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UMOWA NR ....................................... 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH 

 

w projekcie „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” 

Nr projektu RPPK.07.03.00-00-18-0010/15 

realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa VII „Regionalny rynek pracy”, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

 

zawarta w Rzeszowie w dniu ……………. 2017r. 

 

pomiędzy: 

 

Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ulicy Powstańców 

Wielkopolskich 33, 70-111 Szczecin, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000215747, NIP: 9552103412,  

REGON: 812717382, zwaną dalej „Beneficjentem”, 

reprezentowaną przez: Pana Daniela Owczarka- Prezesa Zarządu ZGD Sp. z o. o.  

 

a ..............................................................................................................................................................  
                      (imię i nazwisko Uczestnika Projektu, adres zamieszkania) 

 

........................................................................................................ PESEL ............................................. 
                               (adres zamieszkania c.d.)  

 

legitymującą/-ym się dowodem osobistym: ………………….……………….……….. (seria i nr),  

zwanym dalej „Uczestnikiem Projektu” 

 

Strony uzgodniły, co następuje: 

 

§ 1  

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie 

nieodpłatnych usług szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych  

z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane będzie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 

rozpoczęcia przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej. 
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3. Wsparcie udzielane będzie Uczestnikowi projektu w formie: 

a. szkoleń; 

b. doradztwa indywidualnego; 

4. Wsparcie w formie szkolenia, będące przedmiotem niniejszej Umowy, udzielane jest 

 w oparciu o: 

a. Indywidulną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych stanowiącą zał. nr 1 do Umowy; 

b. Dobór odpowiednich metod nauczania pozwalających na zdobycie wiedzy z zakresu 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

5. Wsparcie w formie doradztwa indywidualnego, będące przedmiotem niniejszej Umowy, 

udzielane jest w oparciu o: 

a. Zapisy projektu „Moja Firma – Moja Szansa”; 

b. Indywidulną diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych stanowiącą zał. nr 1 do Umowy. 

6. Uczestnik Projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo-doradcze nieodpłatnie na zasadach  

i warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

7. Warunkiem udzielenia wsparcia jest podpisanie Oświadczenie uczestnika projektu 

stanowiącego załącznik nr 2 do projektu.  

 

 

§ 2  

Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze udzielane jest w okresie rzeczowej realizacji Projektu, od dnia 

……………………………….  do dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (liczonego jako dzień 

podpisania Umowy o udzieleniu wsparcia finansowego)1.  

 

§ 3  

Wsparcie szkoleniowo-doradcze – postanowienia szczegółowe 

 

1. Szkolenia trwają łącznie maksymalnie 40 godzin, a ich tematyka jest zgodna zapisami 

Indywidulnej diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych stanowiącej zał. nr 1 do Umowy. 

2. Beneficjent zapewnia, że szkolenia prowadzone będą przez instytucje posiadające wpis  

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych przez ekspertów w dziedzinach, których dotyczy 

szkolenie. 

3. Szkolenia odbywają się w formie szkoleń grupowych, w grupach nie większych niż 15-16 osób. 

4. Szkolenia odbywają się na terenie województwa podkarpackiego w miejscu ustalonym przez 

Beneficjenta. 

5. Uczestnik szkolenia otrzyma w ramach szkolenia komplet materiałów szkoleniowych 

zawierający co najmniej: notatnik, długopis, teczkę, pednrive 8GB z materiałami szkoleniowymi 

oraz materiały drukowane. 

6. Uczestnik w ramach szkoleń ma zapewniony catering w postaci: serwisu kawowego oraz 

obiadu złożonego z dwóch dań. Obiad przewidziany jest jedynie w sytuacji gdy wsparcie 

                                                           
1
 Za dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej należy rozumieć dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej lub data zarejestrowania w KRS. 
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przewidziane dla danej grupy w jednym dniu trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych. W ramach 

potrzeby catering serwowany podczas zajęć uwzględniał będzie potrzeby żywieniowe osób  

z niepełnosprawnościami po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Beneficjentowi przez Uczestnika 

projektu. 

7. Uczestnikowi, który dojeżdża na miejsce szkoleń na odległość większą niż 50 km w jedną stronę 

przysługuje kosztów dojazdu. Zasady zwrotu kosztów reguluje odrębny dokument– „Regulamin 

zwrotu kosztów za dojazdy”.  

