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 Zał. Nr 1 do Regulaminu projektu 

Umowa nr 

o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych 

zawarta w dniu: … r. w Łodzi 

 

pomiędzy: 
Fundacją Aktywizacja z siedzibą przy ul. Wiśniowej 40b/8, 02-520 Warszawa, NIP: 5271311973; KRS: 
0000049694 REGON: 006229672, reprezentowaną przez: 

-  

-  

zwaną dalej „realizatorem projektu” 
 
a 
..............................................................................................................................................., 

(uczestnik projektu) 
 

zwanym dalej „uczestnikiem projektu” 

§ 1 

Wyjaśnienie pojęć umowy 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1) „realizatorze projektu” – należy przez to rozumieć Fundację Aktywizacja 

2)  „uczestniku projektu” – osoba fizyczna, zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą, 
otrzymująca wsparcie w wykonaniu niniejszej umowy; 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez realizatora projektu wsparcia szkoleniowo-
doradczego uczestnikowi projektu, mającego przygotować uczestnika projektu do podjęcia 
działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze jest udzielane w oparciu o warunki i zapisy niniejszej Umowy, 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2012 r. oraz 
umowę nr UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00 z dnia 26 września 2013r. o dofinansowanie projektu 
„Przedsiębiorczy niepełnosprawni” zawartą między Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a 
Fundacją Aktywizacja. 

3. Udzielane podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze nie stanowi pomocy publicznej. 

4. Doradztwo indywidualne oraz szkolenia mają na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych 
Uczestnikowi projektu do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Liczba godzin usług szkoleniowych lub doradczych świadczona na rzecz Uczestnika projektu 
potwierdzana jest podpisem Uczestnika projektu złożonym w dniu korzystania z usługi: 
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a) W przypadku szkolenia – na liście obecności 

b) W przypadku doradztwa – na formularzu doradztwa indywidualnego 

§ 3 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze zostanie udzielone w następujących formach: 

a) Grupowych warsztatów umiejętności społecznych – 15 godzin lub 30 godzin na Uczestnika (w 
zależności od potrzeb stwierdzonych w Indywidualnym Planie Działania) 

b) Szkolenia „Bądź przedsiębiorczy” – 48 godzin na Uczestnika 

c) Doradztwa indywidualnego – 6 godzin na Uczestnika, w tym:  

- Doradztwo zawodowe ze stworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 2 godziny na 
uczestnika 

- Doradztwo biznesowe (pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wniosków) – 4 godziny na 
uczestnika (w tym 2 godziny obowiązkowo) 

§ 4 

Obowiązki uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w formach wsparcia szkoleniowo-doradczego 
wymienionych w § 3 ust. 1. 

2. Warunkiem ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego i otrzymania certyfikatu jest udział w 
Warsztatach Umiejętności Społecznych określonych w IPD, udział w szkoleniu „Bądź 
przedsiębiorczy” w wymiarze  min. 80% godzin zajęć oraz zaliczenie pisemnego testu z uzyskanej 
wiedzy po szkoleniach, odbycie doradztwa zawodowego – 2 godziny oraz odbycie doradztwa 
biznesowego 2 godziny. 

3. Uczestnik projektu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić realizatora projektu o wszelkich 
okolicznościach mogących zakłócić prawidłowe wykonanie umowy. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być przenoszone na osobę trzecią. 

§ 5  

Obowiązki realizatora projektu 

1. Realizator projektu zobowiązany jest w toku realizacji niniejszej umowy przestrzegać zapisów 
umowy nr UDA-POKL.06.02.00-10-108/13-00 z dnia 26 września 2013r. o dofinansowanie projektu 
pod tytułem „Przedsiębiorczy niepełnosprawni” zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, 
w szczególności załączonego do tej umowy wniosku o dofinansowanie projektu, zapisów 
Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wytycznych w sprawie 
udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach działania 6.2, oraz przepisów 
obowiązującego prawa. 

2. Realizator projektu zobowiązany jest poinformować uczestnika projektu o terminie i miejscu 
szkolenia. 

3. Realizator projektu zobowiązuje się do dostarczenia uczestnikowi projektu materiałów 
szkoleniowych. 
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4. Realizator projektu zobowiązany jest po ukończonym bloku szkoleniowo – doradczym wydać 
uczestnikowi projektu certyfikat jego ukończenia. 

§ 5  

Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w każdym czasie, co jest 
jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w projekcie. 

2. Realizator projektu może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 
wykluczenie Uczestnika projektu z udziału w projekcie, w przypadku gdy uczestnik projektu: 

a) opuści więcej niż 20% godzin szkoleniowych bez usprawiedliwienia. 

b) przedstawi fałszywy dokument albo nieprawdziwe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania 
wsparcia szkoleniowo-doradczego (dotyczy również dokumentów przekazanych przed 
podpisaniem niniejszej umowy) 

3. W razie rozwiązania niniejszej umowy uczestnik projektu traci prawo do ubiegania się o wsparcie 
finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe u realizatora 
projektu, w projekcie, w ramach którego otrzymał wsparcie szkoleniowo-doradcze. 

4. Prawo, o którym mowa w ust. 1 i 2 wykonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej 
stronie. 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. 

2. Wszelkie spory między realizatorem projektu a uczestnikiem projektu związane z realizacją 
niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby realizatora projektu. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 
realizatora projektu oraz jednym dla uczestnika projektu. 

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

 

 

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

realizator projektu      uczestnik projektu 


