
         

 

 

Załącznik nr 8 Wzór umowy uczestnictwa w projekcie pn. „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” 

 

Umowa uczestnictwa w Projekcie 

„Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” 

nr projektu: RPLD.10.01.00-10-C009/22 

 

Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Działanie X.I „Powrót na 

rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” 

 

Nr umowy……………………………………………………………………………………………………………… 

Umowa o udzielenie wsparcia w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -

2022, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w Łodzi  

w 

dniu…………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

pomiędzy: 

 

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34, kod pocztowy 90-135 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 

KRS: 0000059880, kapitał zakładowy 30.630.000,00 zł, w całości opłacony, REGON: 470569240,NIP: 

7250005574, reprezentowaną przez: 

Marcina Rybkę – Prezesa Zarządu 

Zwaną dalej  „Realizatorem projektu”, 

a 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres) 

legitymującą się/legitymującym się dowodem osobistym………………………………….…………,  
(numer i seria)  

PESEL.........................................................................................................,  

- zwaną /ym dalej „Uczestnikiem projektu”, zawarto umowę o następującej treści: 



         

 

§ 1 

Przedmiot i czas trwania umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Realizatora Projektu wsparcia umożliwiającego 

Uczestnikowi powrót na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci 

zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej, w szczególności na 

terenach o zdiagnozowanym deficycie w tym zakresie. Wsparcie realizowane jest w formie refundacji części 

kosztów wynagrodzenia Niani oraz obejmuje maksymalnie okres 10 miesięcy, jednak nie później niż do  

31 października 2023 roku. 

2. Wsparcie jest udzielane w ramach projektu pod tytułem „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy  

o dofinansowanie projektu nr RPLD.10.01.00-10-C009/22-00 z dnia 29 listopada 2022 roku zawartej 

pomiędzy Realizatorem projektu a Województwem Łódzkim. 

3. Strony ustalają, że wykładnia postanowień niniejszej Umowy będzie dokonywana z uwzględnieniem 

umowy o dofinansowanie projektu, o której mowa w ustępie powyżej oraz pojęcia użyte w niniejszej Umowie 

i w pozostałych dokumentach stanowiących Załączniki do Umowy mają znaczenie nadane im  

w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.  

4. Umowa zostaje zawarta na czas od ………………………. do ………………………….. 

§ 2 

Zobowiązania Uczestników 

 

1. Uczestnik przystępując do Projektu poprzez złożenie Formularza Rekrutacyjnego oraz podpisanie 

niniejszej umowy potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, rozumie 

jego zapisy, spełnia warunki w nim określone oraz akceptuje go w całości.  

2. Uczestnik oświadcza i potwierdza, że w dniu podpisania niniejszej umowy aktualne pozostają informacje  

i oświadczenia zawarte przez nią/niego w Formularzu Rekrutacyjnym, w szczególności w zakresie 

spełniania kryteriów warunkujących uczestnictwo w Projekcie, opisanych w Regulaminie rekrutacji  

i uczestnictwa w projekcie. 

3. Uczestnik projektu ponadto zobowiązuje się do: 

a) zawarcia umowy o świadczenie usług zwanej umową uaktywniającą z Nianią, o treści zgodnej  

z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku 

wspólnego wychowywania dziecka przez oboje rodziców w/w umowa musi zostać podpisana z nianią przez 

oboje rodziców;  



         

 

b) przedłożenia na wniosek Realizatora Projektu wszelkich dokumentów dotyczących zatrudnienia Niani,  

w tym zgłaszania Realizatorowi Projektu na piśmie wszelkich zmian dotyczących zatrudnienia oraz 

dotyczących współpracy z Nianią, w tym przerwania lub wygaśnięcia umowy z Nianią; 

c) dostarczania Realizatorowi Projektu w ciągu pierwszych 5 dni roboczych każdego miesiąca po zawarciu 

umowy uczestnictwa wniosku refundacyjnego i zaświadczenia o zatrudnieniu wystawionym przez 

pracodawcę; 

d) zgłaszania Realizatorowi Projektu na piśmie niezwłocznie wszelkich zmian dotyczących informacji  

i oświadczeń złożonych w Formularzu rekrutacyjnym i w niniejszej umowie;  

e) przekazywania Realizatorowi Projektu, w formie przez niego określonej, informacji dotyczących statusu 

Uczestnika na rynku pracy podczas trwania Projektu oraz w terminie do 4 tygodni od zakończenia udziału  

w Projekcie;  

f) wypłacania na rzecz Niani jej wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową uaktywniającą. 

5. Uczestnik zobowiązuje się do ponoszenia w trakcie trwania umowy wkładu własnego do Projektu  

w postaci opłaty motywacyjnej w kwocie:  

• w miesiącach luty – lipiec 2023 w wysokości 676,60 zł/miesięcznie,  

• w miesiącach sierpień – listopad 2023 w wysokości 690,00 zł/miesięcznie, 

rozumianej jako 20 % udział Uczestnika projektu, zgodnie z § 3 ust. 1. 

