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”eduGRANT z projektem po nowe technologie”. 

 

„CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA”. 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 
im. prof. Zbigniewa Religi 

ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze 
tel.: 32/373-56-45, 32/373-56-46, fax: 32/373-56-77 

NIP: 648-10-29-255, REGON: 271555096 

 

Umowa szkoleniowa nr: …./eduGRANT/2013 

 

Zawarta w dniu ………………………… r. w Zabrzu (Polska) pomiędzy: 

 

Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi  

z siedzibą w Zabrzu 41 – 800, ul. Wolności 345a,  

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000069136, dla którego akta rejestrowe 

prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

NIP:   648-10-29-255,  

REGON:  271555096,  

reprezentowaną przez:  

-  Jana Sarnę – Dyrektora Generalnego  

- Elżbietę Woźniewską – Dyrektor Finansową, Członka Zarządu  

zwaną w treści umowy „Fundacją”  

a  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa przedsiębiorcy).. 
 
 z siedzibą w  

…………………………………………………………………………………………………………..……… 
(miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy i numer 
 

Zarejestrowanym w:…………………………………………………………………………………………. 

NIP: 

REGON: 

reprezentowaną przez…………………………………………………………………………… 

(nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy), 
 

zwanym w treści umowy „Beneficjentem pomocy”. 

 

Umowa zawarta pomiędzy Fundacją a Beneficjentem pomocy nie wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji 

Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej na podstawie niniejszej umowy (zgodnie  

z zapisem wynikającym z art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej). 
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§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt. „eduGRANT – z projektem po nowe 

technologie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII 

Poddziałania 8.1.1 wspieranie Rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Fundacja zawarła umowę nr UDA-POKL.08.01.01-24-203/12-00 z Instytucją Wdrażającą  

VIII Priorytet POKL w Województwie Śląskim (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – zwany                  

w dalszej części umowy WUP w Katowicach) na realizację projektu pt. „eduGRANT – z projektem po 

nowe technologie”. 

3. Zgodnie z założeniami projektu Fundacja organizuje: analizę potrzeb szkoleniowych wraz z testem 

wstępnym z języka angielskiego, kurs języka angielskiego wraz z egzaminami, w tym certyfikowanym 

egzaminem TOEFL oraz szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz 

pozyskiwania funduszy wraz z egzaminem końcowym zwane dalej łącznie „szkoleniami” dla 

pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych na terenie województwa 

śląskiego w przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą w co najmniej  jednym z 

poniższych obszarów określonych kodem PKD:: 

a. C.21 – produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,  

produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne; 

b. C.32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; 

c. M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe; 

d. P.85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 

4. Umowa dotyczy udziału pracownika/ów Beneficjenta pomocy w szkoleniach określonych w §3 niniejszej 

umowy. 

§ 2. Wymagania wobec Beneficjenta pomocy 

1. Beneficjent pomocy oświadcza, że jest mikro*, małym*, średnim* przedsiębiorstwem w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. w sprawie uznania niektórych 

rodzajów pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.87 i 88 Traktatu (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

2. Beneficjent pomocy oświadcza, że spełnia następujące przesłanki, uprawniające go do udziału  

w realizowanym projekcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,  

a to znaczy: 

a. jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności 

gospodarczej (DZ. U. nr 173, poz. 1807) z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,  

b. siedziba, oddział lub filia przedsiębiorstwa znajduje się na terenie województwa śląskiego, 
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c. działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie województwa śląskiego, 

d. nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej 

(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne 

rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), 

e. nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 

800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 

rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń 

blokowych), 

f. nie jest pod zarządem komisarycznym, 

g. nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub naprawczego, 

h. prowadzi działalność gospodarczą w co najmniej  jednym z poniższych obszarów określonych 

kodem PKD (*niepotrzebne skreślić): 

− C.21 – produkcja substancji farmaceutycznych podstawowych i wyrobów farmaceutycznych,  

produkcja leków, włączając preparaty homeopatyczne*; 

− C.32.50.Z – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne*; 

− M.72 – badania naukowe i prace rozwojowe*; 

− P.85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane*. 

i. dotychczas nie korzystał ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych i doradczych w ramach 

konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 POKL w latach 2007-2011 przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Katowicach. 

 

§ 3. Czas trwania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia, do zakończenia szkoleń, na które zostali 

zakwalifikowani pracownicy Beneficjenta pomocy oraz wywiązania się Beneficjenta pomocy z 

wszystkich obowiązków wobec Fundacji określonych w umowie. 

 

§ 4. Udział w szkoleniu 

1. Uczestnik/uczestnicy szkoleń tj. pracownik lub pracownicy Beneficjenta pomocy kierowani na szkolenia 

to (imię i nazwisko, nr PESEL): 

a. ________________________ - PESEL:  

b. ________________________ - PESEL:  

2. Szkolenia odbędą się na terenie województwa śląskiego w okresie realizacji projektu zgodnie  

z opracowanym przez Fundację harmonogramem szkoleń. 
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3. Szkolenia obowiązujące uczestników, objęte wsparciem, obejmują: 

a. Analizę potrzeb szkoleniowych wraz z wstępnym testem z języka angielskiego, 

b. MODUŁ I. Kurs z języka angielski 240h wraz z egzaminami wewnętrznymi oraz przystąpienie do 

certyfikowanego egzaminu TOEFL, 

c. MODUŁ II. Szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania 

funduszy 96h wraz z egzaminem końcowym.  

