Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia nr 155.2014
z dnia 23 lipca 2014 r.
UMOWA UCZESTNICTWA nr………
w projekcie pt.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” zarejestrowanym

pod numerem POIG/08.03.00-20-287/13,
współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,
Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś
priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion
zawarta w dniu……………w Białowieży pomiędzy:

Gminą Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża posługującym się NIP 6030066107,
REGON 050659214, reprezentowanym przez Wójta Gminy Białowieża - Alberta Waldemara
Litwinowicza
zwaną dalej „Beneficjentem”,
a
…………………………., zam………………….., ul. ……………………………, legitymującym/ą
się dowodem osobistym nr: …………………………………., PESEL: ………………………,
zwanym/ą dalej „Uczestnikiem Projektu”.

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków udziału w projekcie „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”
2. Uczestnik spełnia warunki formalne określone Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża”
współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Priorytet VIII: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Oś
priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion
§2
1. Uczestnik Projektu uprawniony jest do otrzymania bezpłatnego zestawu komputerowego z
oprogramowaniem oraz zestawu do odbioru Internetu, na podstawie Umowy użyczenia
stanowiącej Załącznik nr 4 do Regulaminu.
2. Każdy uczestnik Projektu:
1) Otrzyma zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem,
2) otrzyma do używania zestaw do odbioru Internetu;
3) będzie miał obowiązek uczestnictwa w szkoleniach z zakresu obsługi komputerów i
korzystania z Internetu.
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3. Uczestnik Projektu uprawniony jest do bezpłatnego otrzymania materiałów informacyjnych
i szkoleniowych.
4. Obowiązkiem uczestnika Projektu jest przedkładanie wszelkich informacji, dokumentów
oraz oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu.
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do regularnego uczęszczania na realizowane w
ramach Projektu szkolenia oraz potwierdzenie swojej obecności na liście obecności.
Uczęszczanie na szkolenie i ukończenie szkolenia, potwierdzone certyfikatem, jest
warunkiem korzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres realizacji Projektu i 5
lat trwałości Projektu.
6. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie
trwania Projektu.
7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do współpracy ze wszystkimi podmiotami
zaangażowanymi w realizację Projektu i z personelem Projektu, w tym:
1) Kierownikiem Projektu;
2) informatykiem;
3) przedstawicielami firmy wykonującej prace instalacyjne mające na celu dostarczenie
Internetu;
4) przedstawicielami firmy ubezpieczeniowej i firmami zajmującymi się serwisowaniem
sprzętu i przyłączy sieci;
5) osobami prowadzącymi szkolenia;
6) delegowanymi do monitoringu Projektu przedstawicielami Instytucji Wdrażającej –
Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE).
8. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zgodnego z przeznaczeniem eksploatowania i
obsługi zestawu do odbioru Internetu, nieprowadzącego do zniszczeń, uszkodzeń lub
jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych.
9. Uczestnik projektu ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie lub
zniszczenie sprzętu z jego winy.
10. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie,
uszkodzenie lub zniszczenie zestawu komputerowego oraz sprzętu do odbioru Internetu
niewynikające z jego wad fabrycznych i prawidłowego użytkowania.
11. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udostępniania lokalu, w którym znajduje się
zestaw do odbioru Internetu na potrzeby instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji bądź
kontroli.
12. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Kierownika
Projektu o okolicznościach mających wpływ na możliwość uczestnictwa w Projekcie (np. o
zmianie miejsca zamieszkania).
13. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia kierownika
projektu lub informatyka Projektu o:
1) kradzieży zestawu do odbioru Internetu lub kradzieży jego części;
2) zniszczeniu zestawu do odbioru Internetu lub jego części,
3) o braku dostępu do Internetu.
14. Uczestnik Projektu jest zobowiązany nie zbywać, nie użyczać ani w innej formie nie
przekazywać otrzymanego w ramach Projektu zestawu do odbioru Internetu na rzecz osób
trzecich.
15. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego Regulaminu
oraz Umowy uczestnictwa w Projekcie.
16. Uczestnicy Projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.
