„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Umowa nr ......./………./2019
uczestnictwa w projekcie
„Uprawy tlenowców szansą na zrównoważony rozwój wsi”
Zawarta dnia ……………………………….. , pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach z siedzibą ul. Dubieńska 11, 17-111 Boćki, NIP: 543-1746-876 reprezentowanym przez:
Martę Tymińską – Malinowską,
zwanym w treści umowy Operatorem Projektu,
a
(nazwisko i imię).........................................................................................................................
zamieszkałą/ym w (wpisać adres zamieszkania):………….…………..........................……....
......................................................................................................................................................
PESEL: ................................................................
zwanym w treści umowy „Uczestnikiem Projektu” (UP)
o następującej treści:
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w realizacji projektu „Uprawy tlenowców
szansą na zrównoważony rozwój wsi” sfinansowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich Województwa Podlaskiego realizowany we współpracy, Gminnego Ośrodka Kultury w
Boćkach, Stowarzyszenia KLEKOCIAKI, Centrum Kultury Gminy Kolno oraz Wyższą Szkołę
Agrobiznesu.
§2
1.

Uczestnik Projektu oświadcza, iż wyraża zgodę na udział w Projekcie „Uprawy tlenowców
szansą na zrównoważony rozwój wsi” i zapoznał się z Regulaminem Projektu.

2.

Poprzez udział Uczestnika Projektu rozumie się uczestnictwo we wszystkich zajęciach
zorganizowanych przez Operatora Projektu we wskazanym przez niego czasie i miejscu.
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§3
Operator Projektu zobowiązuje się do zorganizowania następujących form działań:
1. Warsztaty:
Temat warsztatów to: „Teoretyczne oraz praktyczne zakładanie upraw tlenowców oraz barci”
Grupa docelowa to:
a) osoby bezrobotne do 35 roku życia zamieszkujące obszary wiejskie na terenie
województwa podlaskiego (10 osób x 5 warsztatów).
Warsztaty 2-dniowe (10 h)
Zagadnienia poruszane podczas warsztatów: zagadnienia prawne związane z ochroną środowiska
oraz z zakładaniem własnej działalności 2 h, uprawy tlenowców w teorii 1 h, pszczelarstwo w teorii
1 h, uprawy tlenowców w praktyce 3 h, pszczelarstwo w praktyce 3 h.
Prowadzone przez eksperta w dziedzinie drzew tlenowych 4 h, eksperta w dziedzinie
pszczelarstwa 4 h, eksperta w dziedzinie prawa 2 h.

§4
1. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo do:
a) udziału w bezpłatnych formach działania zaplanowanych w projekcie „Uprawy tlenowców
szansą na zrównoważony rozwój wsi”
b) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby Projektu,
c) otrzymania materiałów szkoleniowych i zatrzymania ich na własność po zakończeniu
projektu,
d) otrzymania certyfikatów poświadczających zakończenie warsztatów.
2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
a) uczestnictwa opisanych w §3 w formach działania w terminie, zakresie określonym przez
operatora projektu i nie wycofania się z niego przed upływem terminu jego zakończenia,
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pod rygorem zwrotu całkowitych kosztów uczestnictwa w projekcie wraz z należnymi
ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia rozpoczęcia poszczególnych form działania, w
terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia
b) uczestnictwa w minimum 80 % zajęć. W przypadku zdarzeń losowych Uczestnik Projektu
może usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach poprzez złożenie pisemnego
wyjaśnienia lub zwolnienia lekarskiego, w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia.
c) nie spożywania napojów alkoholowych w trakcie trwania zorganizowanych form działania,
d) wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych,
e) potwierdzania uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia poprzez każdorazowe składanie
podpisu na liście obecności, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, posiłku,
poprzez złożenie podpisu na liście,
f) poinformowania Operatora Projektu w formie pisemnej o rezygnacji z uczestnictwa w
Projekcie,
g) osobistego uczestniczenia we wszystkich formach działania, do których się zgłosił.
h) Uczestnik Projektu nie ma prawa do nieusprawiedliwionej nieobecności w trakcie trwania
dotowanych zajęć. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach spowoduje skreślenie
Uczestnika Projektu z listy uczestników zajęć, co z kolei nałoży na niego obowiązek pokrycia
kosztów przypadających na jednego uczestnika Projektu określonych we wniosku o
dofinansowanie projektu. Powyższa należność powinna zostać zwrócona wraz z należnymi
ustawowymi odsetkami, liczonymi od dnia rozpoczęcia zajęć, w terminie 14 dni od daty
zaistnienia zdarzenia na rachunek bankowy Operatora Projektu.
1.

W sprawach związanych z realizacją działań w projekcie wszelkich informacji udzieli: Daniel
Płoński

–

Przedstawiciel

Operatora

projektu

–

tel.

604 250 121

lub

email:

ekofan2004@gmail.com
§5
Treści zawarte w Deklaracji uczestnictwa w projekcie są integralną częścią niniejszej umowy.
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§6
W razie zaistnienia okoliczności nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron oraz zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
§8
Spory wynikłe z niezastosowania się do warunków umowy, przez jedną ze stron, rozwiązywać
będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Projektu.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Operator projektu

Uczestnik Projektu

…………………….……………………

………………………………………………
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