Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych
Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!”

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego
szansą na zatrudnienie!” nr RPSW.10.02.01-26-0006/17

zawarta w dniu ………………………………. pomiędzy:
Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu 1A, 39-120 Sędziszów
Małopolski, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016522, REGON 690718935, NIP 8181528535,
reprezentowane przez Damiana Żuczka – Prezesa Zarządu
z upoważnienia: …………………….. – Kierownika Projektu
zwane dalej „Beneficjentem (Realizatorem Projektu)”

a
Panem/Panią..................................................................................................................
zam.................................................................................................................................
legitymującym/ą się dowodem osobistym serii ............... numer ..................................
wyd. przez .......................................................................,
zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu
o treści następującej:
PREAMBUŁA
Niniejsza Umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu „Nowe kwalifikacje
w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!” nr
RPSW.10.02.01-26-0006/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 20142020, Oś priorytetowa RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie RPSW.10.02.00
Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia,

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO
Ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce, tel. 887 788 051
www.nowekwalifikacje.org.pl e-mail: nowekwalifikacje@crse.org.pl

Poddziałanie RPSW.10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).
§ 1 DEFINICJE
Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o:
1.

Projekt - Projekt pn. „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj.
świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!”; okres realizacji Projektu: od 01.05.2018 r. 30.04.2020 r.

2.

Umowa – Umowa uczestnictwa w Projekcie;

3.

Beneficjent (Realizator Projektu) – Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego;

4.

Siedziba Beneficjenta (Realizatora Projektu) – Sielec 1A; 39-120 Sędziszów Małopolski;

5.

Biuro Projektu – ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce;

6.

RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
Europejski Fundusz Społeczny;

7.

Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach;

8.

Uczestnik/czka Projektu – osoba, z którą została podpisana Umowa uczestnictwa
w Projekcie;

9.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
w Projekcie

„Nowe

kwalifikacje

w

zakresie

Inteligentnych

Specjalizacji

woj.

świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!”;
10. Umowa o dofinansowanie Projektu – Umowa o dofinansowanie Projektu „Nowe
kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na
zatrudnienie!”;
11. Osoba niepełnosprawna – to osoba niepełnosprawna, w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 511) i/lub osobą z zaburzeniami
psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 882).

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.

Niniejsza umowa została zawarta dla potrzeb realizacji Projektu.

2.

Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika/czki Projektu w Projekcie „Nowe kwalifikacje
w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj. świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!”
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współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
3.

Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji
i uczestnictwa w Projekcie „Nowe kwalifikacje w zakresie Inteligentnych Specjalizacji woj.
świętokrzyskiego szansą na zatrudnienie!” zatwierdzony przez Beneficjenta (Realizatora
Projektu).
§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA (REALIZATORA PROJEKTU)

Beneficjent (Realizatora Projektu) w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do realizacji
projektu zgodnie z zapisami aktualnego wniosku o dofinansowanie i zapewnia:
1.

Wsparcie dla Uczestników Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
Projektu, Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa tj.:


Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie
potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania (w tym opracowanie
IPD) - dla każdego Uczestnika/czki Projektu przypada 4 h zegarowe wsparcia. Celem
wsparcia jest rozpoznanie sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacja potrzeb
Uczestnika/czki Projektu, dostarczenie wiedzy o jego szansach na rynku pracy,
opracowanie lub aktualizacja IPD w formie pisemnej, zawierającego główny cel
zawodowy oraz cele rozwojowe. Zadaniem tym zostaną objęci wszyscy Uczestnicy
Projektu, tj. 144 osób (82 kobiety, 62 mężczyzn).



Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami wspieranej osoby - dla każdego Uczestnika/czki Projektu
przypada 3 h zegarowe wsparcia. Celem wsparcia jest pozyskiwanie ofert pracy,
najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika/czki Projektu, a także
skojarzenie Uczestnika/czki Projektu z pracodawcą. Zadaniem tym zostaną objęci
wszyscy Uczestnicy Projektu, tj. 144 osób (82 kobiety, 62 mężczyzn).



