UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR……………

Zawarta w dniu …….……………………….. w …………..………..….. pomiędzy:
Beneficjent:
SENSE consulting sp. z o.o.

Uczestnik:

Adres:
Św. Michała 43, 61-119 Poznań

Adres:

Adres do korespondencji:

Adres do korespondencji:

jak wyżej

numer KRS
0000309859

numer NIP
778-145-68-26

numer REGON
300885673

Numer i seria dowodu
osobistego:

Numer PESEL:

zwani dalej każdy z osobna Stroną, a łącznie Stronami, o następującej treści:
Preambuła
Niniejsza Umowa zawarta jest w ramach Projektu „medi-PROGRES – kompetencje nowoczesnych kadr systemu ochrony zdrowia” nr
POWR.05.02.00-IP.05-00-007/16, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, 5. Oś Priorytetowa
Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, realizowanego przed
Beneficjenta.

1)

§ 1 Postanowienia ogólne
Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się i zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie .

…………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)
2)

Beneficjent oświadcza, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Uczestnik został zakwalifikowany do udziału
w Projekcie.
…………………………………………………….
(data i podpis Beneficjenta)

3)

Uczestnik oświadcza, że spełnia wszystkie kryteria rekrutacyjne, o których mowa w Regulaminie rekrutacji oraz uczestnictwa
w projekcie.
…………………………………………………….
(data i podpis Uczestnika)

§ 2 Przedmiot umowy
1) Przedmiotem umowy jest udział Uczestnika w Projekcie, w ramach którego Uczestnik zobowiązuje się do skorzystania ze wsparcia
szczegółowo opisanego w niniejszej umowie.
2) Uczestnik zobowiązuje się do udziału w szkoleniach w terminach uregulowanych w Harmonogramie wsparcia grupy, który jest
załącznikiem do niniejszej umowy.
3) Udział w Projekcie ma charakter nieodpłatny i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
4) W ramach Projektu Uczestnik weźmie udział w następujących formach wsparcia:

a)

moduł szkoleń obligatoryjnych:

Trening umiejętności analitycznych - 8h
Etyka w służbie zdrowia - 8h
Prawne aspekty pracy w systemie ochrony zdrowia - 8h

b)

moduł szkoleń fakultatywnych
(wypełnia Beneficjent – SENSE):
Zarządzanie relacjami z pacjentem - 16h
Efektywne zarządzanie i organizacja - 16h

. § 3 Warunki realizacji Projektu
1) Beneficjent zobowiązuje się zapewnić organizację wsparcia zgodnie z niniejszą umową przy zachowaniu należytej staranności
oraz w zgodzie obowiązującymi w tym zakresie standardami i przepisami prawa.
2) Beneficjent zobowiązuje się zapewnić kadrę merytoryczną gwarantującą prawidłowy przebieg i realizację założonego w Projekcie
wsparcia.
3) Zakres świadczonego wsparcia i zasady z jego korzystania uregulowane zostały w Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie.
§ 4 Postanowienia końcowe
1) Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
2) Wszelkie konflikty powstałe podczas wykonywania postanowień niniejszej Umowy, Strony postarają się rozwiązać polubownie na
zasadzie porozumienia. Wszelkie spory zaistniałe na tle realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Beneficjenta.
3) W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w
Projekcie oraz Kodeksu Cywilnego.
4) Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5) Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPIS UCZESTNIKA

PODPIS BENEFICJENTA

