
    
 

 
 
 

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NR ________________ 

pn.: „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Pilchowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.3 
 

Zawarta w Pilchowicach w dniu .................................. pomiędzy: 

 

Gminą Pilchowice 

z siedzibą w Pilchowicach, 44-145, ul. Damrota 6 

reprezentowaną przez: 

1. ………...........................….......…… 

2. ……………..................................… 

zwaną dalej Realizatorem Projektu 

 

a 

 

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

zamieszkałą/ym w ………………………………………………………………………………...... 

PESEL: ……………………………………………………………………………………………... 

reprezentowaną/ym przez rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego/pełnomocnika1 

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

zwanym/ą dalej Beneficjentem ostatecznym, 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest uczestnictwo w projekcie: „Z komputerem na TY – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice” (zwanym dalej w treści 

umowy „Projektem”) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanym przez Gminą Pilchowice 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa: 8. 

Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 

2. Okres realizacji projektu określa aktualnie obowiązujący wniosek o dofinansowanie i obejmuje 

okres do 30 października 2015 r. 

3. Okres trwałości projektu obejmuje okres 5 lat od daty jego zakończenia, czyli do 30 

października 2020 r. 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 
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4. Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Pilchowice”, zwany dalej Regulaminem. 

 

§ 2 

1. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz 

pod warunkiem realizacji obowiązków z niego wynikających. 

2. Przypadki, w których możliwe jest wykluczenie Beneficjenta ostatecznego z uczestnictwa w 

projekcie oraz zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie określa Regulamin. 

 

§ 3 

1. Beneficjent ostateczny oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do 

respektowania zawartych w nim postanowień oraz oświadcza, że spełnia warunki uczestnictwa 

w projekcie w nim określone. 

2. Beneficjent ostateczny oświadcza, że wszystkie jego dane zawarte w dokumentacji 

przedłożonej w trakcie rekrutacji są aktualne, a w przypadku ich zmiany w trakcie 

obowiązywania niniejszej umowy niezwłocznie powiadomi o tym Biuro Projektu. 

3. Beneficjent ostateczny oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku 

w związku z realizacją projektu w celach promocyjnych. Rozpowszechnianie to może przybrać 

w szczególności formę publikacji zdjęć z wydarzeń w ramach projektu na stronie internetowej 

Gminy Pilchowice oraz w informacjach prasowych. 

4. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do natychmiastowego powiadamiania w formie 

pisemnej Biura Projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestniczenia 

w projekcie (np. zmianie miejsca zamieszkania). 

5. Beneficjent ostateczny, który zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie, może 

być skreślony z listy uczestników projektu w przypadku stwierdzenia braku możliwości 

dostarczenia Internetu. 

6. Podpisując niniejszą umowę Beneficjent ostateczny wyraża zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych i oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że: 

a) administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-

145 Pilchowice, 

b) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi projektu 

„Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 

Pilchowice”, 

c) dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również 

w celu realizacji zadań związanych z kontrolą, monitoringiem i sprawozdawczością 

w ramach projektu „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 

Gminie Pilchowice”, 
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d) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu „Z komputerem na TY – 

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pilchowice”, 

e) jest świadomy prawa dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

7. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się do współpracy z wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi w realizację projektu, w szczególności umożliwi dokonanie kontroli 

na miejscu. 

 

§ 4 

Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do: 

a) uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i Internetu lub wyznaczeniu 

jednego członka gospodarstwa domowego, który będzie uczestniczył w szkoleniach, 

b) dbania o sprzęt komputerowy i zgłaszania wszelkich awarii sprzętu, 

c) ponoszenia finansowej odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub zaginięcie 

sprzętu z winy Beneficjenta ostatecznego, 

d) utrzymania w okresie trwania projektu oraz jego trwałości dostępu do Internetu w swoim 

gospodarstwie domowym. 

§ 5 

1. Beneficjent ostateczny ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w projekcie przed jego 

zakończeniem, jak również w okresie trwałości projektu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie uczestnik składa pisemne oświadczenie z 

podaniem przyczyny rezygnacji. 

3. Za uzasadnione przyczyny rezygnacji uważa się ważne zdarzenia losowe, względy zdrowotne, 

rodzinne, mieszkaniowe itp. 

 

§ 6 

1. Gmina Pilchowice może rozwiązać niniejszą umowę w sytuacji, gdy Beneficjent ostateczny, 

narusza postanowienia Regulaminu, niniejszej umowy lub gdy zaistnieją inne przesłanki 

opisane w § 5 ust. 3 Regulaminu. 

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust 1, skuteczne jest od dnia doręczenia Beneficjent 

ostateczny drogą pocztową (na adres wskazany w niniejszej umowie) oświadczenia o jej 

rozwiązaniu. 

 

 

 

§ 7 

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie Beneficjent ostateczny 

zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego sprzętu komputerowego w stanie nie gorszym, niż 

wynikający z jego prawidłowego użytkowania 
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§ 8 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Z komputerem na TY – przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w Gminie Pilchowice” oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 

§ 10 

1. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. 

2. W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla Gminy 

Pilchowice. 

 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

  Realizator Projektu                                                  Beneficjent ostateczny2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
2 W przypadku osób niepełnoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych podpisuje rodzic/opiekun 

prawny/pełnomocnik/opiekun faktyczny. 


