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UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

 

Umowa zawarta w Białymstoku w dniu _ _- _ _ - _ _ _ _ pomiędzy: 

TEB Edukacja Sp. z o.o., al. Niepodległości 2, 61-874 POZNAŃ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000311666, o kapitale zakładowym 8.270.000,00 zł o 
numerze NIP: 778-14-56-499 

reprezentowanym przez ……………………………….  – Kierownika Projektu, 

a  

Przedsiębiorstwem .....................................................................................................................................  
(pełna nazwa Beneficjenta) 

 

z siedzibą ................................................................................................................................................. 
(ulica, miejscowość) 

Kod pocztowy   __ __ - __ __ __    ………………………………………. 
                        (poczta) 

NIP: __ __ __ -  __ __ __ - __ __ - __ __ 

REGON: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

reprezentowanym przez   

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

(imię i nazwisko właściciela przedsiębiorstwa lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania) 

 

zwanym dalej Beneficjentem Pomocy.  

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca realizuje Projekt Warsztaty profesjonalistów IT, nr POKL.08.01.01-20-044/13 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i 
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego na terenie woj. 
podlaskiego. 

2. W ramach projektu Wykonawca zorganizuje 200 godz. szkolenia obejmujące następujące zagadnienia: 

A) Windows Server 2012 

B) Windows 8 

3. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział ……………..pracownika/-ów oddelegowanego/-ych przez 
Beneficjenta Pomocy na szkolenie o zakresie określonym w Załączniku nr 5 do umowy. 

4. Szkolenie, o którym mowa w pkt. 3 odbędzie się w terminie od ………………………….. do ………………………….., 
zgodnie z Programem szkoleniowym stanowiącym Załącznik nr 5 do umowy. 

§ 2 

CZAS TRWANIA PROJEKTU 

Czas realizacji projektu: od 01.11.2013  do 30.04.2015. 

§ 3 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY SZKOLENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
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A) przeprowadzić cykl szkoleniowy zgodnie z programem szkolenia; 

B) zapewnić odpowiednie pomieszczenie do przeprowadzenia szkolenia;  

C) zapewnić kadrę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację programu szkolenia; 

D) zapewnić Uczestnikom szkolenia catering podczas zajęć (podczas szkoleń całodziennych zapewniony 
będzie lunch i przerwa kawowa, natomiast w przypadku szkoleń popołudniowych wyłącznie przerwa 
kawowa); 

E) przekazać Uczestnikom materiały szkoleniowe i dydaktyczne; 

F) wystawić certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (pod warunkiem uczestnictwa w min. 80% zajęć); 

G) wystawić zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis; 

H) opłacić Uczestnikom egzaminy Microsoft po każdym zakończonym module szkolenia. 

2. Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia badania ankietowego ewaluacyjnego. 

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie 
 zobowiązuje się do poinformowania Uczestników Projektu o wszelkich zaistniałych zmianach. 

§ 4 

PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA 

1. Beneficjent pomocy oświadcza, iż ma świadomość faktu, że jego osobisty udział lub udział jego 
pracowników w szkoleniu organizowanym przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy stanowi 
formę pomocy de minimis udzielonej Beneficjentowi z tytułu szkolenia. Pomoc ta zostanie udzielona 50 
mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (i ich 96 pracownikom) posiadającym jednostkę 
organizacyjną na obszarze województwa podlaskiego i jednocześnie prowadzących działalność w 
następujących branżach wg PKD 2007: 

 sektor oprogramowania komputerowego i technologii informatycznych: klasa 58.21, 58.29, 62.01; 

 sektor technologii informacyjnych i komunikacyjnych: klasa 33.20, 62.02, 62.03, 62.09; grupa  63.1.  
sektor -przetwórstwa rolno - spożywczego: dział 10, dział 11; 

 sektor maszynowy: dział 28, dział 29, dział 30;  

 sektor metalowy: dział 24, dział 25; 

 sektor drzewny i meblarski: dział 16, dział 31; 

 sektor bieliźniarski: klasa 14.14; 

 sektor artykułów i sprzętu medycznego: dział 21, grupa 26.6, klasa 30.92, grupa 32.5, klasa 46.46, 
klasa 47.73, klasa 47.74; 

2. Szacowana wartość udzielonej pomocy de minimis przypadająca na jedną osobę za udział w całości 
szkolenia wynosi 6 567,42zł (sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 42/100) .  