4. W ramach projektu każdy uczestnik ma prawo do jednorazowego przystąpienia do egzaminu w ramach 

szkolenia i kursu. Do egzaminu może przystąpić osoba, która była obecna na co najmniej 80% godzin 

na kursie języka angielskiego MODUŁ I i na co najmniej 80% godzin na szkoleniu z zakresu zarządzania 

projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy MODUŁ II. 

 

§ 5. Koszt szkoleń  

1. Beneficjentowi pomocy zostanie udzielona pomoc de minimis zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006.  

2. Pomoc de minimis udzielona Beneficjentowi pomocy wynosi: 7073,00 zł. (na jednego uczestnika 

wskazanego w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy) i może ona ulec zmianie. 

3. Fundacja wystawi Beneficjentowi pomocy, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 

 

§ 6. Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Fundacji w ramach realizacji niniejszej Umowy należy: 

a. zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej realizującej zajęcia merytoryczne; 

b. zapewnienie materiałów szkoleniowych; 

c. przeszkolenie uczestników zgodnie z programami i harmonogramem szkoleń zamieszczonym na 

stronie www.edugrant.frk.pl, przy czym Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany terminów i miejsca 

szkoleń wynikających z przyczyn losowych, uprzedzając Beneficjenta pomocy i oddelegowanych 

przez niego pracowników o dokonanych zmianach; 

d. zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia na terenie 

województwa śląskiego; 

e. zapewnienie uczestnikom poczęstunku; 

f. wydanie uczestnikom, którzy byli obecni na co najmniej 80% godzin szkoleń, ukończyli szkolenia  

w wymaganym terminie oraz zdali egzaminy, stosownych zaświadczeń oraz certyfikatów; 

2. Do obowiązków Beneficjenta pomocy w ramach realizacji niniejszej Umowy należy  

w szczególności: 
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a. udzielenie zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w szkoleniach, w terminach zgodnych z 

przedstawionym przez Fundację na stronie www.edugrant.frk.pl harmonogramem szkoleń. 

b. zapewnienie wykonania przez pracowników Beneficjenta pomocy uczestniczących w projekcie, 

zobowiązań nakładanych na nich w związku z realizacją szkolenia, w szczególności: 

− obecności na zajęciach (frekwencja co najmniej 80% godzin udziału w kursie językowym 

oraz frekwencja co najmniej 80% godzin udziału w szkoleniu z zakresu zarządzania 

projektami badawczymi i innymi oraz pozyskiwania funduszy), 

− poddania się badaniom ewaluacyjnym, 

− wypełniania list obecności, testów, ankiet ewaluacyjnych, 

− złożenia oświadczeń zawierających zgodę uczestnika na zbieranie i przetwarzanie jego 

danych osobowych, 

− rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełniania wszystkich przedstawionych mu przez 

Fundację dokumentów związanych z uczestnictwem w projekcie; 

3. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań określonych w pkt 2c. może skutkować skreśleniem z listy 

uczestników projektu i uważane będzie jako przerwanie udziału w projekcie z przyczyn zależnych od 

uczestnika.  

4. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie tylko w uzasadnionych przypadkach,  

po uprzednim pisemnym potwierdzonym przez Beneficjenta pomocy zawiadomieniu złożonym Fundacji 

do Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, 41-800 Zabrze, 

 ul. Wolności 345a III piętro, pokój nr 15. 

 

§ 7. Dane osobowe 

1. Dane osobowe uczestników szkolenia wprowadzane są do bazy danych i mogą być przetwarzane 

obecnie i w przyszłości przez Fundację oraz Instytucję Wdrażającą lub upoważnioną przez nią 

instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych – Dz.U.Nr 101 z 2002 r. poz. 926 ze zm.) w celach związanych  

z realizację projektu pn. „eduGRANT – z projektem po nowe technologie” w szczególności rekrutacją, 

monitoringiem, kontrolą i ewaluacją programu POKL, działanie 8.1 poddziałanie 8.1.1. Wsparcie 

rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

2. Pracownik Beneficjenta pomocy biorący udział w szkoleniu, zobowiązany jest przed rozpoczęciem cyklu 

szkoleń do udzielenia pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach określonych 

w ust 1.  

 

§ 8. Zawarcie umowy 
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1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie niniejszej umowy przez Beneficjenta pomocy, 

wypełnienie załączników oraz dostarczenie kompletu dokumentów (umowa + załączniki wymienione 

 w regulaminie) w wersji papierowej na adres Biura Projektu: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 

 im. prof. Zbigniewa Religi, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a III piętro, pokój nr 15. 

 

§ 9. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają: 

a. reguły i zasady wynikające z POKL 2007-2013 oraz przepisy traktujące o Programie Operacyjnym 

Kapitał Ludzki, 

b. przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane na drodze polubownej.  

W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Fundacji. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

FUNDACJA      BENEFICJENT POMOCY 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

(*niepotrzebne skreślić) 

 


