UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE / WZÓR RAMOWY
TAAki Maluch 3.0 – wsparcie rodziców w powrocie na rynek pracy,
RPWP.06.04.02-30-0009/18
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020,
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w
ramach ZIT dla MOF Poznania
zawarta w dniu ……………………………… w Poznaniu, pomiędzy:
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jugosłowiańskiej 65, 60-149
którą reprezentuje: Lilianna Tubacka – Dyrektor Zarządzający
zwanym w dalszej treści umowy: „Beneficjentem”
a
Panem/Panią ………………………………….., zam. ………………………………….., numer PESEL …………………………………..
zwaną dalej w treści umowy Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu.
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§ 1.
LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko oświadcza, że jest Beneficjentem projektu: TAAki Maluch 3.0 – wsparcie
rodziców w powrocie na rynek pracy o numerze: RPWP.06.04.02-30-0009/18.
Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Poddziałanie
6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla
MOF Poznania i zwany jest w dalszej treści umowy Projektem.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2019 r. do 31.08.2020 r.
Wsparcie w projekcie jest udzielane w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r., natomiast umowa wiąże
Uczestnika/Uczestniczkę Projektu do czasu dopełnienia obowiązków związanych z przedłożeniem wymaganych dokumentów
po zakończeniu udziału w Projekcie, przy czym podstawowy okres monitorowania sytuacji na rynku pracy
Uczestnika/Uczestniczki to okres: 4 tygodni / 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.
Udział Uczestnika/Uczestniczki w projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem zapisów §3.
Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Beneficjenta: LOGOS Architektura Umysłu Karolina Dobska-Mańko, ul. Jugosłowiańska
65, 60-149.
Beneficjent Projektu oświadcza, że zakwalifikował Uczestnika/Uczestniczkę do udziału w Projekcie jako osobę pracującą /
bezrobotną / bierną zawodowo.
§ 2.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, iż zapoznał/a się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie (zwanego dalej Regulaminem), spełnia warunki uczestnictwa określone w Regulaminie, zapoznał/a się z brzmieniem
niniejszej Umowy i składając podpis pod Umową akceptuje warunki Umowy i Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.
Uczestnik/Uczestniczka Projektu oświadcza, że:
1) wyraża wolę uczestniczenia w Projekcie,
2) spełnia kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie wskazane w Regulaminie rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w ust. 1.
Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta o zmianie swojego statusu na rynku
pracy w stosunku do sytuacji podanej na etapie rekrutacji.
Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów dotyczących powrotu do pracy/kontynuacji pracy w
okresie 4 tygodni od zakończenia udziału w Projekcie.
Uczestnik/Uczestniczka objęty/a aktywizacją zawodową jest zobowiązany/a do dostarczenia:
a. w ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie dokumentów dotyczących podjęcia zatrudnienia lub
dokumentujących aktywne poszukiwanie pracy,
b. po podjęciu zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie – dokumentów to potwierdzających
c. po upływie 3 miesięcy od podjęcia zatrudnienia, jednak nie wcześniej niż 3 miesięcy liczonych od dnia zakończenia udziału w
projekcie – dokumentów poświadczających wykonywanie pracy w ciągu badanych 3 miesięcy, zawierających informacje na
temat spełniania wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej jest spełniony jeśli zatrudnienie odbywało się w oparciu o:
- umowę o pracę zawartą na minimum 3 miesiące i w wymiarze co najmniej ½ etatu i w okresie co najmniej 3 miesięcy
trwających od zakończenia udziału w projekcie lub
- umowę zlecenie zawartą na okres minimum 3 miesięcy, o wartości co najmniej minimalnego wynagrodzenia każdego
miesiąca i trwającą co najmniej przez okres 3 miesięcy liczony od zakończenia udziału w projekcie lub
- umowę o dzieło zawartą na kwotę co najmniej 3-krotności minimalnego wynagrodzenia, realizowaną po zakończeniu udziału
w projekcie,
- własną działalność gospodarczą prowadzoną przez co najmniej 3 miesiące liczone od zakończenia udziału w projekcie
(jednakże nie może to być wynik uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innego projektu EFS).
Podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie, by mogło być wliczone do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej
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musi nastąpić w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie.
