UMOWA NR …… /DOT/2018

§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach projektu pt. Utworzenie nowych miejsc
w Przedszkolu ,,Wesołe Przedszkolaki" w Jaworznie” Nr : WND-RPSL.11.01.03-24-06H8/17
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
§2
Obowiązki uczestnika projektu
➢ Złożenie oświadczenia dotyczącego kwalifikowalności stanowiący załącznik do niniejszej
umowy (Załącznik nr 1),
➢ Złożenie oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych stanowiących
załącznik niniejszej umowy (Załącznik nr 2),
➢ Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3),
➢ Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu
udzielenia

wsparcia,

realizacji

Projektu,

ewaluacji,

kontroli,

monitoringu

i sprawozdawczości (Załącznik nr 4),
➢ Wypełnienie formularza danych osobowych (Załącznik nr 5),
➢ Zapoznanie się z regulaminem rekrutacji (Załącznik nr 6)
§3
Warunki uczestnictwa w projekcie
Grupą docelową są dzieci w wieku 2.5 do 6 lat z terenu gminy Jaworzno. Uczestnikiem projektu
nie będzie mogła być osoba która/y jest uczestnikiem innego projektu realizowanego
w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia
uczestnika są tego samego rodzaju i zmierzają do osiągnięcia tych samych
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kwalifikacji/kompetencji/wiedzy. Wnioskodawca zapewni, że uczestnik projektu nie będzie
brał udziału w więcej, niż jednym projekcie w ramach danego RPZ.
§4
Warunki rezygnacji z projektu

W

przypadku

rezygnacji

z

projektu

pt.

Utworzenie

nowych

miejsc

w Przedszkolu ,,Wesołe Przedszkolaki" w Jaworznie” Nr : WND-RPSL.11.01.03-24-06H8/17
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uczestnik projektu
pokrywa koszty. Obowiązuje 2 miesięczny okres wypowiedzenia.
§5
Niniejsza umowa zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla uczestnika projektu oraz beneficjenta projektu. Umowa obowiązuje z dniem
podpisania i obowiązuje do zakończenia projektu.

Jaworzno, dnia…………………..

……………………………………

……………………………..

czytelny podpis uczestnika projektu*

podps beneficjenta projektu

* W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.
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