
 

 

Tytył projektu Srebrna Sieć II Nr wniosku RPPM.06.02.02-22-0059/20-00 

Działanie 06.02 Usługi społeczne Poddziałanie 06.02.02 Okres realizacji 1.12.20–30.06.23 

 

UMOWA UCZESTNICTWA  

W PROJEKCIE PARTNERSKIM SREBRNA SIEĆ II  
 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetu 6 – 

Integracja, Działania 6.2  Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na 

podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.06.02.02-22-0059/20-00 z dnia 18.12.2020 r. 

realizowanej przez Partnera Wiodącego – Powiat Słupski oraz Partnerów – Gmina Kobylnica,  

Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina 

Dębnica Kaszubska, Gmina Smołdzino, Altra Consulting spółka z o.o. non profit, 

Stowarzyszenie My dla Was 
 

zawarta w dniu ………………….……. pomiędzy: 
 

Gminą Główczyce, w imieniu której na podstawie Zarządzenia nr 80/2020 Wójta Gminy 

Główczyce z dnia 04.12.2020 r. działania realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Główczycach, ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, tel.: +48 59 811 60 15 reprezentowany 

przez Krystynę Oczachowską – kierownika  

zwanej dalej „Organizatorem”’ 
 

a 
 

Panią/Panem  …………………………………………………. 

zam. ………………………………………………………….. 
 

PESEL ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

zwanym dalej „Uczestnikiem/czką” 

 

Organizator i Uczestnik/czka w dalszej części Umowy są zwani również łącznie „Stronami”. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udział osoby w wieku 60+ w Projekcie „Srebrna Sieć II” 

(zwanym w dalszej części Umowy „Projektem”) współfinansowanym z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego 2014-2020. 

2. Organizator oświadcza, że Kandydat/ka został/a zakwalifikowany/a do udziału 

w Projekcie i staje się Uczestnikiem/czką Projektu „Srebrna Sieć II”. 

3. Zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie o którym mowa w ust. 1 

określa Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Srebrna Sieć II” wprowadzony 

zarządzeniem nr 55/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. 

4. Punkt Świadczenia Usług Opiekuńczych dla gminy Główczyce zlokalizowany jest  

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Główczycach . 

 

§ 2 

1. Uczestnik/czka oświadcza, że wszystkie dane zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej 

przedłożonej w toku postępowania rekrutacyjnego w formularzu zgłoszeniowym, 

deklaracji uczestnictwa oraz we wszystkich oświadczeniach są zgodne z prawdą  

i aktualne. 



 

 

2. Uczestnik/czka zobowiązuje się do bezzwłocznego pisemnego poinformowania 

Organizatora o każdej ich zmianie oraz do okazania kopii aktualnych dokumentów 

w tym zakresie. 

3. Uczestnik/czka w związku z przystąpieniem do Projektu Srebrna Sieć II oświadcza, że: 

1) wyraża wolę uczestnictwa w Projekcie, 

2) zna i spełnia kryteria uczestnictwa uprawniające do udziału w Projekcie (należy do 

grupy docelowej Projektu), o której mowa w Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji  

w projekcie Srebrna Sieć II, 

3) został poinformowany przez Organizatora, że Projekt współfinansowany jest ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,  

4) jest świadomy odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

4. Uczestnik/czka oświadcza, że zapoznał/a się z Regulaminem uczestnictwa i rekrutacji 

w projekcie Srebrna Sieć II, oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi Projektu  

i akceptuje wszystkie ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich stosowania. 

5. Uczestnik/czka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, prawidłowej realizacji Projektu  

w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz nieodpłatnego 

wykorzystania wizerunku do działań informacyjno-promocyjnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego o 2014-2020. 

 

§ 3 

1. W ramach Projektu Organizator zapewnia realizację wsparcia szczegółowo opisanego w  

§ 3 Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie „Srebrna Sieć II”. 

2. Szczegółowy rodzaj, zakres i wymiar wsparcia, o którym mowa w ust. 1 zostanie 

określony w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji zaakceptowanej przez Strony. 

 

§ 4 

Wsparcie oferowane Uczestnikom/czkom Projektu jest finansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020. 
 

§ 5 

1. Uczestnik/czka Projektu ma prawo do skorzystania ze wszystkich form wsparcia 

określonych w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji. 

2. Uczestnik/czka  Projektu zobowiązuje się do: 

1) przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa i rekrutacji w projekcie 

„Srebrna Sieć II”,  

2) bieżącego informowania animatora usług opiekuńczych o wszystkich zdarzeniach 

mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie, 

3) natychmiastowego informowania animatora usług opiekuńczych o zmianie 

jakichkolwiek danych osobowych podanych w deklaracji uczestnictwa. 

 

§ 6 

1. Dopuszcza się rezygnację uczestnika/czki z udziału w projekcie w trakcie jego trwania, 

tylko i wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zdarzeniem losowym lub ze względu na 

stan zdrowia uniemożliwiający udział w zaplanowanych działaniach. 



 

 

2. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/czka jest zobowiązany/a 

do poinformowania Organizatora o zaistnieniu przyczyn powodujących konieczność 

rezygnacji z udziału w Projekcie. 

3. Rezygnację w formie pisemnej należy dostarczyć do Organizatora osobiście, bądź za 

pośrednictwem poczty na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach, ul. Słupska 

21 76-220 Główczyce. 

4. Uczestnik/czka może zostać wykluczony/a z udziału w projekcie w przypadku nie 

realizowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji bądź naruszenia postanowień regulaminu 

uczestnictwa i rekrutacji, niniejszej umowy lub kontraktu trójstronnego.    

5. Decyzję w zakresie wykluczenia Uczestnika/czki z udziału w Projekcie podejmuje 

koordynator projektu na wniosek Organizatora. 

6. Wykluczenie Uczestnika/czki z udziału w Projekcie wymaga pisemnego powiadomienia 

przez Organizatora. 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu w przypadku 

rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu. 

8. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie Projektu Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności wobec Uczestnika/czki.  

 

§ 7 

1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

2. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących 

wyniknąć w związku z realizacją Umowy. 

3. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu polubownie, Strony ustalają zgodnie, że 

spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby 

Organizatora.  

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Organizatora i Uczestnika Projektu. 

 

 

 

………………………                                    …..……………………… 

  Podpis Organizatora       Podpis Uczestnika/czki  


