
 

 

Projekt „Koło ratunkowe – kompleksowy program 
aktywizacji zawodowej osób z powiatu prudnickiego, 

brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego” 

735 206 973 

biuroopole@f-rr.org 

ul. Drzymały 20/45-342 Opole 

 

 

Umowa uczestnictwa w projekcie 

„Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z 

powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i 

namysłowskiego” 

 
 

zawarta w dniu ……………………… w …………………………. pomiędzy Stronami: 

Fundacją Rozwoju Regionów, z siedzibą przy ul. Celarowskiej 32/7, 31-414 Kraków, NIP: 

9452177641, REGON: 123039828, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu – Dawida 

Seiferta, zwanym dalej Organizatorem 

a 

Panem / Panią  ........................ ..................................................................................................., 

ur.………...……………….w……………………….., zam. w…………..……………………, 

posiadająca/y nr. PESEL……………………………………..zwanym/ą dalej Uczestnikiem 

 

§ 1 

 

1) Przedmiotem umowy jest określenie praw i obowiązków stron umowy w ramach projektu 

nr RPOP.07.02.00-16-0045/16 pn. „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji 

zawodowej osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i 

namysłowskiego” współfinansowanego z budżetu państwa oraz ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez 

Organizatora (zwanym dalej Projektem). 

2) Organizator oświadcza, iż zakwalifikował Uczestnika do udziału w projekcie. 

3) Organizator zobowiązuje się do prowadzenia projektu zgodnie z umową nr RPOP.07.02.00-

16-0045/16-00  zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu oraz Regulaminem 

udziału w projekcie „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób 

z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego” przyjętym 

przez Organizatora. 

4) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zwany jest w dalszej części Umowy Instytucją 

Pośredniczącą. 

§ 2 

 

1) Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu udziału w projekcie 

„Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób z powiatu 

prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”  i zobowiązuje się 

do ich przestrzegania. 

2) Uczestnik potwierdza, że dane osobowe podane przez niego w dokumentach rekrutacyjnych 

są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Organizatora o każdej ich 

zmianie. 
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   § 3 

 

1) Organizator może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku: 

1. rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy przez Instytucję 

Pośredniczącą, 

2. rozwiązania umowy określonej w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy za zgodną wolą 

Organizatora i Instytucji Pośredniczącej, 

3. rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszej Umowy lub działania na 

szkodę Organizatora. 

§ 4 

 

1)  Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika w przypadku: 

1. wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również 

spowodowanego brakiem środków na realizację Projektu określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej Umowy, 

2. rozwiązania Umowy w trybie określonym w § 3 niniejszej Umowy, 

3. skreślenia Uczestnika z listy uczestników w przypadkach określonych w Regulaminie 

udziału w projekcie „Koło ratunkowe – kompleksowy program aktywizacji zawodowej 

osób z powiatu prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego”. 

 

§ 5 

 

1) Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika 

wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.  

 

§ 6 

 

1) Wszelkie informacje, zmiany do Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

3) Spory wynikłe na tle realizacji powyższej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie; w przeciwnym wypadku spór rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Organizatora. 

4) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej za 

stron. 
 

 

 

 

 

 

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

                Organizator                                                                                                     Uczestnik 
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