UMOWA NR … O ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH
Oś Priorytetowa 10 Otwarty Rynek Pracy,
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez
zatrudnienia (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 w ramach Projektu: „Praca dla Ciebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
realizowanego przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową na podstawie umowy nr RPWS.10.02.01-260044/17-00, zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
zawarta w dniu ………………… pomiędzy Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce, NIP 657-046-18-01, REGON 003685369 reprezentowaną przez Cezarego
Tkaczyka, Prezydenta SIPH,
zwaną dalej „Izbą”,
a …………………………………………………………… (pełne dane Uczestnika Projektu)
Strony uzgodniły, co następuje:
§ 1 – Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Izbę wsparcia w formie:
 Doradztwa zawodowego identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan
działania
 Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji potrzebnych z punktu
widzenia odnalezienia się na rynku pracy
2. Uczestnik projektu otrzymuje wsparcie doradcze oraz poradnictwo zawodowe na zasadach i warunkach
określonych w niniejszej umowie.
§ 2 – Okres udzielania usług doradczych oraz poradnictwa zawodowego
Wsparcie doradcze oraz poradnictwo zawodowe udzielane jest od dnia 01.06.2018 r. do dnia 30.09.2018 r.
§ 3 – Postanowienia szczegółowe
1. Wsparcie obejmuje:
a. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (2 h/os).
b. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia
odnalezienia się na rynku pracy (2 h/os.).
2. Po zakończeniu etapu doradczego oraz poradnictwa zawodowego uczestnik projektu zostaje skierowany przez
Komisję Rekrutacyjną do zakwalifikowanego pracodawcy.
§ 4 – Rozwiązanie umowy
1. Uczestnik projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie wywiązywania się Izby z
zapisów niniejszej umowy. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w projekcie.
2. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym,
oznaczającym wykluczenie uczestnika z projektu, w przypadku kiedy uczestnik projektu nie skorzysta z
ustalonej liczby godzin doradztwa oraz poradnictwa zawodowego w wyznaczonych przez Izbę terminach.
3. W przypadku rozwiązania umowy z powodów wymienionych w § 4 ust 2, uczestnik projektu traci prawo do
ubiegania się o przyznanie wsparcia w formie subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia
nowoutworzonego stanowiska pracy.
§ 5 – Prawo właściwe i właściwość sądów
1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.
2. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą rozwiązywane na drodze polubownej przez Sąd
Arbitrażowy w Kielcach.
3. Obowiązki i prawa wynikające z umowy nie mogą być w żadnym wypadku przenoszone na rzecz osoby trzecie.
§ 6 – Korespondencja
Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona w formie pisemnej oraz
oznaczona numerem niniejszej umowy.
§ 7 – Zmiany umowy
Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8 – Zmiany umowy
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Staropolskiej Izby PrzemysłowoHandlowej i jednym dla Uczestnika Projektu.
Staropolska Izba
Uczestnik projektu
Przemysłowo-Handlowa
………………..……….
(podpis)

……………….……………
(podpis)

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