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17. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat realizacji projektu
osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzania kontroli projektu.
18. W przypadku nieprzestrzegania wyżej wskazanych, Beneficjent Projektu ma prawo
wykreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i nakazać zwrot lub naprawę, lub
odtworzenie wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
19. Uczestnik projektu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Beneficjenta jego danych
osobowych na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu i jego monitoringiem
przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie
§3
1.Celem prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia wymaganych wskaźników Projektu pt.”
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białowieża” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013– zabrania się pod
groźbą surowych sankcji prawnych i finansowych niżej wymienionych działań ze strony
uczestników Projektu:
1) niszczenia zestawów służących do odbioru Internetu;
2) sprzedaży zestawów do odbioru Internetu lub jakiegokolwiek obrotu zestawem,
3) wywożenia zestawów do odbioru Internetu poza teren Gminy Białowieża,
4) przekazywania zestawów do odbioru Internetu osobom trzecim spoza gospodarstwa
domowego wytypowanego do udziału w projekcie;
5) bycia pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających w trakcie udziału
w szkoleniach;
6) publikowania treści obraźliwych lub dyskryminujących kogokolwiek z jakiejkolwiek
przyczyny, w szczególności płci, rasy, wieku, niepełnosprawności, przynależności
etnicznej, wyznania, orientacji seksualnej, miejsca zamieszkania, stanu posiadania,
poglądów politycznych, przekonań światopoglądowych.
2. W przypadku stwierdzenia w odniesieniu do uczestnika Projektu któregokolwiek ze
wskazanych w ust. 1 pkt 1- 6 zjawisk/sytuacji, Beneficjent ma prawo dyscyplinarnie
wykreślić daną osobę z listy uczestników Projektu i nakazać zwrot lub naprawę, lub
odtworzenie wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w Projekcie.
3. W przypadku stwierdzenia zdarzenia opisanego w ust. 1 pkt 1-2 i pkt 5-6 stosowane będą
przepisy Kodeksu karnego.
§4
1. Uczestnik Projektu ma obowiązek udziału w szkoleniach organizowanych w ramach
realizacji Projektu.
2. Szczegółowy zakres szkolenia dla uczestników projektu zostanie dostosowany do
umiejętności uczestników i ich zainteresowań.
3. Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
4. Warunkiem uzyskania Certyfikatu jest aktywny udział w zajęciach przewidzianych
programem szkolenia.
§5
1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i
powinna mieć formę pisemnego oświadczenia oraz zawierać powód rezygnacji.
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2. Uzasadnione przypadki rezygnacji mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej lub
działania siły wyższej i nie mogą być znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w
Projekcie.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika z listy uczestników Projektu w
przypadku naruszenia przez niego zasad określonych w Regulaminie.
4. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do
Projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej
5. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego zakończeniem przekazuje
się Kierownikowi Projektu w formie pisemnej.
6. Dokument rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie dla swej ważności musi zawierać
czytelny podpis uczestnika Projektu.
7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed jego zakończeniem, uczestnik
Projektu ma obowiązek zwrócić otrzymany zestaw komputerowy oraz sprzęt umożliwiający
dostęp do Internetu oraz inne dobra uzyskane w toku uczestnictwa w Projekcie w terminie do
10 dni roboczych po podjęciu decyzji o rezygnacji i przekazaniu pisemnej informacji do
Koordynatora Projektu.
8. W przypadku rezygnacji zwrotowi nie podlegają materiały szkoleniowe i promocyjne
przekazane uczestnikowi Projektu w toku promocji, rekrutacji i szkoleń
9. W przypadku zamiany miejsca zamieszkania/zameldowania poza Gminą Białowieża
Beneficjent Ostateczny straci prawo uczestnictwa w projekcie.
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą załatwiane przez strony polubownie.
3. W razie niemożności polubownego rozwiązania sporu, strony poddadzą go pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Beneficjenta.
§ 8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
BENEFICJENT

……………………………….
Czytelny podpis

UCZESTNIK PROJEKTU

……………………..
Czytelny podpis
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