkoleniowo-doradczych oraz traci prawo do składania wniosku o przyznanie
jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego.
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§ 5. Rozwiązanie umowy
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§ 6. Prawo właściwe i właściwość sądów

1.

Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.

2.

Wszelkie
spory
między
Beneficjentem
a
uczestnikiem
projektu
związane
z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby
Beneficjenta.

3.

Umowę sporządzono w Cierzniach w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach: jeden dla Beneficjenta oraz jeden dla uczestnika projektu.

4.

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

§ 7 – Korespondencja

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:
Do Beneficjenta:
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie
Cierznie 64
77-310 Debrzno
Biuro projektu „Mój biznes – moja szansa”
Do uczestnika projektu : ……………………………………………………….
…………………………………………………………
…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis uczestnika projektu lub osoby upoważnionej notarialnie przez niego
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Data i podpis Beneficjenta
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