Załącznik nr 14
do Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Projekt „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z Województwem
Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII
Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

UMOWA NR …… /WFPWLP/PARR
NA UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy
Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
Projekt: „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości” współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
zawarta w Przemyślu w dniu …………….
pomiędzy:
Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Przemyślu, ul. ks. Piotra Skargi 7/1,
37-700 Przemyśl, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000215398,
kapitał zakładowy: 3 204 304,00 PLN /trzy miliony dwieście cztery tysiące trzysta cztery złote/, NIP:
7952328237, REGON: 651552451, reprezentowaną przez:
…………………………… - Prezes Zarządu
zwaną dalej „Beneficjentem”,
a
………………………………………………(imię i nazwisko Uczestnika Projektu), zamieszkałym/ą w
……………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………..…………
(adres zameldowania: miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy), PESEL:……………………………..
zwaną dalej „Uczestnikiem projektu”
Strony uzgodniły co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta Uczestnikowi projektu
nieodpłatnego wsparcia szkoleniowego dotyczącego zagadnień związanych z podejmowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Wsparcie szkoleniowe obejmuje szkolenie - 5 dni szkoleniowych po 8 godzin lekcyjnych.
3. Wsparcie szkoleniowe udzielane będzie Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta w formie
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nieodpłatnych usług szkoleniowych.
4. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………. r. i wygasa z chwilą zakończenia wsparcia
szkoleniowego.
§2
Wsparcie szkoleniowe
1. Wsparcie szkoleniowe realizowane będzie przez Beneficjenta w formie szkolenia w łącznym
wymiarze 40 godzin lekcyjnych i będzie obejmowało następujące bloki tematyczne: Aspekty
formalno-prawne rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w CEIDG (8 godz.),
księgowość i ubezpieczenia społeczne (8 godz.), marketing w małej firmie (6 godz.), Biznes Plan warsztat (18 godz.)
2. Szkolenie realizowane będzie w miejscu i terminie wskazanym przez Beneficjenta.
3. Warunkiem ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym jest udział w minimum 80% godzin
szkolenia, tj. w minimum 32 godzinach oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z Testu końcowego tj.
uzyskanie min. 60% możliwych do zdobycia punktów.
4. W przypadku negatywnego wyniku Testu końcowego, Beneficjent w ciągu 3 dni roboczych od
ukończenia szkolenia zorganizuje w siedzibie PARR S.A. Test poprawkowy.
§3
Prawa i obowiązki stron umowy
1. W związku z udziałem w szkoleniu, Uczestnikowi projektu, przysługują materiały szkoleniowe tj.
teczka, notes, długopis, pendrive oraz poczęstunek (kawa, herbata, ciastka + dane ciepłe) podczas
każdego dnia szkolenia.
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:
a) wzięcia udziału w minimum 32 godzinach szkolenia,
b) podpisania listy odbioru materiałów szkoleniowych w pierwszym dniu szkolenia,
c) podpisywania listy obecności oraz listy odbioru poczęstunku każdego dnia szkolenia,
d) udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu
„Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości".
e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych dotyczących udziału w projekcie „Własna firma - program
wsparcia lokalnej przedsiębiorczości”.
f) przystąpienia do testu początkowego i końcowego weryfikującego efekty uczenia się.
3. Beneficjent wypowiada niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Uczestnik
projektu opuści więcej niż 20% liczby godzin szkolenia i/lub nie przystąpi do testu końcowego
weryfikującego efekty uczenia się.
4. W przypadku wypowiedzenia Uczestnikowi projektu przez Beneficjenta niniejszej umowy
z powodów, o których mowa w ust. 3 Beneficjent może wystąpić do Uczestnika projektu o zwrot
kosztów związanych z udzielonym Uczestnikowi projektu wsparciem w ramach projektu.
§4
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
2. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy
dla siedziby Beneficjenta.
5. Wszelka korespondencja związana z niniejszą umową będzie prowadzona w formie pisemnej oraz
będzie się powoływała na numer niniejszej umowy. Korespondencja będzie kierowana na poniższe
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adresy:
Adres do korespondencji do Beneficjenta:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
Adres do korespondencji do Uczestnika projektu:
………………………………………………………………………………..

Uczestnik projektu

................................................
czytelny podpis, data

Beneficjent

….………………………………..……..
osoba upoważniona do
podpisania umowy, podpis, data
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Załącznik nr 1
do Umowy na udzielenie wsparcia szkoleniowego

Projekt „Własna firma - program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.03.00-18-0108/19-00 z Województwem
Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII
Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM STATUSIE UCZESTNIKA/CZKI PROJEKTU
W CHWILI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………….…………….…
(imię i nazwisko)
Oświadczam, że na dzień otrzymania pierwszej formy wsparcia w projekcie pt. „Własna firma program wsparcia lokalnej przedsiębiorczości" jestem:
I.
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Osobą (status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu)
 bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
w tym długotrwale bezrobotną1
 Nie
 Tak
 bezrobotną niezarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy
w tym długotrwale bezrobotną1
 Nie
 Tak
 bierną zawodowo
 pracującą
w tym osobą ubogą pracującą2
 Nie
 Tak
w tym osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej3
 Nie
 Tak
w tym osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej

Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (w przypadku
osób powyżej 25 roku życia i więcej).
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Osoba uboga pracująca to: a) osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem
transferów społecznych), przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg
interwencji socjalnej (zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - tekst jednolity, Dz.U. 2021 poz.
2268, z późn. zm.) w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu albo b) osoba, której zarobki w ujęciu miesięcznym
nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu)
w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.
3 Umowa krótkoterminowa - umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas
określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.
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 Nie
 Tak
II.

Osobą posiadającą wykształcenie:
 niższe niż podstawowe (ISCED 0)
 podstawowe (ISCED 1)
 gimnazjalne (ISCED 2)
 ponadgimnazjalne (ISCED 3)
 policealne (ISCED 4)
 wyższe (ISCED 5-8)

III.

Osobą należącą do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantem, osobą obcego pochodzenia
 Nie
 Odmowa podania informacji
 Tak

IV.

Osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 Nie
 Tak

V.

Osobą z niepełnosprawnościami
 Nie
 Odmowa podania informacji
 Tak

VI.

Osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej4 (innej niż wymienione powyżej)
 Nie
 Odmowa podania informacji
 Tak

…………………………………………………
Miejscowość, data
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……..…………………………………………………
Czytelny podpis uczestnika projektu

Do kategorii osób w innej niekorzystnej sytuacji społecznej należy zawsze uwzględniać wskazane poniżej grupy:
- osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0 (przez co należy rozumieć brak ukończenia poziomu co najmniej
ISCED 1) i będące poza wiekiem typowym dla ukończenia poziomu ISCED 1
- byli więźniowie,
- narkomani,
- osoby bezdomne i wykluczone z dostępu do mieszkań,
- osoby z obszarów wiejskich (wg stopnia urbanizacji DEGURBA 3)
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