Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UMOWA SZKOLENIOWA NR POKL/8.1.1/……./……..
zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie dnia ……………………………….. 2014 roku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem LET’S DRIVE MARCIN TURSKI sp. z o.o., ul. Kowalczyka 1A, 03-193 Warszawa,
NIP: 5242726140, REGON: 142776390, reprezentowaną przez Grzegorza Szymczykiewicza –
Koordynatora projektu,
zwaną w dalszej części umowy Realizatorem Projektu,
a
Przedsiębiorstwem
pełna nazwa przedsiębiorstwa

adres przedsiębiorstwa

REGON

NIP

KRS/EDG

reprezentowanym przez
zgodnie z dokumentem rejestrowym Beneficjenta Pomocy lub innym dokumentem, potwierdzającym
status przedsiębiorcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 6 do „Umowy”,
zwanym w dalszej części umowy Beneficjentem Pomocy.
§1
Przedmiotem umowy jest przeszkolenie Beneficjenta Pomocy lub jego pracowników (zwanych w
dalszej części umowy Uczestnikami) w ramach projektu pt. „Naucz się lepiej kierować... karierą!”
realizowanego na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-14-095/12-00 o dofinansowanie
realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zawartej z Mazowiecką
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, zwaną dalej „Instytucją Wdrażającą”.
§2
Beneficjent Pomocy zleca, a Realizator Projektu przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
przeszkoleniu Uczestników szkolenia wymienionych w załączniku 1 do umowy („Deklaracji
zgłoszeniowej przedsiębiorstwa”), stanowiących kadrę pracowniczą Beneficjenta Pomocy.
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1. Realizator projektu w ramach umowy zobowiązuje się do:
a) Przeprowadzenia szkolenia o tematyce zgodnej z wybraną w Deklaracji zgłoszeniowej w max.
12 osobowych grupach,
b) Zapewnienia zaplecza lokalowego, technicznego i kadrowego, niezbędnego do realizacji
szkoleo,
c) Zapewnienia każdemu Uczestnikowi materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji
szkolenia,
d) Wydania Uczestnikom certyfikatu ukooczenia szkolenia,
e) Sprawowania nadzoru merytorycznego nad szkoleniem poprzez monitoring pracy trenerów
oraz ocenę skuteczności szkolenia poprzez zebranie ocen uczestników,
f) Realizacji szkolenia zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartą z Instytucją,
g) Zapewnienia Uczestnikom szkolenia cateringu podczas dnia szkolenia,
h) Zapewnienie uczestnikom transportu na trasie Warszawa – Ułęż – Warszawa.
2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia i wyznaczenia nowego
terminu w przypadku, gdy na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zbierze się wymagana
grupa 8 osób.
§4
Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do:
1. Dostarczenia poprawnie wypełnionych wszystkich (wymienionych niżej) wymaganych
dokumentów do Biura Projektu przy ul. Farysa 57, 01-971 Warszawa:
 Deklaracja uczestnictwa przedsiębiorstwa - Załącznik nr 1
 Regulamin uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 2
 Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc
de minimis - Załącznik nr 3
 Oświadczenie dotyczące powiązao – Załącznik nr 4
 Oświadczenie o braku konieczności zwrotu pomocy publicznej - Załącznik nr 5
 Wypis dokumentu rejestrowego Beneficjenta lub innego dokumentu
potwierdzającego status przedsiębiorcy - Załącznik nr 6
 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub braku takiej pomocy - Załącznik
nr 7
 Deklaracji uczestników indywidualnych (wszystkich osób biorących udział w szkoleniu)
- Załącznik nr 8
2. Oddelegowania pracowników na szkolenie w wyznaczonym terminie.
§5
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1. Całkowity koszt szkolenia dla jednego Uczestnika wynosi:
a) szkolenie dla kierowców samochodów ciężarowych i typu bus – 953,96 zł
b) szkolenie dla kierowców samochodów osobowych – 887,30 zł
w tym 100% zostanie sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
2. Łącznie wysokośd udzielonej pomocy publicznej dotyczącej udziału wszystkich Uczestników, o
których mowa w §2 wynosi:
………………………………..(słownie złotych:…………………………………………………………………………….)
3. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej umowy nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji
Europejskiej (na podstawie z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w
sprawach dotyczących pomocy publicznej).
4. Realizator projektu przekaże Beneficjentowi pomocy Zaświadczenie o uzyskanej pomocy de
minimis niezwłocznie po podpisaniu umowy szkoleniowej
§6
W przypadku poświadczenia nieprawdy w załącznikach do Umowy, Beneficjent Pomocy zobowiązany
będzie do zwrotu udzielonej pomocy, o której mowa w § 5 ust. 3 wraz z odsetkami w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonych odpowiednio od dnia otrzymania wezwania do
zapłaty.
§7
Beneficjent Pomocy zobowiązany jest począwszy od dnia zawarcia umowy szkoleniowej z
Realizatorem Projektu, zgodnie z art. 74 ust. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) przechowywad dokumenty związane z usługą
szkoleniową oraz poddad się kontroli i audytowi dokonywanemu przez Instytucję Wdrażającą lub
wyznaczonego pełnomocnika oraz inne uprawnione podmioty, jeśli taki obowiązek wynika z
przepisów prawa w zakresie prawidłowości realizacji Projektu poprzez udostępnienie kontrolującym
wglądu w dokumenty, w tym dokumenty finansowe związane z realizacją Projektu.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą byd dokonywane za zgodą obu Stron
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą starad się
załatwiad polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia w sporze wynikającym z realizacji niniejszej Umowy właściwym
dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Realizatora Projektu.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
6. Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez strony.
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Realizator Projektu

Beneficjent Pomocy

Załączniki do umowy:
- Załącznik nr 1: Deklaracja uczestnictwa przedsiębiorstwa
- Załącznik nr 2: Regulamin uczestnictwa w projekcie
- Załącznik nr 3: Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o
pomoc de minimis
- Załącznik nr 4: Oświadczenie dotyczące powiązao
- Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku konieczności zwrotu pomocy publicznej
- Załącznik nr 6: Wypis dokumentu rejestrowego Beneficjenta lub innego dokumentu
potwierdzającego status przedsiębiorcy
- Załącznik nr 7: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub braku takiej pomocy
- Załącznik nr 8: Deklaracji uczestników indywidualnych (wszystkich osób biorących udział w
szkoleniu)
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