Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.
Załącznik nr 4 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Gminy Wadowice”.

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

zawarta w dniu ……….........…... w Wadowicach,
pomiędzy Gminą Wadowice, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice,
reprezentowaną przez ………………………
zwaną dalej „Wykonawcą projektu”,
a
Panem/Panią ………………………................................……..
zamieszkałym (-ą) w ……………….....................................………………………………
legitymującym się dowodem osobistym ……………..................…………..
wydanym przez ……………………………. PESEL …………...…………………………
zwanym (-ą) dalej „Uczestnik projektu”

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest udział Uczestnika projektu w zadaniu: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice” realizowanym w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki.”
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1. Uczestnikowi projektu po podpisaniu umowy użyczenia z Wykonawcą projektu
przysługuje przez okres realizacji projektu tj. do 31.01.2015r oraz pięć lat po jego
zakończeniu, czyli do 31.01.2020r:
a. komputer stacjonarny z drukarką z oprogramowaniem do bezpłatnego
użytkowania zgodnie z zasadami projektu, oznakowany logotypami Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej i Gminy Wadowice,
zwany dalej sprzętem.
b. dostęp do internetu,
2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udziału w:
a. spotkaniach informacyjno - monitorujących przewidzianych podczas realizacji
projektu.
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§2

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

b. organizowanym w ramach projektu szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu skutkuje
wygaśnięciem umowy w trybie natychmiastowym.
c. współpraca z zespołem projektu.
d. powiadomienie Wykonawcy projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość
uczestnictwa w projekcie (np. o zmianie miejsca zamieszkania, zmianie sytuacji materialnej)
w terminie do 7 dni.
3. W przypadku nieprzestrzegania wskazanych w § 2 ust. 2 obowiązków, Wykonawca
projektu ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i zażądać zwrotu
urządzeń opisanych w ust. 1 lit. a niniejszego § w stanie niepogorszonym ponad zużycie
wynikające z prawidłowego korzystania.
§3
1. Rezygnacja Uczestnika projektu z udziału w projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa
tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności niezależnych od niego, których nie
mógł przewidzieć.
2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia, w którym
Uczestnik projektu wskaże powód rezygnacji wraz z uzasadnieniem.
3. Dokument rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie dla swej ważności musi zawierać podpis
imienia i nazwiska Uczestnika projektu.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego zakończeniem Uczestnik
projektu ma obowiązek zwrócić wszelki otrzymany sprzęt komputerowy i inne dobra
uzyskane w toku uczestnictwa w projekcie Wykonawcy projektu w terminie do 7 dni
roboczych od przekazania Wykonawcy projektu w formie pisemnej informacji o rezygnacji
uczestnictwa w projekcie.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego zakończeniem Wykonawca
projektu ma prawo zażądać od Uczestnika projektu przywrócenia do stanu niepogorszonego
ponad zużycie wynikające z prawidłowego korzystania wszelkich urządzeń przekazanych
Uczestnikowi projektu w toku projektu. Uczestnik projektu ma na to do 30 dni od daty
otrzymania pisemnej informacji od Wykonawcy projektu.
6. Umowa o uczestnictwie i umowa o użyczenie wygasa w przypadku, gdy w czasie jej
trwania Uczestnik projektu nie będzie wypełniał postanowień zawartych w umowie użyczenia
i umowie uczestnictwa udziału w projekcie.
7. Nie podlegają zwrotowi materiały szkoleniowe i promocyjne przekazane Uczestnikowi
projektu w toku promocji, rekrutacji i szkoleń.
§4
Umowa niniejsza została zawarta na okres od …………………. do …………………….
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
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§5

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wadowice.

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Wykonawcy projektu i jeden dla Uczestnika projektu.

…………………………………

Wnioskodawca projektu
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Uczestnik projektu

…………………………………..
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