W trakcie udziału w Projekcie, po jego zakończeniu lub na wniosek IZ WRPO, Beneficjent może żądać przedstawienia
dodatkowych dokumentów i zaświadczeń, które będą niezbędne do potwierdzenia kwalifikowalności Uczestnika/Uczestniczki,
prawidłowej realizacji i rozliczenia Projektu oraz osiągnięcia założonych w nim wskaźników i rezultatów.
7.
Uczestnik/czka zobowiązuje się do wzięcia udziału w badaniach ankietowych i ewaluacji prowadzonej przez Urząd
Marszałkowski lub inne podmioty do tego uprawnione zarówno w trakcie udziału w projekcie, jak i po jego zakończeniu.
8.
Strony ustalają następujące rodzaje wsparcia w Projekcie dla Uczestnika/Uczestniczki:
a. Opieka nad dzieckiem w żłobku (regulowane aneksem do niniejszej umowy)
b. Aktywizacja zawodowa:
- spotkania z doradcą zawodowym (opracowanie Indywidualnego Planu Działania, poradnictwo zawodowe i psychologiczne
/ pośrednictwo pracy)
- w zależności od Indywidualnego Planu Działania: kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje i/lub staż
zawodowy (regulowane aneksem do niniejszej umowy)
9.
Uczestnik/Uczestniczka zobowiązuje się do nie korzystania z takiego samego lub podobnego wsparcia w ramach innych
projektów finansowanych ze środków publicznych w okresie uczestnictwa w projekcie.
10. Uczestnik/Uczestniczka potwierdza, że dane teleadresowe podane w „Ankiecie zgłoszeniowej” są aktualne i zobowiązuje się
do bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie w okresie uczestnictwa w Projekcie oraz w okresie 4
tygodni i/lub 3 miesięcy od daty zakończenia udziału w Projekcie i/lub 3 miesięcy od daty podjęcia zatrudnienia po
zakończeniu udziału w Projekcie.
11. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez Uczestnika/Uczestniczkę adres pozostawia się ją w
dokumentach Uczestnika/Uczestniczki ze skutkiem doręczenia.
12. Uczestnik/czka oświadcza, że został/a poinformowany/a, że projekt TAAki Maluch 3.0 – wsparcie rodziców w powrocie na
rynek pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§ 3.
Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zobowiązań wynikających z Regulaminu,
dodatkowych aneksów do niniejszej umowy oraz pozostałych dokumentów regulujących udział Uczestnika/Uczestniczki w
projekcie i ma świadomość, że może zostać skreślony/a z listy uczestników projektu oraz obciążony/a kosztami udziału w
projekcie w przypadku nie wypełniania postanowień zawartych w tych dokumentach.
Zasady obciążania kosztami udziału w projekcie określa Regulamin.
Za dzień rozpoczęcia udziału Uczestnika/Uczestniczki w projekcie przyjmuje się datę rozpoczęcia korzystania ze żłobka, nie
wcześniej niż 01.09.2019.
Uczestnik/Uczestniczka kończy korzystanie ze wsparcia w Projekcie z chwilą zakończenia korzystania ze żłobka, nie później niż
dnia 31.08.2020.
Umowa udziału w projekcie trwa do chwili dopełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i jej aneksów
oraz z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i innych dokumentów regulujących udział Uczestnika/Uczestniczki w
projekcie.
§ 4.
Zmiany Regulaminu nie wymagają składania przez strony niniejszej Umowy dodatkowych oświadczeń w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Wszelkie inne zmiany, uzupełnienia, wypowiedzenia oraz jakiekolwiek oświadczenia stron wynikające z ustaleń niniejszej
Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 5.
Integralną część niniejszej Umowy stanowią:
1) Ankieta zgłoszeniowa Uczestniczki
2) Oświadczenie Uczestniczki dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 6.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
W zakresie niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku złożenia przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu oświadczeń niezgodnych z prawdą Beneficjent Projektu ma
prawo dochodzić roszczeń od Uczestnika/Uczestniczki Projektu na drodze powództwa cywilnego.
W przypadku ewentualnych sporów w wynikłych na tle stosowania niniejszej Umowy, będą one rozwiązywane polubownie, a
w przypadku braku takiego rozwiązania będą one poddane rozstrzygnięciu przez sąd rzeczowo właściwy dla siedziby
Beneficjenta Projektu.

..............................................
podpis Beneficjenta

..............................................
podpis Uczestniczki Projektu
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