
 

 
 

 Załącznik nr 7 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na  
rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własna firma w Sercu Kaszub” 

 
Umowa nr ……………….. 

o udzielenie wsparcia w postaci usługi szkoleniowej w ramach projektu „Własna firma w 
Sercu Kaszub” 

zawarta w Lipuszu w dniu ………………..pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania STOLEM, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, NIP: 
5911649386, REGON: 220227851 

reprezentowanym przez: 

Mariolę Lamkiewicz Czechowską – Prezesa Stowarzyszenia 

Ewę Krystynę Iwicką – Skarbnika Stowarzyszenia 

zwanym dalej „Kierującym” 

a  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Uczestnikiem” 

zwanych dalej łącznie „Stronami” 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Kierującego wsparcia na rzecz 

Uczestnika w postaci szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” - zwanego dalej „Szkoleniem”. 
Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestnika do samodzielnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

2. Uczestnik zobowiązuje się wziąć udział w szkoleniu na zasadach wskazanych w niniejszej 
Umowie oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 
do projektu pn. „Własna firma w Sercu Kaszub” (zwanym dalej „Regulaminem”). 

3. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje bez zastrzeżeń zawarte w 
nim postanowienia. 

4. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach projektu: "Własna 
firma w Sercu Kaszub", nr umowy o dofinansowanie RPPM.05.07.00-22-0005/19 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 5 
Działania 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

§ 2 
1. Liczba godzin szkolenia wynosi: 60 godzin szkoleniowych tj. 45 minut x 60. 
2. Zajęcia odbywać się będą w: …………………………………………………….., w terminie od 

……………… do ………………………….. 
3. Zajęcia będą realizowane w terminach określonych w harmonogramie szkolenia, stanowiącym 

Załącznik do niniejszej umowy. Kierujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w 
harmonogramie. Wszelkie zmiany w harmonogramach będą przekazywane uczestnikom 
niezwłocznie telefonicznie lub pocztą e-mail. Zmiana harmonogramu nie wymaga 
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy, lecz wyłącznie poinformowania uczestnika projektu 
o zaistniałej zmianie w wymaganej formie o której mowa powyżej. 

4. Po zakończeniu szkolenia uczestnik przystąpi do egzaminu końcowego. 



 

 
 

5. Uczestnik po zakończeniu uczestnictwa we wsparciu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu 
szkolenia. 

§ 3. 
1. Uczestnik jest zobowiązany: 

a. zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień, 
b. aktywnie uczestniczyć w szkoleniu w wymiarze godzinowym określonym w niniejszej 

umowie, przewidzianym harmonogramem i programem i uzyskania minimum 80% 
obecności – mierzonych liczbą godzin obecności, 

c. potwierdzać swą obecność na szkoleniu poprzez każdorazowe podpisanie listy 
obecności1, 

d. w przypadku nieobecności na zajęciach niezwłocznie poinformować Kierującego o 
przyczynie i przewidywanym czasie trwania nieobecności, 

e. przystąpić do egzaminu końcowego przewidzianego programem szkolenia. 
2. Uczestnik jest uprawniony do uczestniczenia w szkoleniu bez ponoszenia z tego tytułu 

nakładów finansowych. 
3. Kierujący jest zobowiązany: 

a. zorganizować szkolenie i zapewnić materiały dydaktyczne oraz materiały piśmiennicze, 
b. udzielić wsparcia towarzyszącego zgodnie z Regulaminem, 
c. zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki szkolenia, 
d. nadzorować przebieg szkolenia i monitorować jego jakość. 

