
 
 

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA Nr: ………………………….. 

w ramach projektu  
„Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko” 

 
nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0140/18 

 
Umowa o udzielenie wsparcia w ramach Projektu „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

młodzieży z terenu Gminy Łącko” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie. 9.2 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, zawarta w Łącku, w  dniu ……………….….  

 
pomiędzy: 
 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łącku 

33-390 Łącko 445 

reprezentowanym przez Artura Kotasa – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku 

zwanym dalej Realizatorem 

a  

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

 

zamieszkałym/ą w: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części umowy Uczestnikiem Projektu 

 

§1 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika Projektu w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
1. Okres realizacji projektu 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r. 

2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uczestnictwo w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia dziennego 

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”, a tym samym wyrażenie zgody na udział we wszystkich 

formach wsparcia przewidzianych w projekcie, określonych w IPW dla każdego uczestnika projektu 

indywidualnie tj.: 

 opieki wychowawczej, psychologicznej i pedagogicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć 

organizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w godzinach określonych w harmonogramie 

działalności Placówki; 

 korzystania z wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego; 

 pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych i wyrównywaniu braków edukacyjnych; udziału w zajęciach 

organizowanych przez Placówkę Wsparcia Dziennego; 

 uczestniczenia w życiu kulturalnym placówki tj. imprezy okolicznościowe oraz wycieczkach - na basen, 

do kina, teatru, muzeów, zimą narty, latem kolonie, itp.; 

 swobodnego i kulturalnego wyrażania myśli, przekonań;  

3. Udział w projekcie jest bezpłatny dla Uczestników Projektu. 

 

§2 

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

zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Realizatora o każdej ich zmianie.  



 
 
2. Uczestnik Projektu ponosi konsekwencje prawne w przypadku podania nieprawdziwych danych,  

o których mowa w pkt. 1. 

 

§3 

Uczestnik Projektu zobowiązuje się do: 

1. zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Utworzenie placówki wsparcia 

dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko” oraz przestrzegania postanowień w nim zawartych; 

2. regularnego udziału w zajęciach w ramach projektu pn. „Utworzenie placówki wsparcia dziennego dla 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łącko”. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa w 

Projekcie w czasie jego trwania (po podpisaniu umowy) lub nieuzasadnionej nieobecności i przekraczającej 

dozwolony limit Uczestnik Projektu może być pociągnięty do odpowiedzialności i zobowiązany do zwrotu 

poniesionych przez Realizatora kosztów zajęć/uczestnictwa w projekcie; 

 

§4 

Realizator może rozwiązać z Uczestnikiem Projektu niniejszą Umowę w przypadku: 

1. rozwiązania umowy określonej w §1 niniejszej Umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą (Małopolskie 

Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie). 

2. rażącego naruszenia przez Uczestnika Projektu postanowień niniejszej Umowy. 

 

§5 

Strony wyłączają możliwość przeniesienia praw i obowiązków Uczestnika Projektu wynikających  

z niniejszej Umowy na osobę trzecią. 

§6 

W procedurze rozwiązania niniejszej Umowy mają zastosowanie warunki określone w Regulaminie Rekrutacji i 

Uczestnictwa w projekcie.  

§7 

Zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 

 

§8 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§9 

Spory powstałe na tle postanowień niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego 

właściwego ze względu na siedzibę Realizatora. 

 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 

………………………………………………………….                          …………………………………………………………. 
     CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU/                                                                REALIZATOR 
                    PRAWNEGO OPIEKUNA                                                                                    [podpis, data] 
              [Imię i nazwisko, podpis, data]                                                                                
 

 


