Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na innowacje”

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Załącznik nr.13 do Regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków,
Lubasz , Wieleń ,Drawsko, Miasteczko Krajeńskie"

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr …………………………...
zawarta w dniu …………………………………………………………………w ………….…………………,
pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Nadnoteckich (NIP 764 22 43 392, REGON: 570875760)
z siedzibą: w Pile , ul. Grunwaldzka 2,
reprezentowane przez:
1. Tadeusz Dąbrowski – Przewodniczący Zarządu SGiPN
2.Stefan Piechocki – Skarbnik Zarządu SGiPN
zwany dalej "Stowarzyszeniem",
a
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
(NIP …………………………, REGON: ……………………………………..……)
z siedzibą: ………………………………., ul. ……………………………..………,
reprezentowanym przez: Pana/Panią …………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………
zwanym/a dalej "Uczestnikiem Projektu "
§1.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl

Strona

§ 2.
1. Uczestnik Projektu zapoznał się i zaakceptował „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
pn.:„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz , Wieleń ,Drawsko,
Miasteczko Krajeńskie".
2. Uczestnik Projektu przyjmuje do wiadomości, że projekt wspófinansowany jest przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
3. Uczestnikowi Projektu , po podpisaniu umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem, przysługuje przez okres
realizacji projektu tj. do 30.09.2015 oraz pięć lat po jego zakończeniu, czyli do 30.09.2020 prawo do
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Przedmiotem umowy jest określenie warunków udziału Uczestnika Projektu w projekcie
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz , Wieleń ,Drawsko, Miasteczko
Krajeńskie" wspófinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 8.3. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie
innowacyjności gospodarki.
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a)
b)
c)
d)
4.

1.

2.

3.
4.

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

bezpłatnego :
Użytkowania zestawu komputerowego przenośny/laptop z oprogramowaniem, oznakowany
logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Unii Europejskiej
dostępu do Internetu,
szkolenia przedstawiciela JSP z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu
*użytkowania drukarki , oznakowanej
logotypami Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Unii Europejskiej – *jeśli dotyczy
Przez cały okres trwania projektu i umowy jak i w okresie trwałości projektu, właścicielem sprzętu jest
i pozostaje Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich .
§3.
Uczestnik Projektu został poinformowany że celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do
Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub
niepełnosprawności zamieszkałych na terenie gmin: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko
Krajeńskie, Piła w okresie realizacji projektu i 5 lat po zakończonym projekcie.
Uczestnik Projektu dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu umożliwi utworzenie punktów ze
stanowiskiem komputerowym i internetem dostępnych dla społeczności lokalnej, a także w szkołach
dla uczniów i nauczycieli szczególnie zagrożonych wykl. cyfrowym. Utworzenie punktów dostępu do
internetu dla społ. lokalnej stworzy nowe możliwości podnoszenia wiedzy i umiejętności oraz edukacji
zawodowej przyczyniając się do zmniejszenia marginalizacji i wykl. cyfrowego. Komputery i nowe
technologie stworzą nowe możliwości edukacji przygotowując uczniów do życia w społeczeństwie
informatycznym.
Korzystanie z punktu ze stanowiskiem komputerowym i internetem będzie bezpłatne.
Uczestnik projektu musi prowadzić rejestr osób , które uzyskały możliwość dostępu do Internetu co
pozwoli na płynny monitoring skwantyfikowanych wskaźników projektu.

Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
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1. Uczestnik Projektu jest świadomy, że użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia dodatkowe
są sprzętem zasilanym przez stały prąd elektryczny.
2. Użyczony sprzęt komputerowy oraz urządzenia dodatkowe należy użytkować zgodnie z
załączonymi do zestawów instrukcjami obsługi, zachowując powszechnie obowiązujące zasady
bezpieczeństwa użytkowania sprzętu zasilanego stałym prądem elektrycznym.
3. Uczestnik Projektu jest świadomy, że użytkowanie użyczonego sprzętu komputerowego oraz
urządzeń dodatkowych niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa,
może prowadzić do utraty zdrowia lub życia.
4. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu
utraty zdrowia lub życia, spowodowanych użytkowaniem przez Uczestnika projektu użyczonego
sprzętu komputerowego niezgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
5. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Stowarzyszenie danych osobowych i
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§4.
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wizerunku Uczestnika na potrzeby związane z prawidłową realizacją projektu i jego monitoringiem
przez Wadzę Wdrażająca Programy Europejskie.
6. Uczestnik Projektu w czasie obowiązywania umowy uczestnictwa zobowiązany jest do nie
ubiegania się o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego ze środków publicznych oraz
nie uczestniczenie w projektach, których celem jest zapewnienie uczestnikom dostępu do
Internetu lub/i użyczenie albo przekazanie sprzętu komputerowego funkcjonalnością zbieżnego z
uzyskanym w ramach projektu pn.:”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach
Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie , Piła".
7. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do nie czerpania korzyści majątkowych z użyczonego sprzętu
jak np. płatne udostępnianie Internetu i sprzętu osobom trzecim.
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l. Uczestnik Projektu zobowiązany jest uczestniczyć w spotkaniach informacyjno - monitorujących
organizowanych podczas realizacji projektu.
2. Współpraca ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu i z zespołem
realizującym projekt.
3. Uczestnik Projektu ma obowiązek wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym z zakresu
obsługi komputera i Internetu, zorganizowanym przez Stowarzyszenie oraz potwierdzenie swojej
obecności na liście obecności.
4. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest przedkładanie wszelkich informacji, ankiet, dokumentów oraz
oświadczeń niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu i po jego zakończeniu.
5. Uczestnik Projektu wskaże miejsce i wyrazi zgodę na bezpłatne zamontowanie w jego
lokalu/budynku urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem i
komputerem lub dostarczy zgodę zarządcy budynku w którym Uczestnik Projektu ma siedzibę, o ile
będzie to niezbędne.
6. Uczestnik Projektu udostępni lokal, w którym znajduje się sprzęt komputerowy oraz zestaw do
odbioru Internetu na potrzeby instalacji, naprawy, serwisu, modernizacji i bądź kontroli.
7. Uczestnik Projektu w trybie natychmiastowym powiadomi Stowarzyszenie o okolicznościach
mających wpływ na możliwość uczestnictwa w projekcie.
8. Uczestnik Projektu w trybie natychmiastowym pisemnie powiadomi Biuro Projektu o:
a. kradzieży zestawu komputerowego lub jego części,
b. zniszczeniu zestawu komputerowego lub jego części.
9. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do dbania o sprzęt komputerowy, zgłaszanie wszelkich awarii
sprzętu, pracownikom serwisu sprzętu i pracownikom Biura Projektu oraz ponoszenie kosztów ich
eksploatacji np. energia elektryczna, oryginalny toner ( w okresie gwarancji ), papier.
10. Zabrania się modyfikowania komponentów sprzętowych zestawów komputerowych np. w celu
zmiany i/lub poprawy parametrów oraz samodzielnych napraw zestawów komputerowych.
11. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do zabezpieczenia sprzętu i oprogramowania przed kradzieżą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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§ 5.
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12. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do przestrzegania legalności każdego oprogramowania
zainstalowanego dodatkowo na użyczonym sprzęcie, poszanowania praw autorskich i majątkowych.
13. Zabronione jest ściąganie z Internetu plików, które są chronione prawami autorskimi, w tym, w
szczególności plików muzycznych i filmowych.
14. Uczestnik Projektu ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne zaginięcie, uszkodzenie lub
zniszczenie zestawu sprzętu z jego winy a niewynikające z wad fabrycznych i prawidłowego
użytkowania.
15. W razie zniszczenia, uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu z winy Uczestnika Projektu ponosi on
odpowiedzialność odszkodowawczą, tj. zwrot 100% wartości sprzętu i tym samym zostaje
wykluczony z udziału w projekcie.
16. Uczestnik powinien zgodnie z przeznaczeniem eksploatować i obsługiwać sprzęt komputerowy, nie
prowadząc do zniszczeń, uszkodzeń i/lub jakiejkolwiek utraty wartości funkcjonalnych i użytkowych
17. Uczestnik Projektu jest zobowiązany w okresie realizacji Projektu oraz w okresie trwałości Projektu
nie niszczyć, nie zbywać, nie udostępniać, nie wypożyczać i nie użyczać ani w innej formie nie
przekazywać otrzymanego w ramach Projektu sprzętu na rzecz osób trzecich trzecim.
18. Przekazanie zestawu komputerowego i sprzętu do odbioru Internetu nastąpi po zakończeniu
procedury organizacji i ukończenia szkolenia komputerowego.
19. W przypadku nieprzestrzegania obowiązków wynikających z umowy, regulaminu rekrutacji i
uczestnictwa w Projekcie, Stowarzyszenie ma prawo wykreślić daną instytucję z listy uczestników
Projektu i żądać zwrotu w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z prawidłowego
korzystania i/lub naprawy, i/lub odtworzenia wszelkich dóbr przekazanych w toku uczestnictwa w
Projekcie.
20. Szczegóły dotyczące praw i obowiązków Uczestnika Projektu w okresie użytkowania sprzętu,
określone zostaną w umowie użyczenia.
§ 6.
l. Stowarzyszenie zobowiązuje się do:
a) zorganizowania bezpłatnego szkolenia w zakresie obsługi komputera, podstawowych
programów komputerowych, korzystania z Internetu,
b) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia,
c) wydania świadectw uczestnictwa /zaświadczeń/certyfikatów ukończenia szkolenia.
§7.