4. Szkolenie musi być zrealizowane zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji  zasady równości 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 

§42. 
1. Uczestnik może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu poniesionych w związku z 

uczestnictwem w szkoleniu zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany będzie w przypadku uczestnictwa w 80% godzin 

przewidzianych na realizację szkolenia. 
3. Refundacja kosztów dojazdu wypłacana będzie na pisemny wniosek Uczestnika po 

zakończeniu uczestnictwa, za faktyczną liczbę dni uczestnictwa w szkoleniu. Weryfikacja 
nastąpi na podstawie list obecności. Uczestnik złoży przedmiotowy wniosek w terminie 7 dni 
od daty zakończenia udziału w szkoleniu w siedzibie Kierującego osobiście lub za 
pośrednictwem poczty. 

4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku refundacja wypłacana będzie przez Kierującego na 
rachunek bankowy Uczestnika wskazany we wniosku o zwrot kosztów dojazdu w terminie 21 
dni od daty złożenia przez Uczestnika wniosku w siedzibie Kierującego. 

5. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 3 może nastąpić w przypadku nieotrzymania 
przez Kierującego transzy dofinansowania od Instytucji Zarządzającej. Uczestnikowi nie 
przysługuje prawo żądania odsetek za opóźnioną płatność. W przypadku wystąpienia 
opóźnienia w przekazaniu środków finansowych, przekraczających 14 dni Kierujący 
zobowiązuje się poinformować pisemnie Uczestnika o przyczynach opóźnienia i planowanej 
wypłacie środków. 
 

§ 5 

1. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w szkoleniu możliwa jest tylko w uzasadnionych 
przypadkach i następuje poprzez niezwłoczne złożenie pisemnego oświadczenia przez 
uczestnika. 

 
1 Tylko w przypadku realizacji umowy w trybie stacjonarnym. 

2 Tylko w przypadku realizacji umowy w trybie stacjonarnym. 



 

 
 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z 
przyczyn niezależnych od uczestnika, nie znanych przez Uczestnika przed podpisaniem 
umowy szkoleniowej. 

3. Kierujący może wypowiedzieć niniejszą Umowę, w przypadkach: 
a. naruszenia przez Uczestnika postanowienia Regulaminu, 
b. rażącego naruszenia obowiązku określonego w § 3 ust. 1 pkt. b, c  lub e. 

4. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w szkoleniu nie spełniająca wymagań określonych w 
ust. 1 lub wypowiedzenie umowy wskazane w ust. 3 skutkować będzie powstaniem po stronie 
Kierującego żądania zwrotu przez Uczestnika kosztów szkolenia w wysokości ………. , którą 
to kwotę Uczestnik zobowiązuje się uiścić na rzecz Kierującego niezwłocznie po negatywnym 
rozpatrzeniu złożonego oświadczenia lub jego braku albo po dokonaniu wypowiedzenia 
umowy przez Kierującego. 

§ 6 

1. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona w formie 
pisemnej oraz będzie się powoływała na numer niniejszej Umowy.  

2. Korespondencja będzie kierowana na poniższe adresy: 

a. Kierujący: Lokalna Grupa Działania „Stolem”, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz ; 

b. Uczestnik projektu: ………………..………………………………………………………… 
3. Strony oświadczają, iż adresy podane w ust. 2 są właściwymi adresami do doręczeń. Pismo 

wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adresat uprzednio zawiadomi 
pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń. 

4. Zmiana adresu do doręczeń nie wymaga zmiany umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia, 
o którym mowa w ust. 3. 

§ 7 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.  
3. Wszelkie spory pomiędzy Kierującym a Uczestnikiem związane z wykonywaniem Umowy 

rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Kierującego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

           Kierujący         Uczestnik   
                                                                                          

……………………………..      …………………………… 
 podpis         podpis 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Załącznik: Harmonogram szkolenia ABC Przedsiębiorczości. 

 

Załącznik do Umowy 

 
Harmonogram Szkolenia ABC Przedsiębiorczości 

 
Lp. Data  Od godz. – do godz. Temat zajęć 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    

 
 
 
 
 

           Kierujący         Uczestnik   
                                                                                          

……………………………..      …………………………… 
 podpis         podpis 

  
 
 
 


