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UMOWA

Uczestnictwa w projekcie „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli
Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli

Grzymalinej”
Nr RPLD.11.03.01-10-0012/22

realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa XI „Edukacja, kwalifikacje, umiejętności”
Działanie XI.3 „Kształcenie zawodowe”

Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”
N r um o w y :
Umowa o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy
oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w
Woli Grzymalinej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w
dniu ………………..…..

pomiędzy:

Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, NIP 725-17-39-344 – Centrum Rozwoju Kompetencji
Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej, Wola Grzymalina 2, 97-427
Rogowiec reprezentowane przez Dyrektora – Tomasza Piotrowskiego
zwanym dalej Beneficjentem,

a
Panem/Panią……………………….……………………………………………………………………..…………………………… zamieszkałym/ą
w …………………………………………………………………………………………………………. przy
ul. ………………………………………………………………………………..….. nr………….………. m. ………..……… legitymującym/ą się
dowodem osobistym seria ………………. nr …………………… posiadającym/ą nr PESEL …………………...………,
zwanym dalej Uczestnikiem projektu,

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja wsparcia dla uczestnika projektu „Zwiększenie kompetencji i
podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i
PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej”realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr
Nr RPLD.11.03.01-10-0012/22

2. Wsparcie uczestnika obejmuje wparcie w krótkich formach kształcenia z zakresu OZE - kurs Instalatora
Systemów Fotowoltaicznych zakończony egzaminem UDT i uprawnieniami energetycznymi G1 (dozór lub
eksploatacja)
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§ 2
Opis wsparcia

1. Kursy Instalatora Systemów Fotowoltaicznych z uprawnieniami energetycznymi G1 (dozór lub eksploatacja)
a. realizowany w siedzibie Beneficjenta w Woli Grzymalinej 2 (97-427 Rogowiec).
b. obejmuje:

i. 32 godziny lekcyjne zajęć w ramach kursu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych
ii. 8 godzin lekcyjnych zajęć kursu na uprawnienia elektryczne
iii. Egzamin na uprawnienia energetycznej G1 dozór lub eksploatacja (do wyboru podczas kursu)
iv. Certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na Instalatora Systemów Fotowoltaicznych,

w tym egzamin we wskazanym ośrodku UDT oraz transport na egzamin i z powrotem.
v. Materiały dydaktyczne

§ 3
Oświadczenia

1. Uczestnik oświadcza, że
a. został/a zapoznany/a z kryteriami uczestnictwa w projekcie oraz regulaminem rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.
b. należy do grupy osób uprawnionych do skorzystania ze wsparcia i spełnia kryteria uczestnictwa w

projekcie w dniu podpisywania umowy, tj:
i. Jest osobą dorosłą
ii. Jest zainteresowany/a z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem

kwalifikacji zawodowych,
iii. uczy się/pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu

przepisów Kodeksu Cywilnego
c. Dane zawarte w formularzu rekrutacyjnym oraz złożone oświadczenia w formularzu rekrutacyjnym są

zgodne z prawdą
d. został/a poinformowany/a o dofinansowaniu Projektu ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

e. jest świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, a w związku z tym
możliwości dochodzenia przez beneficjenta projektu roszczeń na drodze powództwa cywilnego,
oświadcza, że dane, podawane w związku z uczestnictwem w projekcie są zgodne z prawdą.

Obowiązki

§ 4

1. Uczestnik projektu oświadcza, iż dane przedstawione przez niego w dokumentach rekrutacyjnych na etapie
rekrutacji, niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie zg. z § 3 Regulaminu
rekrutacji i uczestnictwa w projekcie są aktualne w dniu podpisywania umowy, tj. spełnia następujące
warunki:
Jest osobą dorosłą zainteresowaną z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem
kwalifikacji zawodowych, która uczy się/pracuje lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz która posiada wykształcenie lub doświadczenie zawodowe
potwierdzone stosownym dokumentem).

2. Jeżeli umowa podpisana została przed dniem uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia (pierwszy dzień
kursu) Uczestnik zobowiązuje się do podpisania dodatkowego oświadczenia potwierdzającego aktualność
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danych potwierdzających kwalifikowalność uczestnictwa w projekcie w pierwszym dniu kursu.
Niepodpisanie oświadczenia skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy i brakiem możliwości
otrzymania wsparcia.

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udostępnienia swoich danych osobowych wraz z wyrażeniem zgody
na ich przetwarzanie składając oświadczenie uczestnika wg. wzoru dostępnego na stronie Internetowej
projektu oraz w Biurze Projektu.

4. Uczestnik projektu zobowiązuje się do udziału w badaniach ewaluacyjnych realizowanych w ramach projektu.
5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do:

a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach
wsparcia (wymagane min. 80% obecności na zajęciach każdego kursu),

b. informowania Beneficjenta o nieobecności na zaplanowanych zajęciach
c. dokumentowania udziału w formach wsparcia każdorazowym podpisywaniem na listach obecności
d. wypełniania ankiet związanych z realizacją Projektu i monitorowaniem jego rezultatów,
e. uczestnictwa w egzaminach w wyznaczonych miejscach i terminach
f. przestrzegania zasad równości szans, w tym używania języka wrażliwego na płeć, pochodzenie,

status społeczny, niepełnosprawność itp.
6. Uczestnik akceptuje fakt, iż może zostać skreślony z listy uczestników jeżeli co najmniej dwukrotnie nie

poinformował o nieobecności na zajęciach, co będzie uznane za rezygnację z dalszego udziału.
7. Uczestnik akceptuje fakt, iż w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Projekcie jest

zobowiązany do wpłaty kwoty stanowiącej równowartość całkowitego kosztu szkolenia wyliczonej na
podstawie faktycznie poniesionych wydatków w wysokości nie większej niż 4392,00zł

8. Uczestnik Projektu nie jest zobowiązany do wpłaty kwoty w sytuacji, gdy nieobecność spowodowana jest
problemami zdrowotnymi poświadczonymi zwolnieniem lekarskim.

9. Rezygnacja z udziału w Projekcie może nastąpić tylko w formie pisemnej, wyłącznie z powodów niezależnych
od Uczestnika w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny i wymaga przedstawienia stosownych zaświadczeń.
Beneficjent wyraża zgodę na zakończenie udziału w Projekcie przed planowanym terminem zakończenia
udziału w projekcie w formie pisemnej.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu.
2. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem/Uczestniczką związane z realizacją niniejszej Umowy

podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez wszystkie strony.

………………………………………………………. ……………………………………………………….
Beneficjent Uczestnik/Uczestniczka

Projektu


