
     

 

 
 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
 

„EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ NA SUKCES” 
RPWM.02.02.01-28-0094/16 

 
zwana dalej „Umową”, zawarta w dniu …………………………..… w Górowie Iławeckim pomiędzy: 
Zespołem Szkół z Ukraioskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, ul. Szkolna 6, 11-220 
Górowo Iławeckie, NIP :7431674824 
reprezentowanym przez Marię Olgę Sycz  - Dyrektora szkoły 
zwanym dalej „Realizatorem”  
a 

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

(Imię i nazwisko nauczyciela) 

zamieszkałym/ą w: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ul. ………………………........................................................................................................................ 

PESEL: ....................................................................zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie: „EFEKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA SZANSĄ 
NA SUKCES” (zwanego dalej w treści umowy „Projektem”)  realizowanym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowanym w 
ramach Osi Priorytetowej :  2 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- 
projekty konkursowe realizowany na podstawie Uchwały nr 691/1153/16/V Zarządu Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego z dnia 27 grudnia 2016roku podpisanej przez Zarząd Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego. 

 
§ 2 

1. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-
2020.  

2. Okres realizacji Projektu określa aktualnie obowiązujący wniosek o dofinansowanie.  

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny z zastrzeżeniem postanowieo Regulaminu oraz pod 
warunkiem realizacji obowiązków z niego wynikających.  

 
§ 3 

 
1. W ramach Projektu, Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału w następujących formach 
wsparcia: 

 Szkolenie/ doskonalenie „Kreatywnego korzystania z technologii informacyjno- 
komunikacyjnej” – 40 godzin, 

 Szkolenie / doskonalenie „Wykorzystanie eksperymentu i metod aktywizujących w 
nauczaniu” – 6 godzin. 

 Szkolenie/doskonalenie  „Metoda projektu jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej” 
– 6 godzin. 
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§ 4 

 
1. Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki 

uczestnictwa w nim określone, w tym jest nauczycielem pracującym w Zespole Szkół z Ukraioskim 
Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. 

2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za 
składanie nieprawdziwych oświadczeo, na podstawie których został zakwalifikowany do udziału 
w Projekcie. 

3. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

 regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich przeznaczonych dla niego 
formach wsparcia oraz do potwierdzenia swojej obecności na listach obecności, 

 pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, 

 wypełniania ankiet ewaluacyjnych, opinii, testów wiedzy oraz wszelkich dokumentów 
niezbędnych w procesie realizacji Projektu, 

 udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom 
zaangażowanym we wdrażanie Działania Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej 
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, 

 pisemnego usprawiedliwienia rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 
1. udostępniania danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu, w szczególności związanych 

z przeprowadzeniem rekrutacji, potwierdzaniem kwalifikowalności wydatków, udzielaniem 
wsparcia uczestnikom Projektu, zarządzania, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 
sprawozdawczości oraz działao informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmiosko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO W-MM 2014-
2020), współfinansowanego z EFS oraz zapewnienia obowiązku informacyjnego dotyczącego 
przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z RPO 
WWM 2014-2020, współfinansowanego z EFS. 

2. informowania o wszelkich zmianach swoich danych kontaktowych celem umożliwienia 
Beneficjentowi projektu wywiązywania się z obowiązków dot. sprawozdawczości projektu, 

3. przekazania beneficjentowi danych po zakooczeniu projektu potrzebnych do wyliczenia 
wskaźników rezultatu bezpośredniego do 4 tygodni od zakooczenia udziału w projekcie (w formie 
oświadczenia, którego wzór udostępni Beneficjent) oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu 
ewaluacyjnym. 

4. Uczestnik zobowiązuje się podad dane niezbędne organizatorom do wypełnienia Centralnego 
Systemu Teleinformatycznego (SL2014). 

 
§ 5 

 
1. Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu oraz Projektodawcy, związane z realizacją Projektu, 

określone są w Regulaminie Projektu. 
§ 6 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas trwania form wsparcia i nie dłużej niż do zakooczenia projektu tj. 

31 stycznia 2019 roku. 
2. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje 

poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za dzieo rezygnacji 
przyjmuje się datę otrzymania oświadczenia przez Projektodawcę. 

3. Projektodawca zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w 
przypadku naruszenia regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 
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4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie (tj. z przyczyn zależnych od 
Uczestnika Projektu) Uczestnik Projektu może zostad obciążony kosztami uczestnictwa w 
Projekcie. 

5. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w 
związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i 
zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 

 
§ 7 

1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Prawem właściwym dla oceny wzajemnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

jest prawo polskie. 
3. Jurysdykcja do rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy jest po 

stronie sądów polskich. 
4. W okresie trwania niniejszej umowy strony są zobowiązane informowad się nawzajem na piśmie 

o każdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku 
korespondencję wysłaną na uprzednio wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

6. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązad 
polubownie. 

7. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Projektodawcy. 

8. Wszelką korespondencję dotyczącą projektu należy kierowad na adres Biura Projektu: ul. Szkolna 
6 , 11-220 Górowo Iławeckie pok. 116 

§ 8 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 

§ 9 
1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązad 

polubownie. 
§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                                         ……………………………………………… 

Data i podpis Uczestnika Projektu                                   Data, podpis i pieczęd Projektodawcy 


