
 

 
 

 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
„Wiosenny Inkubator Innowacji” 

(temat: Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy) 
 
 

Zawarta w dniu…………………………………. roku pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, wpisanym  

do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 

Krakowa, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905, NIP: 675-12-87-092, REGON: 

356510550 reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione 

zgodnie z zasadami reprezentacji przez ………………………….………………………..….., zwanym dalej 

„Beneficjentem”, a 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”. 

 
 
 
Beneficjent oraz Uczestnik Projektu zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami”, a każde 

z nich z osobna również „Stroną”.  

 

W związku z zakwalifikowaniem Uczestnika Projektu do udziału w projekcie „Wiosenny Inkubator 

Innowacji” realizowanym przez Stowarzyszenie WIOSNA w partnerstwie z Uniwersytetem 

Jagiellońskim w Krakowie na podstawie Umowy nr POWR.04.01.00-00-I084/15 zawartej z Ministrem 

Rozwoju, z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” 

zwanego dalej „Projektem”, Strony postanawiają co następuje: 

 
 

§1 
Postanowienia ogólne 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udział w projekcie „Wiosenny Inkubator Innowacji”. 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie określają Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego 

„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” (dalej „Procedury”) oraz niniejsza umowa dostępne na 

stronie http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/  

3. Biuro Projektu znajduje się w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21 oraz w Warszawie przy ul. 

Nowogrodzkiej 56a/11. 

4. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator/


 

 
 

 

5. Udział we wszystkich formach wsparcia dla Uczestników jest bezpłatny pod warunkiem realizacji 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy oraz Regulaminu (Procedur dotyczących realizacji 

projektu grantowego). 

6. Projekt zakłada wsparcie Uczestników Projektu w postaci: 

a) Doradztwa w zakresie opracowania specyfikacji innowacji 

b) Grantów na innowacje 

c) Szkoleń  

d) Doradztwa grupowego   

e) Doradztwa indywidualnego w fazie testowania innowacji 

f) Doradztwa indywidualnego w fazie wdrażania innowacji w skali makro 

g) Wsparcia technicznego w fazie testowania innowacji 

h) Materiałów e-learningowych 

i) Działań związanych z wyszukiwaniem grup odbiorców, miejsc testowania innowacji. 

 
 

§2 
Oświadczenia Uczestnika Projektu 

 
1. Uczestnik Projektu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Procedur dotyczących realizacji 

projektu grantowego „WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI” i niniejszej umowy, akceptuje je 

oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Uczestnik Projektu potwierdza, że dane osobowe oraz informacje podane przez niego 

w Formularzu zgłoszeniowym są prawdziwe i nie zmieniły się do dnia zawarcia niniejszej umowy 

oraz zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Beneficjenta o każdej ich zmianie.  

3. Uczestnik Projektu potwierdza, że spełnia warunki uczestnictwa w Projekcie. 

 
 

§ 3 
Obowiązki Uczestnika Projektu 

 
1. Osoby/podmioty/grupy nieformalne zakwalifikowane do udziału w Projekcie podpisują niniejszą 

umowę wraz z załącznikiem. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków 

uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu. 

2. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na możliwość nieodpłatnego wykorzystania przez Beneficjenta, 

w czasie trwania i po okresie realizacji Projektu, wizerunku uczestnika do celów związanych  

z promocją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu.  

3. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: 

a) Niezwłocznego zgłaszania wszystkich zmian numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty 

elektronicznej i innych danych podanych w dokumentacji projektowej (formularz 

zgłoszeniowy, oświadczenia etc.). 

b) Aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych w projekcie formach wsparcia  

w ustalonych terminach i lokalizacjach. 

c) Przestrzegania ustalonego harmonogramu form wsparcia w projekcie. W przypadku braku 

możliwości udziału w zaplanowanej dla niego formie wsparcia w ustalonym wcześniej 



 

 
 

 

terminie Uczestnik Projektu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

Beneficjenta (nie później niż 1 dzień roboczy przed zaplanowaną formą wsparcia). 

d) Sprawnego i szybkiego uzupełnienia braków na wezwanie Beneficjenta. 

e) Potwierdzania podpisem obecności na poszczególnych formach wsparcia. 

f) Wypełniania arkuszy ewaluacyjnych, testów i kwestionariuszy oraz innych dokumentów 

wskazanych przez prowadzącego w trakcie i po zakończeniu udziału w formach wsparcia  

w formie elektronicznej lub papierowej na potrzeby Projektu. 

4. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia wszystkich wymaganych oświadczeń, 

zaświadczeń i dokumentów związanych z uczestnictwem w Projekcie w terminie wskazanym 

przez Beneficjenta. 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 
 

1. Beneficjent ma prawo odstąpić od realizacji projektu, jeśli zostanie wstrzymane bądź przerwane 

dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś IV 

„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.  