Kurs nadający kwalifikacje zawodowe. Każdy z Uczestników Projektu weźmie udział
w jednym z poniżej wymienionych kursów z branży metalowo-odlewniczej,
zasobooszczędnym

budownictwie,

turystyce

zdrowotnej

i

prozdrowotnej,

nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie spożywczym:
1) Kurs Operator maszyn CNC - dla 32 Uczestników Projektu (2 kobiety, 30
mężczyzn). Całkowity czas trwania kursu Operator maszyn CNC to 160 godzin zajęć
(20 dni szkoleniowe), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze 40 godzin dotyczące
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między innymi ogólnej wiedzy o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych
urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości oraz zajęcia
praktyczne w wymiarze 120 godzin obejmujące instruktaż wstępny oraz ćwiczenia
związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem
parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek. Na zakończenie kursu
zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobyte kwalifikacje
zawodowe.
2) Kurs Spawania Blach i Rur Spoinami Pachwinowymi Metodą MAG (135) - dla
32 Uczestników Projektu (2 kobiety, 30 mężczyzn). Całkowity czas trwania kursu to
153 godziny zajęć (19 dni szkoleniowych), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze
33 godziny dotyczące między innymi ogólnej wiedzy o spawalnictwie, urządzeniach,
BHP, używanych materiałach, metodach i jakości oraz zajęcia praktyczne w
wymiarze 120 godzin dotyczące między innymi przygotowania materiałów, doboru
parametrów,
z

wykonywania

wytycznymi

ISG

złączy.

-W-14/IS-02

Program
ISG.

Na

realizowany

będzie

zgodnie

zakończenie

kursu

zostanie

przeprowadzony egzamin zewnętrzny potwierdzający uzyskane kwalifikacje
i uprawnienia.
3) Kurs kosmetyczka w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej - dla 48
Uczestniczek Projektu (48 kobiet). Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin zajęć
(15 dni szkoleniowych), w tym zajęcia teoretyczne w wymiarze 40 godzin w formie
wykładów oraz zajęcia praktyczne w wymiarze 80 godzin. Program kursu obejmuje
miedzy innymi zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej
twarzy i ciała, Medical Spa-działalność kosmetyczna w uzdrowisku. Na zakończenie
kursu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobyte
kwalifikacje zawodowe.
4) Kurs recepcjonista w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej - dla 32
Uczestników Projektu (30 kobiet, 2 mężczyzn). Całkowity czas trwania kursu to 120
godzin zajęć (15 dni szkoleniowych), w tym zajęcia teoretyczno –praktyczne.
Program obejmuje między innymi organizację pracy recepcjonisty w uzdrowiskach,
hotelach, obsługa klientów, turnusów rehabilitacyjnych, pobytów relaksacyjnych
oraz promocję. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin
zewnętrzny potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo uczestnicy kursu Kurs Operator maszyn CNC wezmą udział
w kursie IT:
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Kurs ECDL CAD - dla 32 Uczestników kursu Operator maszyn CNC. Całkowity czas
trwania kursu to 40 godzin zajęć (5 dni szkoleniowych), w tym zajęcia teoretyczno –
praktyczne. Program obejmuje miedzy innymi aplikacje rysunki 2D, tworzenie
obiektów, wymiarowanie. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin
zewnętrzny potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.
Dodatkowo uczestnicy kursu Spawania Blach i Rur Spoinami Pachwinowymi
Metodą MAG (135), kosmetyczka w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej
oraz recepcjonista w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej wezmą udział
w kursie IT:
Kurs ECDL PROFILE - 3 Moduły dla 112 Uczestników Projektu, w tym dla 32
uczestników kursu Spawania metodą MAG (135), dla 48 uczestników kursu
kosmetyczka w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej oraz dla 32 uczestników
kursu recepcjonista w branży turystki zdrowotnej i prozdrowotnej. Całkowity czas
trwania kursu to 72 godziny lekcyjne (9 dni), w tym zajęcia teoretyczno - praktyczne,
tematyka zgodna z modułami. Dla Uczestników kursu spawanie metodą MAG: B1
(Podstawy pracy z komputerem ), B4 (Arkusze kalkulacyjne ), S7 (Współpraca on line). Dla Uczestników kursu Kosmetyczka: B1 (Podstawy pracy z komputerem ),
B2 (Podstawy pracy w sieci), S2 (Grafika menedżerska i prezentacyjna). Dla
Uczestników kursu Recepcjonista: B1 (Podstawy pracy z komputerem ), B2
(Podstawy pracy w sieci), S1 (Użytkowanie baz danych). Na zakończenie kursu
zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny potwierdzający zdobyte kwalifikacje
zawodowe.
5) Staże zawodowe zgodne tematycznie z odbytym szkoleniem dla 44 Uczestników
Projektu (25 kobiet, 19 mężczyzn). Celem staży jest polepszenie umiejętności
praktycznych