6. Uczestnik nie ma prawa przenoszenia praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na 

jakikolwiek podmiot trzeci.  

 

§ 3 

Realizator Projektu 

 

1. Realizator Projektu zobowiązuje się refundacji części kosztów wynagrodzenia Niani. Maksymalna kwota 

refundacji nie może przekroczyć: 

• W okresie luty – lipiec 2023 roku – kwoty 2.706,40 zł, przy założeniu całkowitej wartości umowy w kwocie 

3.383,00 zł/miesięcznie (20 % opłata motywacyjna (wkład własny) wnoszona przez rodzica  

w kwocie 676,60 zł). 

• W okresie sierpień – listopad 2023 roku – kwoty 2.760,00 zł, przy założeniu całkowitej wartości umowy w 

kwocie 3.450,00 zł/miesięcznie (20 % opłata motywacyjna (wkład własny) wnoszona przez rodzica  

w kwocie 690,00 zł). 

W przypadku umów zawieranych na wyższą kwotę wartość maksymalnego poziomu refundacji nie ulega 

zmianie. 



         

 

2. Refundacja następuje w comiesięcznych transzach, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika,  

w ciągu 5 dni roboczych od złożenia i zatwierdzenia wniosku refundacyjnego oraz rozpoczyna się po 

zakończonym pierwszym miesiącu pracy Niani. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów we wniosku 

refundacyjnym, termin wypłaty uzależniony będzie od terminu złożenia przez Uczestnika wymaganych 

poprawek lub uzupełnienia brakujących dokumentów.  

 
3. Realizator Projektu nie odpowiada za opóźnienie w wypłacie Refundacji spowodowane nieprzekazaniem 

mu środków na finansowanie Projektu. W takim wypadku wydatki zostaną zrefundowane bez zbędnej 

zwłoki po otrzymaniu środków, zaś Uczestnikowi nie przysługują z tytułu takiego opóźnienia żadne 

roszczenia.  

4. W przypadku powzięcia przez Realizatora Projektu wątpliwości, co do rzetelności i zgodności z prawdą 

oświadczeń składanych prze Uczestnika Projektu w Formularzu Rekrutacyjnym i w niniejszej umowie lub  

w zakresie spełniania przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Projekcie, Realizator Projektu ma prawo  

w każdym czasie i w każdej formie wzywać Uczestnika do złożenia wyjaśnień i dokumentów, zaś  

w przypadku braku ich otrzymania w terminie 3 dni, Realizator Projektu ma prawo do wstrzymania wypłaty 

Refundacji do czasu złożenia przez Uczestniczkę/Uczestnika stosownych wyjaśnień i dokumentów.  

5. Realizator Projektu oferuje wsparcie dla Uczestnika w bieżącym wypełnianiu dokumentów 

zgłoszeniowych, przygotowaniu umowy uaktywniającej oraz sporządzaniu comiesięcznego wniosku 

refundacyjnego.  

 

§ 4 

Rozwiązanie Umowy 

 

1. Niniejsza Umowa wygasa automatycznie w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zostanie przerwana 

realizacja Projektu.  

2. Niniejsza Umowa wygasa automatycznie w sytuacji utraty zatrudnienia przez Uczestnika projektu  

tj. rozwiązania umowy o pracę przez Uczestnika lub jego pracodawcę, zawieszenia/ zakończenia 

prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej lub działalności rolniczej przy braku wykazania 

ciągłości zatrudnienia przez Uczestnika. W takim przypadku niniejsza umowa ulega automatycznemu 

rozwiązaniu w dniu ustania zatrudnienia;  

3. Realizator Projektu może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:  

a) Uczestnik Projektu naruszył warunki mające związek ze spełnieniem kryterium dostępu do projektu, 

wynikające z niniejszej Umowy lub Regulaminu Rekrutacji i Udziału w projekcie;  

b) Realizator Projektu powziął wiedzę, iż Uczestnik Projektu w celu uzyskania wsparcia z Projektu 

przedstawiła/przedstawił na etapie rekrutacji lub w trakcie realizacji niniejszej umowy fałszywe 

oświadczenie lub posłużył się podrobionymi, przerobionymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami.  



         

 

c) W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, uczestnik jest zobowiązany do 

zwrotu w terminie 30 dni całości otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami ustawowymi 

liczonymi od dnia wypłaty wsparcia finansowego. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 

umową zastosowanie znajdują: Regulamin Rekrutacji, przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 

2011 roku o opiece nad dziećmi do w wieku do lat 3.  

2. Wszelkie spory między Realizatorem Projektu, a Uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej 

umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie, a gdyby okazało się to niemożliwe, spór podlegać 

będzie rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu.  

3. Umowę sporządzono, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.  

 

 

 

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

(podpis Realizatora Projektu)   (data i czytelny podpis Uczestniczki/Uczestnika) 

 

 

Załączniki do umowy: 

1. Zakres danych - dane Uczestnika Projektu 

2. Wzór ewidencji karty pracy Niani 
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