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UMOWA UCZESTNICTWA 
W PROJEKCIE 

 
Zawarty w dniu …………………………… pomiędzy Dolnośląską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

z siedzibą w Wałbrzychu  przy ul. Wysockiego 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 

08.10.2001 pod numerem KRS 0000043944.  

Zarząd której tworzą: 
 
Sławomir Hunek – Prezes Zarządu 
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu 
 
reprezentowaną przez: 
 
Artura Sawrycza – Wiceprezesa  Zarządu 
Beatę Wojciechowską – Prokurenta Spółki 
zwaną w dalej Beneficjentem. 
a 

Panem/Panią ……………………………………………………… 
zamieszkałym/ą …………………………………………………  
zwanym/ą dalej Beneficjentem Ostatecznym. 

 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy są warunki uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki - Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie,  
pt.: „POZNAJ SIEBIE – WYKORZYSTAJ SZANSĘ” podniesienie aktywności zawodowej 
niepełnosprawnych. 

2. Projekt realizowany jest w terminie od 23 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2010 roku. 

3. Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01.01-02-
097/08-00, zawartej pomiędzy Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a 
Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu 
(Instytucja Pośredniczącą II stopnia). 

4. Celem głównym projektu jest – zwiększenie szans społecznych i zawodowych na 
otwartym rynku pracy osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia 
poprzez podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej. 

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny. 

6. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy 
ul. Szczawieńskiej 2, 58-310 Szczawno Zdrój. 

 

§ 2 
1. Zakres wsparcia merytorycznego dla Beneficjenta Ostatecznego w ramach projektu obejmuje 

kompleksową aktywizacje zawodową 100 Osób Niepełnosprawnych poprzez 
zastosowanie instrumentów wsparcia zawodowo-psychologicznego aby ostatecznie 
jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło samodzielnie funkcjonować na 
otwartym rynku pracy. 
Poprzez wsparcie merytoryczne Beneficjenta Ostatecznego rozumie się przede wszystkim 
realizację takich formy wsparcia jak: 
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a) indywidualne konsultacje z lekarzem medycyny pracy, psychologiem i doradcą 
zawodowym – ocena ogólnego stanu zdrowia Beneficjenta Ostatecznego, określenie wskazań 
i przeciwwskazań do pracy oraz ocena potencjału i potrzeb osoby niepełnosprawnej, 
b) indywidualne sesje doradcze z doradcą zawodowym (IPD Indywidualny Plan 
Działania). Planowanie ścieŜki kariery zawodowej oraz wybór odpowiedniego profilu 
zawodowego poprzez przygotowanie indywidualnego programu rehabilitacji społeczno-
zawodowej, ocena predyspozycji, moŜliwości zawodowych, wybór drogi zawodowej, 
c) wyjazdowe, grupowe warsztaty psychologiczne – warsztaty mają na celu pomóc 
osobom niepełnosprawnym zrozumieć samego siebie oraz przyczyny swojej sytuacji na rynku 
pracy. Warsztaty nastawione są na rozwój indywidualnego potencjału Beneficjenta 
Ostatecznego oraz nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych, 
d) indywidualne wsparcie doradcze prawnika, lekarza i psychologa – przygotowanie 
Beneficjenta Ostatecznego do rozmowy kwalifikacyjnej i do złoŜenia dokumentów 
aplikacyjnych, 
e) warsztaty aktywizacji zawodowej – podczas warsztatów Beneficjent Ostateczny zostaną 
zmotywowani do aktywnego poszukiwania pracy, poznają sztukę autoprezentacji, zdobędą 
umiejętność poruszania się po rynku pracy, 
f) pośrednictwo pracy – wsparcie Beneficjentów Ostatecznych w poszukiwaniu pracy. 
g) opieka w trakcie realizacji wyjazdowych zajęć warsztatowych – Beneficjent zapewnia 
opiekunów grup, 
h) bezpłatne noclegi oraz wyŜywienie w trakcie warsztatów wyjazdowych oraz 
poczęstunek w trakcie warsztatów aktywizacji zawodowej, 
i) bezpłatny transport z miejsca zamieszkania na miejsce warsztatów (w ramach warsztatów 
wyjazdowych). 

 
§ 3 

Beneficjentem Ostatecznym moŜe być osoba, która zgłasza dobrowolną chęć udziału 
w Projekcie oraz spełnia następujące kryteria rekrutacji: 

• Jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (w rozumieniu ust. z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Dz.U.97.123.776 z późn. zm.)., jednocześnie pozostaje bez 
zatrudnienia oraz spełnia wszystkie z poniŜszych warunków:     
a) jest osobą gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w ½ wymiaru czasu pracy, 
b) jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, 
c) załączyła do Kwestionariusza Uczestnictwa kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności 

lub kopię orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  
stanowiącą integralną część zgłoszenia, 

 
Zasady rekrutacji 

§ 4 
1.  Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od lipca 2009 r. do momentu pozyskania 

do projektu wystarczającej liczby Beneficjentów Ostatecznych. 
2. Zgłoszenie chęci udziału w projekcie powinno być przekazane osobiście, telefonicznie bądź 

pocztą do biura projektu.  
3. Nabór Beneficjentów Ostatecznych do projektu opiera się na trzech etapach rekrutacji: 