2. Beneficjent zapewnia catering uczestnikom grupowych form wsparcia.  

3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Uczestnika Projektu  

w przypadku wstrzymania finansowania Projektu przez Ministerstwo Rozwoju  

z przyczyn niezależnych od Beneficjenta. 

 
 

§ 5 
 Rezygnacja z udziału w projekcie/Skreślenie z listy uczestników 

 
1. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia 

odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku gdy: 

- rezygnacja została złożona w formie pisemnej Beneficjentowi najpóźniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia w projekcie, 

- rezygnacja złożona w formie pisemnej jest spowodowana sytuacją losową, zdrowotną, 

rodzinną itp.  

2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji wraz z podaniem przyczyny 

w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji.  

3. Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika/Uczestniczki Projektu z listy uczestników 

Projektu oraz rozwiązania z nim/nią Umowy Uczestnictwa w Projekcie w przypadku naruszenia 

przez Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zasad Procedur oraz zasad określonych szczegółowo w 

Umowie Uczestnictwa w Projekcie. 

4. W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania form wsparcia 

lub skreślenia z listy uczestników, Uczestnik/Uczestniczka zobowiązany/a jest do zwrotu kosztów 

poniesionych przez Beneficjenta w związku z udzielonymi danemu Uczestnikowi/Uczestniczce 

formami wsparcia w projekcie. Koszty te zwracane są na konto wskazane przez Beneficjenta w 

terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o skreśleniu Uczestnika/Uczestniczki z 

listy uczestników projektu. 



 

 
 

 

5. Zawiadomienie o skreśleniu z listy uczestników projektu wysyłane jest listem poleconym ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez Uczestnika/Uczestniczkę w Umowie 

Uczestnictwa w projekcie.  

6. Termin 14 dni określony w pkt 4 liczony jest od daty znajdującej się na potwierdzeniu odbioru 

przesyłki o której mowa w pkt 5. 

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z dalszego udziału w projekcie lub skreślenia go przez 

Beneficjenta z listy uczestników i rozwiązania z nim Umowy uczestnictwa w projekcie, 

Uczestnikowi nie przysługują żadne żądania odszkodowawcze wobec Beneficjenta. 

 
 

§ 6 
Dane osobowe 

 
1. Uczestnik projektu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 

1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji projektu „Wiosenny Inkubator Innowacji”  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, 

ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR). 

2. Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Uczestnik projektu powierza 

Beneficjentowi przetwarzanie danych osobowych na warunkach opisanych w niniejszym 

paragrafie. 

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne na podstawie: 

1) w odniesieniu do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój: 

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1304/2013”; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 

programów operacyjnych:  

a) rozporządzenia nr 1303/2013; 

b) rozporządzenia nr 1304/2013; 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do 

przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące 

wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, 

certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str.1). 



 

 
 

 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany wypełnić i podpisać oświadczenie, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Wiosenny Inkubator 

Innowacji”. 

5. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Beneficjenta wyłącznie w celu realizacji 

Projektu grantowego, w szczególności potwierdzania kwalifikowalności wydatków, udzielania 

wsparcia uczestnikom Projektu grantowego, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, 

sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 

6. Przy przetwarzaniu danych osobowych Beneficjent zobowiązuje się do przestrzegania zasad 

wskazanych w niniejszym paragrafie, w ustawie o ochronie danych osobowych oraz 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych 

i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 

przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), zwanym dalej „rozporządzeniem 

MSWiA”. 

7. Beneficjent zobowiązany jest do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków 

informacyjnych wynikających z art. 24 i art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Beneficjent zapewnia zachowanie poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do 

nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Beneficjent zapewnienia sobie wyłączne, nieograniczone prawa autorskie do utworów 

wytworzonych w ramach Projektu grantowego. 

2. Uczestnik projektu przekazuje wyłączne, nieograniczone prawa autorskie do utworów 

wytworzonych w ramach Projektu grantowego na rzecz Beneficjenta. 

3. Uczestnik projektu zobowiązuje się do zawarcia z Beneficjentem odrębnej umowy przeniesienia 

autorskich praw majątkowych. 

  

 
§ 8 

Okres trwania umowy 
 

Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas określony liczony od dnia jej zawarcia do dnia 
……………………...  lub do dnia zakończenia przez Uczestnika/Uczestniczkę udziału w projekcie. 

 
 

§ 9 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy stronny będą starały się rozwiązać 

polubownie. 
3. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby 



 

 
 

 

Beneficjenta projektu. 
4. Interpretacja postanowień niniejszej umowy musi być zgodna z umową nr POWR.04.01.00-00-

I084/15 zawartą pomiędzy Stowarzyszeniem WIOSNA a Ministrem Rozwoju. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 
 

 
 …………………………………………………    ………………………………………………… 
Uczestnik/Uczestniczka  Projektu:     Beneficjent: 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Zał. nr 1: Oświadczenie dotyczące danych osobowych 
 
 