przez

Uczestników

Projektu

oraz

zdobycie

doświadczenia

zawodowego na stanowisku związanym z tematyką szkolenia. Czas pracy
Uczestnika Projektu – 8 godzin na dobę (40 godzin/tydzień), w przypadku osób
niepełnosprawnych 7 godzin na dobę (35 godzin/tydzień), przez okres 3 miesięcy.
2.

Wykwalifikowaną kadrę realizującą zajęcia szkoleniowe i doradcze;

3.

Sale szkoleniowe wyposażone w odpowiedni sprzęt, a gdy zajdzie taka potrzeba
odpowiednie ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.

4.

Wydanie

Uczestnikowi/czce

Projektu

stosownych

zaświadczeń/certyfikatów

o udzielonych formach wsparcia pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika/czkę
Projektu

zobowiązań

określonych

niniejsza

Umową

i

Regulaminem

i uczestnictwa w Projekcie.
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rekrutacji

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
1. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do aktywnego udziału we wszystkich
przewidzianych dla niego formach wsparcia, o których mowa w § 3 niniejszej Umowy.
2. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do aktywnego udziału w kursie i obecności min.
80 %, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi każdorazowo
w pierwszym dniu poszczególnych form wsparcia, w której weźmie udział Uczestnik/czka
Projektu. Jednocześnie nie dopuszcza się nieobecności na zajęciach indywidualnych.
Nawet w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach indywidualnych,
Uczestnik/czka

zobowiązany

Projektu

jest

do

ustalenia

z

doradcą

zawodowym/pośrednikiem pracy nowego terminu zajęć.
3. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego lub
wewnętrznego na zakończenie kursu w wyznaczonym terminie.
4. Uczestnik zobowiązuje się do złożenia na każde żądanie Beneficjenta (Realizatora
Projektu) oświadczeń, zaświadczeń lub dokumentów dotyczących spełnienia przez niego
warunków udziału w Projekcie oraz przekazania danych osobowych na potrzeby
rozliczenia Projektu.
5. Uczestnik zobowiązuje się do nie narażania Beneficjenta (Realizatora Projektu) na szkody
powstałe w wyniku działania lub zaniechania Uczestnika/czki Projektu, w szczególności
skutkujące powstaniem w Projekcie kosztów niekwalifikowanych, a w przypadku ich
powstania do naprawienia szkody poniesionej przez Beneficjenta (Realizatora Projektu).
§ 5 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
Uczestnik/czka Projektu oświadcza, że:
1. Dane zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych są zgodne z prawdą.
2. Zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz Umową
uczestnictwa w Projekcie i zobowiązuje się przestrzegać zapisów w nich zawartych.
3. Uczestnik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Beneficjenta (Realizatora
Projektu)

o

ewentualnych

zmianach

jego

statusu

lub

danych

przekazanych

w oświadczeniach.
4. Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Beneficjenta
(Realizatora Projektu) o wszelkich okolicznościach, które uniemożliwiają jego udział
w Projekcie, a w przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w Projekcie niezwłocznego
złożenia Beneficjentowi (Realizatorowi Projektu) oświadczenia z podaniem powodu
rezygnacji.
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§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Umowa uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia
Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

3.

Wszelkie powiadomienia i doręczenia związane z wykonywaniem Umowy muszą być
dokonywane w formie pisemnej.

4.

Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach
adresów do doręczeń.

5.

Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących
wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

6.

Zmiany w treści Umowy wymagają formy aneksu do Umowy.

7.

Umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu oraz wywiązania się Uczestnika
Projektu ze wszystkich zobowiązań wobec Beneficjenta (Realizatora Projektu),
określonych w niniejszej Umowie.

8.

Umowa sporządzona została w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po
1 (jednym) dla każdej ze Stron.

9.

Wszelkie zmiany Umowy o Uczestnictwo w Projekcie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

.....................................................
Podpis osoby upoważnionej do podpisania

........…………………………….………………
Podpis Uczestnika/czki Projektu

Umowy ze strony Beneficjenta
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