8. Uczestnik projektu ma prawo do maksymalnie 20% nieobecności w trakcie szkoleń.  

i zobowiązuje się do samodzielnego odrobienia opuszczonych szkoleń. Usprawiedliwienie 

opuszczonych zajęć następuje poprzez pisemne wyjaśnienie i dokument potwierdzający 

wystąpienie określonych okoliczności. 

9. Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniach. 

10. Doradztwo indywidualne odbywać się będzie w formie spotkań Uczestnika projektu  

z wyznaczonym przez Beneficjenta doradcą. 

11. Doradztwo indywidualne realizowane będzie na terenie województwa podkarpackiego. 

12. Usługa doradcza zrealizowana będzie w czasie 8 godzin. Wsparcie doradcze może być 

świadczone maksymalnie 2 razy w tygodniu. Jedno spotkanie z doradcą nie może trwać dłużej 

niż 3 godziny. 

13. Wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy 

publicznej. 

14. Udział Uczestnika Projektu we wsparciu szkoleniowo-doradczym, jest warunkiem dalszego 

uczestnictwa w projekcie. 

 

§ 4 

Zmiana Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Uczestnika Projektu, musi on przedstawić  

ten wniosek Beneficjentowi nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych przed dniem,  

w którym zmiana umowy w tym zakresie powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu, o którym 

mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Uczestnika Projektu lub została 

zaakceptowana przez Beneficjenta. 

4. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być w żadnym 

wypadku przenoszone na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 5  

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie, co jest jednoznaczne  

z zaprzestaniem uczestnictwa w Projekcie o czym informuje niezwłocznie Beneficjenta . 
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2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym 

wykluczenie Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie, w przypadkach kiedy Uczestnik Projektu 

nie spełni wymagań Regulaminu Uczestnictwa w projekcie, w tym: 

a. opuści szkolenie lub usługi doradcze, które stanowią przedmiot niniejszej zgodnie 

 z § 3 ust. 8; 

b. nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań i po otrzymaniu 

pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia lub nie przedstawi w okresie 7 dni 

kalendarzowych stosownych wyjaśnień; 

c. przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia szkoleniowo-

doradczego; 

d. rażąco naruszy porządek organizacyjny podczas szkolenia lub doradztwa. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 i 2 Uczestnik Projektu traci prawo korzystania 

z dalszych usług szkoleniowo-doradczych oraz traci prawo starania się o wsparcie finansowe 

oraz wsparcie pomostowe i środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości.  

4. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 i 2 Beneficjent ma prawo 

zażądać zwrotów kosztów poniesionych w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniach 

i doradztwie w wysokości przypadającej proporcjonalnie na Uczestnika.  

5. Z konieczności zwrotu środków o których mowa w ust. 4 mogą zwolnić jedynie przypadki 

losowe. W takiej sytuacji Uczestnik składa pisemny wniosek o zwolnienie go z kosztów 

poniesionych za jego udział w projekcie. Beneficjent zastrzega sobie prawo do żądania  

od Uczestnika projektu przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających podane 

przez niego przyczyny. 

 

§ 6  

Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu.  

2. Wszelkie spory między Beneficjentem, a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta. 

3. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym  

dla Beneficjenta oraz jednym dla Uczestnika Projektu.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie strony. 

 

 

§7  

Korespondencja 

 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 

pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy. Korespondencja będzie 

kierowana na poniższe adresy: 
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Do Beneficjenta 

Biuro projektu „Moja firma  - moja szansa” 

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. 

ul. B. Żeleńskiego 23/2 

35-105 Rzeszów   

tel. 17 25 09 420 

 

Do Uczestnika Projektu 
 

 

 

……………………………………………………………….… 
(imię i nazwisko)  
 

 

 

……………………………………………………………….… 
 

 

 

……………………………………………………………….… 
 (adres Uczestnika Projektu) 

 

 

 

 

Uczestnik Projektu                           Beneficjent 

 

 

 

......................................................................  ..................................................................... 

          (czytelny podpis Uczestnika)                              (Imię i nazwisko oraz pieczęć osoby upoważnionej  

                                                                                                         do podpisania Umowy w imieniu Beneficjenta) 

  

 

 

 

Następujące dokumenty są załącznikami do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część: 

 

1. Indywidulna diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych  

(wzór zgodny z załącznikiem 5 A do Regulaminu) 

2. Oświadczenie uczestnika projektu  

 


