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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„Społeczna ścieżka aktywności” nr POWR.01.02.01-16-1K08/18 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

zawarta w …………………………. w dniu ………………..….., tj. momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej 

formie wsparcia, 

pomiędzy 

HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz, 

NIP 734 315 73 19, REGON 120195516  

reprezentowanym przez…………………………………………………………………………………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….(dalej „Beneficjent”), 

a 

………………………………………………….…………………………………, PESEL ………………………………………………..,  

zam. ………………………………………………………………………………………………….………… (dalej „Uczestnik”). 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt. „Społeczna ścieżka aktywności” (dalej „projekt”) 

Beneficjent i Uczestnik zawierają umowę następującej treści: 

§1. 

1. Beneficjent zobowiązuje się do: 

a) realizacji projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie, 

b) zapewnienia Uczestnikowi udziału w formach wsparcia przewidzianych w projekcie: 

a. warsztaty kompetencji społecznych – 40h/grupę; 

b. coaching – 12h/Uczestnik; 

c. wolontariat; 

d. weryfikacja kompetencji społecznych. 

c) zapewnienia właściwego nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad formami wsparcia, 

w których bierze udział Uczestnik, 

d) zapewnieniu personelu i wykonawców posiadających odpowiednią wiedzę, umiejętności 

i doświadczenie zawodowe, 

e) zapewnienia sal wyposażonych w odpowiedni sprzęt a gdy zajdzie taka potrzeba 

odpowiednie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, 

f) zapewnienie właściwego potwierdzenia nabytych przez Uczestnika kompetencji. 
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§2. 

1. Uczestnik zobowiązuje się do: 

a) aktywnego udziału we wszystkich przewidzianych dla niego formach wsparcia, o których 

mowa w §1 niniejszej umowy, 

b) obecności na zajęciach i zapewnienia minimalnej frekwencji podczas zajęć; 

c) złożenia na każde żądanie Beneficjenta oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów 

dotyczących spełnienia przez niego warunków udziału w projekcie oraz przekazania danych 

osobowych na potrzeby rozliczenia projektu, w szczególności w zakresie określonym 

w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu uczestnika/uczestniczki projektu, 

d) udziału we wszystkich formach kontroli, monitoringu i ewaluacji działań projektowych, w 

tym po zakończeniu udziału w projekcie, 

e) nie narażania Beneficjenta na szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania 

Uczestnika, w szczególności skutkujące powstaniem w projekcie kosztów niekwalifikowanych 

a w przypadku ich powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta. 

§3. 

1. Uczestnik oświadcza i zapewnia, iż dane przekazane w formularzu zgłoszeniowym i oświadczeniu 

uczestnika/uczestniczki projektu są prawdziwe. 

2. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o ew. zmianach jego 

statusu lub danych przekazanych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta o wszelkich okolicznościach, 

które uniemożliwiają jego udział w projekcie, a w przypadku decyzji o rezygnacji z udziału 

w projekcie niezwłocznego złożenia Beneficjentowi oświadczenia o rezygnacji z projektu 

z podaniem powodu rezygnacji. 

§4. 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Wszelkie zamiany w umowie wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem § 1 ust. 1 pkt b. 

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

 BENEFICJENT UCZESTNIK 

 ………………………………………. 
 PRZEDSTAWICIEL USTAWOWY1 

                                                           
1 Podpis Przedstawiciela ustawowego jest wymagany w przypadku, gdy Uczestnik/-czkaProjektu jest osobą małoletnią. 


