
   

 

 

UMOWA NR …… 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH 

w ramach 
Osi priorytetowej 10- Otwarty rynek pracy 

Działania 10.4- Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy 
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 

zwrotnych i bezzwrotnych 
 

w ramach  
Projektu: „Wszystko w Twoich rękach!" 

Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

realizowanego przez O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o.na podstawie umowy  

nr RPSW.10.04.01-26-0012/15-00 (nr umowy o dofinansowanie projektu z IP) 

zawarta w ………………..dnia ……………………… 

pomiędzy O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. (Nazwa Beneficjenta)zwaną 

dalej„Beneficjentem”. 

a 

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

(imię i nazwisko uczestnika projektu, adres zamieszkania, PESEL), zwanym dalej 

„Uczestnikiem Projektu”.  

Strony uzgodniły, co następuje: 

 
 

§ 1 – Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia w formie nieodpłatnych usług 

szkoleniowo-doradczych dotyczących zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie szkoleniowo – doradcze na zasadach i warunkach określonych  

w niniejszej umowie. 

3. Wsparcie szkoleniowo-doradcze nie jest objęte regułami dotyczącymi udzielania pomocy publicznej. 

4. Udział uczestnika projektu we wsparciu szkoleniowo-doradczymjest warunkiem starania się o wsparcie 

pomostowe i środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości
1
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1Dopuszcza się możliwość odstąpienia od obowiązku przeszkolenia uczestników projektu, w przypadku udokumentowania przez nich 

odbycia w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających przystąpienie do projektu szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 



   

 

 

§ 2 – Okres udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego 

Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane będzie w okresie 04.2016r. Harmonogram usług  

szkoleniowo-doradczych zawiera zał.1 do niniejszej umowy. 

§ 3 – Postanowienia szczegółowe 

1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmuje : 

a) doradztwo indywidualne 

b) doradztwo grupowe  

c) szkolenie „ABC przedsiębiorczości” 

2. Doradztwo indywidualne zostanie przeprowadzone w trybie 2 spotkańpo 1 godzinie zegarowej każde, 

łącznie 2 godziny zegarowe. Celem doradztwa indywidualnego jest wsparcie merytoryczne UP w procesie 

tworzenia biznesplanów działalności gospodarczej. Doradztwo będzie obejmować zasady tworzenia 

biznesplanów oraz konsultacje indywidualne tworzonych biznesplanów. Frekwencja UP na zajęciach musi 

wynosić 100%, aby uznać, iż Uczestnik Projektu ukończył wsparcie doradcze.  

3. Doradztwo grupowe zostanie przeprowadzone w grupach 10 osobowych w trybie 2 spotkań po 4 godziny 

zegarowe, łącznie 8 godzin zegarowych. Tematyka zajęć będzie uwzględniać charakterystykę firmy, 

marketing-mix, analiza otoczenia firmy, plan przygotowań, plan działań, narzędzia zarządzania. Frekwencja 

na zajęciach musi wynosić 100%, aby uznać, iż Uczestnik Projektu ukończył wsparcie doradcze. 

4. Szkolenie „ABC przedsiębiorczości” zostanie przeprowadzone w grupach 10 osobowych w trybie 5 

spotkań grupowych po 6 godzin lekcyjnych średnio raz w tygodniu, łącznie 30 godzin 

lekcyjnych.Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Tematyka zajęć: zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy 

opodatkowania (podatek dochodowy), podatek VAT, ZUS- obowiązkowe ubezpieczenia, marketing w 

przedsiębiorstwie, biznesplan- podstawa działania, analiza SWOT, podstawy Prawa Pracy, źródła 

finansowania działalności gospodarczej. Aby uznać, iż Uczestnik Projektu ukończył wsparcie szkoleniowe 

musi zdać pozytywnie test końcowy oraz jego frekwencja na zajęciach musi wynosić min. 80% . 

5. Liczba godzin usług doradczo-szkoleniowych świadczona na rzecz Uczestnika Projektu potwierdzana jest 

podpisem Uczestnika Projektu, złożonym w dniu korzystania z usług.  

6. W ramach Doradztwa grupowego, indywidualnego oraz szkolenia „ABC przedsiębiorczości” Uczestnikom 

Projektu będzie przysługiwał zwrot kosztów dojazdu na zajęcia do wysokości opłat za środki transportu 

publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującej na danym 

obszarze. Zasady ubiegania się o w/w zwrot został uregulowany w osobnym regulaminie. 

7. W ramach Doradztwa grupowego Uczestnikom Projektu będzie przysługiwał poczęstunek- przerwa kawowa, 

w skład której wchodzi: kawa, herbata, woda, mleko, cukier, drobne słone lub słodkie przekąski. 

8. W ramach szkolenia „ABC przedsiębiorczości” Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe oraz 

catering, obejmujący dwa dania (zupa i drugie danie). 

 



   

 

 

§ 4 – Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 5 – Rozwiązanie umowy 

1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się 

Beneficjenta z zapisów niniejszej umowy.  

2. Beneficjent może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku kiedy uczestnik 

projektu: 

a) opuści więcej niż 20 % godzin szkoleniowych, 

b) nie skorzysta z ustalonej liczby godzin doradztwa. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 uczestnik projektu traci prawo korzystania z dalszych usług 

szkoleniowo-doradczych, traci prawo starania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz  

o wsparcie pomostowe. 

§ 6 – Prawo właściwe i właściwość sądów 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej umowy 

strony będą starały się rozwiązać polubownie.  

3. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla 

miejsca zamieszkania uczestnika projektu. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta i jednym dla 

Uczestnika Projektu. 

5. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby 

trzeciej. 

§ 7 – Korespondencja 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz 

oznaczona numerem niniejszej umowy 

 

 

 

 

Beneficjent         Uczestnik projektu 

 

 

………………………….           …..……………………. 

       (podpis)           (podpis) 



   

 

 

Załącznik nr 1 

HARMONOGRAM USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH 

Organizator doradztwa/ szkolenia O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. 

Tytuł doradztwa/ szkolenia 

 Miejsce doradztwa/ szkolenia  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Data realizacji doradztwa/ 

szkolenia 

 

 

Przedmiot/Temat Godziny realizacji  Liczba godzin  
Prowadzący  

(imię i nazwisko) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

   

 
 

   

 

 

 

Beneficjent         Uczestnik projektu 

 

………………………….           …..……………………. 

     (podpis)           (podpis) 

 

 