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis na dzień podpisania umowy (całkowity koszt uczestnictwa osób 
delegowanych przez Beneficjenta pomocy do udziału w szkoleniu) wynosi 
…….………………………………………… zł (6 567,42 zł x liczba pracowników oddelegowanych na szkolenie) 

4. Rzeczywista wysokość pomocy de minimis może ulec zmianie, ponieważ jest uzależniona od liczby 
zgłoszonych osób na dany termin szkolenia. O kwocie tej przedsiębiorstwo zostanie poinformowane po 
zakończeniu szkolenia. 

5. Beneficjent zobowiązuje się: 

A) przed podpisaniem niniejszej Umowy, zapoznać się z treścią Regulaminu organizacji i udziału w 
szkoleniu dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu 
http://profesjonalisci-it.pl 

B) przedstawić wszystkie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis za okres bieżącego roku 
kalendarzowego (do dnia podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie) oraz 2 poprzednie lata 
kalendarzowe 

http://profesjonalisci-it.pl/
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C) zapewnić uczestnictwo w cyklu szkoleniowym oddelegowanych pracowników w wymiarze min. 80% 
godzin zajęć dydaktycznych zgodnie z Harmonogramem zajęć, co uczestnicy szkolenia potwierdzą 
własnoręcznym podpisem na liście obecności każdego dnia szkolenia; 

D) niezwłocznie poinformować Wykonawcę szkolenia o nieobecności swoich pracowników w danym 
terminie na zajęciach; 

E) do zwrotu kosztów udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji lub po przekroczeniu 20% 
nieobecności na zajęciach oddelegowanych pracowników, na warunkach określonych w 
Regulaminie organizacji i udziału w Projekcie; 

F) udzielania Wykonawcy informacji dotyczących danych o Przedsiębiorcy oraz jego pracownikach, 
zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

6. Uczestnikom szkolenia przysługuje: 

A) bezpłatny udział w szkoleniach z zakresu Windows Server 2012 i Windows 8; 

B) catering podczas zajęć (podczas szkoleń całodziennych - lunch i przerwa kawowa, w przypadku 
szkoleń popołudniowych - przerwa kawowa); 

C) materiały szkoleniowe i dydaktyczne; 

D) certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu; 

E) zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis; 

F) przystąpienie do opłaconych egzaminów Microsoft po każdym ukończonym module szkolenia 

7. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie z przyczyn losowych, po przedłożeniu dokumentów 
potwierdzających powód rezygnacji, obowiązek zapłacenia kary umownej zostanie rozpatrzony 
indywidualnie na wniosek Beneficjenta pomocy, w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia rezygnacji. 

§ 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania kształcenia określony w § 1 pkt 4. 

2. Wszelkie zmiany treści i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w 
postaci  aneksu. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie akty 
wykonawcze Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Regulaminu organizacji i udziału w Projekcie wraz z 
Załącznikami, który stanowi integralną część Umowy oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 

 

 

 

 

 

……….................                            ……………………………..                          ….…………….....................................      
Miejscowość, data                              Pieczątka firmy                          Podpis i pieczątka osoby upoważnionej  

    /Beneficjenta pomocy/                   do reprezentowania Beneficjenta pomocy 

 

 

 

 

………………………………………………        

/podpis Kierownika Projektu/ 
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Załączniki do umowy: 

1) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

1a) Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej Beneficjenta 

1b) Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą 
(jeśli podmiot nie otrzymał tej pomocy); 

1c) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy publicznej 

2) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych; 

3) Lista oddelegowanych pracowników; 

4) Kopia aktualnego wyciągu z KRS lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, potwierdzony i podpisany za 
zgodność z oryginałem; 

5) Zakres szkolenia. 


