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UMOWA NR …….. 

NA UDZIELENIE WSPARCIA SZKOLENIOWEGO 

w ramach projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”, dofinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie  

nr RPLD.08.03.01-10-0009/20-00 z dnia 17 maja 2021 r. 
 
zawarta w dniu: ……….  roku w Sieradzu, pomiędzy: 

GMINĄ MIASTO SIERADZ, z siedzibą: Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz,  
reprezentowaną przez PAWŁA OSIEWAŁĘ – Prezydenta Miasta Sieradza, przy kontrasygnacie Skarbnika,  
zwaną dalej „Realizatorem” 
a 

................................................................................. zamieszkałym/ą: …………………………………………………………,  

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

legitymującym/ą się dowodem osobistym nr ………………………………………. 
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem/czką” 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Realizatora wsparcia szkoleniowego 
Uczestnikowi/czce projektu „Pracuj u siebie! – edycja 2021”, mającego przygotować do podjęcia 
działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu.  

2. Wsparcie szkoleniowe (zwane dalej „szkoleniem”) zostanie udzielone w następujących formach: 
a) szkolenie grupowe, obejmujące 32 godziny szkoleniowe, realizowane w Sieradzu w formie 

stacjonarnej / zdalnej* (tzn. na odległość przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego), w terminach 
wskazanych przez Realizatora, 

b) szkolenie indywidualne, obejmujące 4 godziny, realizowane w Sieradzu w formie stacjonarnej lub 
zdalnej (tzn. na odległość przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego), w terminach wskazanych 
przez Realizatora. 

3. Zakres tematyczny szkolenia grupowego będzie obejmował następujące zagadnienia: 
a) Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności (8h) 
b) Podatki i daniny publiczno - prawne (4h) 
c) Podstawy prowadzenia księgowości w mikroprzedsiębiorstwie (4h) 
d) Nowoczesny marketing i reklama w firmie (8h)  
e) Zasady przygotowania własnego biznesplanu (8h). 

4. Szkolenie indywidualne dotyczyć będzie przygotowania biznesplanu i obejmować będzie następujące 
zagadnienia: 
a) analiza przedmiotowa planowanej działalności (charakterystyka rynku, oferowane produkty/usługi, 

ceny) 
b) analiza rynku (klienci, dostawcy konkurencja) 
c) analiza SWOT dla planowanej działalności 
d) plan inwestycyjny i plan ekonomiczno- finansowy. 

5. Nabyte przez Uczestnika/czkę podczas szkolenia kompetencje zostaną zweryfikowane poprzez wyniki 
testu. Pozytywny wynik testu jest jednym z warunków dopuszczenia do opracowania biznesplanów i 
ubiegania się o jednorazową dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie 
pomostowe.  
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§ 2 

Obowiązki Uczestnika/czki projektu 
1. Uczestnik/czka projektu zobowiązuje się do osobistego udziału w szkoleniach wymienionych w §1 ust.2. 
2. W przypadku realizacji wsparcia w formie zdalnej Uczestnik/czka: 

a) oświadcza, iż dysponuje potencjałem technicznym pozwalającym w pełni zrealizować zakładany 
zakres wsparcia, w tym komputerem oraz łączem sieciowym spełniającym minimalne wymagania 
niezbędne do prowadzenia wsparcia zdalnego, komunikatorem/platformą wskazanym przez 
Realizatora, za pośrednictwem którego/ej prowadzone będzie szkolenie, niezbędnym 
oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do prezentowanych treści i materiałów; 

b) wyraża zgodę na rejestrowanie/ nagrywanie całości szkolenia zdalnego na potrzeby monitoringu, 
kontroli lub audytu; 

c) zobowiązuje się do zalogowania do wskazanej platformy szkoleniowej i aktywnego uczestnictwa w 
zajęciach.  

3. Uczestnik/czka może opuścić nie więcej niż 20% zajęć szkoleniowych.  
4. W sytuacji nieobecności uzasadnionej przypadkiem losowym, Realizator zastrzega sobie możliwość 

odstąpienia od zastosowania warunku określonego w ust. 3, o ile nie spowoduje to nieosiągnięcia celu 
niniejszej umowy. 

5. Udział w szkoleniach Uczestnik/czka potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności/ 
formularzu wykonania indywidualnej usługi szkoleniowej lub oświadczeniem w formie e-maila, że 
uczestniczył/a w danej formie wsparcia, potwierdzonym wydrukami z logowaniem do danej 
platformy/komunikatora wraz z materiałem zdjęciowym. 

 
§ 3 

Stypendium szkoleniowe 
1. Uczestnikowi/czce projektu biorącemu/j udział w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe, o 

którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
2. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których uczestnik/czka był/a 

obecny/a. Osoba zachowuje prawo do stypendium szkoleniowego w przypadku usprawiedliwionej 
nieobecności udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA). 

3. Stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu zostanie wypłacone w terminie do 14 dni po zakończeniu 
wsparcia szkoleniowego – na podstawie dostarczonego przez Uczestnika/czkę Wniosku o wypłatę 
stypendium i po zweryfikowaniu obecności na szkoleniu. Stypendium zostanie wypłacone na rachunek 
bankowy wskazany przez Uczestnika/czkę Projektu. 
 

§ 4  
Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik/czka projektu może rozwiązać umowę w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym, 
co  jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie. 

2. Realizator projektu może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym  wykluczenie 
Uczestnika/czki z udziału w projekcie, w przypadku gdy Uczestnik/czka: 
a) opuści więcej niż 20% zajęć szkoleniowych, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 4, 
b) nie wypełnia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy i regulaminu przyznawania dotacji na 

rozwój przedsiębiorczości, 
c) przedstawi fałszywy dokument albo nieprawdziwe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania 

wsparcia szkoleniowego. 
3. W razie rozwiązania niniejszej umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej, Uczestnik/czka 

projektu traci prawo do ubiegania się o jednorazową dotację na uruchomienie działalności 
gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe oraz zobowiązany/a będzie do zwrotu kosztów 
uzyskanego wsparcia szkoleniowego. 
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§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory między Realizatorem projektu a Uczestnikiem/czką projektu związane z realizacją 
niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora. 

2. Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla 
Realizatora projektu oraz jednym dla Uczestnika/czki projektu. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ........................................................   ............................................................ 
                  Realizator                                                                           Uczestnik/czka 
 
 
 
 * Niewłaściwe skreślić  