Etap I – zgłoszenie chęci udziału w Projekcie poprzez złoŜenie w biurze Projektu wypełnionego 
Kwestionariusza Uczestnictwa, 
Etap II – weryfikacja dokumentacji zgłoszeniowej, 
Etap III – selekcja, oparta o spotkania indywidualne z kandydatem, 

4. Bezpośrednia rekrutacja do projektu odbywać się będzie poprzez: 
• osobisty kontakt pracowników DARR S.A. z Beneficjentami Ostatecznymi (telefonicznie lub 

wizyta osobista), 
• utworzenie przy lokalnych organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych - 

Punktów Aktywizacji Zawodowej, 
• poprzez platformę internetową projektu, 
oraz  poprzez bezpośrednią współpracę z instytucjami wspierającymi  osoby niepełnosprawne. 

5. O zakwalifikowaniu Beneficjenta Ostatecznego do udziału w projekcie decyduje spełnienie 
kryteriów określonych w § 3 oraz pozytywne przejście przez wszystkie etapy rekrutacji. 
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6. Docelowa grupa Beneficjentów ostatecznych wynosi 100 osób. Ponadto Beneficjent utworzy 
listę rezerwową z uczestników procesu rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc 
nie zakwalifikowali się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji lub wykreślenia 
Beneficjenta Ostatecznego z projektu, osoby znajdujące się kolejno na liście rezerwowej 
otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w projekcie. 

7. Beneficjent Ostateczny, zakwalifikowany do udziału w projektcie jest zobowiązany w celu 
udokumentowania spełnienia kryteriów określonych w  § 3 do złoŜenia następujących 
dokumentów: 
a) oryginału bądź ksero orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię orzeczenia traktowanego 

na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,  stanowiący integralną część 
zgłoszenia, 

b) podpisaną Umowę udziału w projekcie , 
c) zaświadczenie lekarskie, o tym Ŝe osoba zaleŜna nie moŜe samodzielnie uczestniczyć w 

projekcie i wymaga opiekuna, 
 

Zobowiązania 
 

§ 5 
 
1. Beneficjent Ostateczny moŜe zostać skreślony z listy Uczestników Projektu w przypadku nie 

wypełniania postanowień zawartych w Umowy lub naruszenia postanowień Regulaminu 
Projektu. Decyzję o skreśleniu z listy Uczestników Projektu podejmuje w takim przypadku 
Kierownik Projektu na wniosek Pracownika prowadzącego kontrakt z Beneficjentem 
Ostatecznym. 

2.  Za dzień rozpoczęcia udziału Beneficjenta Ostatecznego w projekcie przyjmuje się datę 
podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie. 

3.   Beneficjent Ostateczny kończy udział w Projekcie z chwilą zakończenia realizacji projektu. 
4.  Deklaracja obowiązuje do ……………………………….. 
 
 

§ 6 
1.  Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do: 

a)  uczestnictwa (obecności) we wszystkich usługach merytorycznych  wskazanych w § 2 
Umowy, 

b)   dotrzymywania postanowień zawartych w podpisanej w ramach projektu Umowy,  
c)  podpisywania w trakcie udziału w formach wsparcie wskazanych w § 2 kart usług, list 

obecności, oświadczeń, ankiet ewaluacyjnych, testów sprawdzających itp., 
e)  bieŜącego informowania Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy 

udział Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, 
f)  poinformowania Beneficjenta w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie 

o ewentualnej zmianie statusu zawodowego.  
2. Beneficjent Ostateczny nie moŜe przekroczyć więcej niŜ 20% nieusprawiedliwionej 

nieobecności w trakcie uczestnictwa w projekcie. Usprawiedliwiona nieobecność naleŜy 
udokumentować stosownym oświadczeniem.  
DłuŜsza nieobecność Beneficjenta Ostatecznego w realizowanych formach wsparcie skutkuje 
skreśleniem z listy uczestników projektu. 

3. Beneficjent Ostateczny oświadcza, Ŝe nie zrezygnuje z udziału w projekcie jeŜeli nie wystąpią 
przesłanki niezaleŜne od niego. 

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie, Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się 
dostarczyć do Biura Projektu pisemną informację o tym fakcie, nie później niŜ 3 dni przed 
planowana datą rezygnacji. 

5. Na miejsce osoby rezygnującej, do udziału w Projekcie zostanie zakwalifikowana pierwsza 
osoba z listy rezerwowej. 
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Postanowienia Końcowe 
 

§ 1 
1. Deklaracja moŜe ulec modyfikacjom w przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków 

jego realizacji. 
2. Wszelkie zmiany w Umowie mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej, za zgodą 

obu stron. 
§ 2 

Deklarację sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Akceptuję warunki niniejszej Umowy Uczestnictwa: 
 
 
 
 
            ……………….…………………. 
     Miejscowość i Data 
 

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

Podpis Beneficjenta Ostatecznego     Podpis osoby upowaŜnionej  
       (Uczestnika Projektu)          ze strony DARR S.A. 
 

 
 
 

 