3. Rezygnacja z udziału w Projekcie musi mieć formę pisemnego oświadczenia z podaniem powodu
Biuro Projektu:
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2. Zgłoszenie rezygnacji dokonuje w imieniu JST osób osoba uprawniona do reprezentacji jednostki.
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1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie jego trwania jest możliwa tylko w przypadku
wystąpienia ważnych okoliczności niezależnych od uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w
Projekcie.
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rezygnacji.
4. Uzasadnione przypadki rezygnacji mogą wynikać z przyczyn działania siły wyższej i nie mogą być
znane uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
5. Uczestnik Projektu zostanie wykluczony z projektu w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania
zobowiązań określonych w Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie lub złamania praw i obowiązków
uczestnictwa w Projekcie określonych w regulaminie lub umowie.
6. W przypadku rezygnacji (określonej w pkt.1), zakończenia lub wykluczenia z Projektu przed jego
zakończeniem lub w okresie trwałości Projektu Uczestnik Projektu zobowiązuje się w wyznaczonym
terminie do zwrotu do Stowarzyszenia otrzymanego sprzętu oraz innych dóbr uzyskanych w toku
uczestnictwa w Projekcie w stanie jak sprzed przekazania tj. w stanie nie gorszym ponad zużycie
wynikające z jego prawidłowej eksploatacji.
7. Nie podlegają zwrotowi materiały szkoleniowe i promocyjne przekazane Uczestnikowi w toku
promocji, rekrutacji i szkoleń.
§ 8.
1. Umowa niniejsza została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 roku.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
l. 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 rozstrzygniecie sądu
właściwego dla siedziby Stowarzyszenia.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

( podpisy osób upoważnionych)
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich
ul. Grunwaldzka 2
64-920 Piła
tel/fax. 67 215 27 90
email: biuro@sgipn.pl

……………………………………………………………………..
(podpis Uczestnika Projektu)
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…..………………………………………………………

Uczestnik Projektu:
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Stowarzyszenie :

