UMOWA O UMOŻLIWIENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Zdolni Do Zmiany - dostosowanie
kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla osób zagrożonych zwolnieniem i
zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z powiatu rypińskiego”
realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, działania
8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie, poddziałania 8.5.2 Wsparcie
outplacmentowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014 – 2020, realizowanym na podstawie umowy nr RPKP.08.05.02-04-0117/17-00 zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu.
zawarta w dniu …………… 2018 r. pomiędzy
Zakładem Doskonalenia Zawodowego, ul. Żółkiewskiego 37/41,87-100 Toruń, zwanym w dalszej
części umowy „Projektodawcą”
a
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ,
zwanym/ą w dalszej części umowy „Uczestnikiem/czką Projektu”
1. Projektodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Uczestnika/czki Projektu usługi polegające na
doradztwie zawodowym, wsparciu psychologicznym i pośrednika pracy, umożliwieniu
uczestnictwa w kursie zawodowym oraz wsparciu doświadczenia zawodowego poprzez
umożliwienie uczestnictwa w stażu zawodowym – na warunkach określonych w REGULAMINIE
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Zdolni Do Zmiany - dostosowanie kwalifikacji
zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych
z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z powiatu rypińskiego” z dnia 02.01.2018 r.,
stanowiącym ogólne warunki przedmiotowej umowy.
2. Uczestnik/czka Projektu niniejszym oświadcza, iż zapoznał/a się z treścią REGULAMINU
REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Zdolni Do Zmiany - dostosowanie kwalifikacji
zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych
z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z powiatu rypińskiego” z dnia 02.01.2018 r.,
stanowiącego ogólne warunki przedmiotowej umowy, akceptuje postanowienia ogólnych
warunków umowy i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umowy, w szczególności
Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że jest osobą, która:
1) ma ukończony 18 rok życia w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych;
2) mieszka, pracuje lub uczy się na terenie powiatu rypińskiego – gminy: Brzuze,
Rogowo, Rypin (miejska i wiejska), Skrwilno, Wąpielsk;
3) została zwolniona z przyczyn dotyczących pracodawcy w okresie do 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu, bądź jest pracownikiem przewidzianym do zwolnienia
lub zagrożonym zwolnieniem.
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3. Uczestnik/czka Projektu niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż zgodnie z
postanowieniami Rozdziału VIII REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Zdolni Do Zmiany - dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy
dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy z
powiatu rypińskiego” z dnia 02.01.2018 r., stanowiącego ogólne warunki przedmiotowej
umowy:
1) Uczestnik/-czka, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i rozpoczął w nim
udział, może zrezygnować z uczestnictwa w Projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń
losowych dotyczących jego osoby (np. choroba Uczestnika/-czki) lub podjęcia
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
2) Projektodawca zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa
wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika/-czki Projektu poprzez żądanie od
niego/niej przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w
szczególności: zaświadczenia lekarskiego, zaświadczenia o zatrudnieniu.
3) Uczestnik/-czka może zrezygnować z udziału w Projekcie, w ciągu 2 dni od daty
otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie. Na powstałe w ten
sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.
4) W przypadku odstąpienia przez Uczestnika/-czkę od umowy o uczestnictwo w Projekcie
z przyczyn niezależnych do Projektodawcy, w szczególności z własnej winy/bez podania
konkretnej przyczyny, Uczestnik/-czka zobowiązuję się naprawić szkodę powstałą w
majątku Projektodawcy w postaci kosztu udziału w Projekcie. Koszty związane z
udziałem Uczestnika/-czki, wyliczone proporcjonalnie do ilości otrzymanego wsparcia
przez Projektodawcę, Uczestnik/-czka zwróci w terminie 7 dni od dnia rezygnacji na
wskazane przez Projektodawcę konto bankowe.
5) Projektodawca zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika/-czki z listy uczestników
Projektu w następujących przypadkach:
a) naruszenia postanowień Regulaminu;
b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego;
c) opuszczenia ponad 20% godzin zajęć.
6) W przypadku wykreślenia Uczestnika/-czki z listy uczestników Projektu, postanowienia
pkt. 5 dotyczącego zwrotu kosztów stosuje się odpowiednio.

………………………………………………..…………

……………………………………….…………………

podpis Projektodawcy

podpis Uczestnika/czki Projektu
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