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Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” 

 

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA 

NR…………………………… 

Projekt pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” 

Nr RPMP.09.02.01-12-0185/18 

Zawarta pomiędzy 

Fundacją Rozwoju Regionów w Nowym Sączu 

33-300 Nowy Sącz ul. 1 Brygady 6 

reprezentowaną przez ………………………………………………………………………………………………………………   

zwaną dalej Realizatorem 

a 

Panem/Panią……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zamieszkałym/ą w……………………………………………………………………………………………………………………. 

posiadającym/ą nr PESEL ………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej Uczestnikiem Projektu 

 

§1 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w projekcie pn. „Dobra przyszłość – 

świetlice dla dzieci i młodzieży”. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na udział we wszystkich formach wsparcia, przewidzianych 

w projekcie, określonych dla niego w Indywidualnym Planie Wsparcia (zwanym dalej IPW). 

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. 

 

§2 

 

1. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym  

i innych dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe i zobowiązuje się do bezzwłocznego 

informowania Realizatora o każdej ich zmianie. 

2. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność karną wynikającą z art. 233 Kodeksu Karnego  

w przypadku przedstawienia nie prawdziwych danych, o których mowa w ust. 1. 
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§3 

1. Uczestnik Projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci i młodzieży” oraz 

Regulaminem organizacyjnym PWD i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich 

zawartych. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do regularnego udziału w przewidzianych dla niego  

w Indywidualnym Planie Wsparcia formach wsparcia. W przypadku nieuzasadnionej 

rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu umowy) lub 

nieuzasadnionej nieobecności w formach wsparcia, które zostały dla niego przewidziane  

w IPW, Uczestnik Projektu może być pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany do 

zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów uczestnictwa w projekcie. 

3. Beneficjent zobowiązuje się do udzielenia wsparcia projektowego zgodnie z Regulaminem 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz z standardami określonymi w Regulaminie 

konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-030/18  dla naboru wniosków o dofinansowanie 

projektów ze środków RPO WM na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne  

i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. 

wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży. 

 

§4 

Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić na zasadach określonych w §10 Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Dobra przyszłość – świetlice dla dzieci  

i młodzieży” nr RPMP.09.02.01-12-0185/18. 

 

§5 

Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci aneksu.  

 

§6 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§7 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy, Strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
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2. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, Strony ustalają zgodnie, że spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie przez sąd 

właściwy dla strony występującej z powództwem. 

 

§8 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze 

Stron. 

 

 

………………………………………                                                           ……………………………………………… 

Podpis Uczestnika Projektu/                                                                                               Realizator 
prawnego opiekuna 


