Umowa o wkład własny
W dniu ……………………………………….. w …………..…………………………. pomiędzy:
Anną Gębka-Suska prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej pod nr 56202/2007,
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania - Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania, pod firmą 4ELT z siedzibą
w Poznaniu (61-038) ul. Trzemeszeńska 16, zwaną w dalszej części Umowy Beneficjentem
a
Szkołą (nazwa i adres) …………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną
przez Dyrektora (imię i nazwisko) …………………………………………………………….., zwaną w dalszej treści Umowy Szkołą
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Beneficjent oświadcza, co następuje:
A) na podstawie Umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu z dnia 16.08.2012 pod numerem POKL.09.04.00-30065/11 Beneficjent realizuje szkolenia dla nauczycieli języka angielskiego w ramach Projektu pod nazwą „4ELT Rozwój zawodowy
nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
B) Beneficjent realizuje Projekt z wykorzystaniem funduszy przekazanych mu przez Instytucję Pośrednicząca na wydzielone
konto Projektu.
C) Celem projektu „4ELT Rozwój zawodowy nauczycieli języka angielskiego z terenów wiejskich Wielkopolski” jest rozwój
kompetencji metodycznych, pedagogicznych i językowych oraz wzrost umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnych wśród
nauczycieli języka angielskiego w Wielkopolsce.
D) Czas realizacji Projektu obejmuje okres od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2014r.
E) Uczestnikami Projektu, a zarazem beneficjentami ostatecznymi są nauczyciele języka angielskiego zatrudnieni w szkołach
publicznych z terenów wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców województwa wielkopolskiego, niezależnie od posiadanego stopnia
awansu zawodowego oraz poziomu, na którym nauczają języka angielskiego.
F) Projekt zakłada uczestnictwo każdego nauczyciela w 80-cio godzinnym praktycznym szkoleniu, składającym się z:
I. szkolenia stacjonarnego, realizowanego podczas 5 zjazdów weekendowych w Poznaniu, a w nim:
- 24 godziny warsztatów metodycznych
- 24 godziny praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie post-proficiency
- 12 godzin szkolenia informatycznego, dotyczącego twórczego wykorzystywania technologii informacyjnych w
nauczaniu j. angielskiego i do tworzenia własnych materiałów dydaktycznych
- 16 godzin zajęć z autoprezentacji, których celem będzie podniesienie autorytetu nauczyciela w klasie i wzrost
odpowiedzialności za postępy uczniów
II. 4 godzin indywidualnych sesji informacji zwrotnej, prowadzonych bezpośrednio w Szkole.
G) Zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej 15,00% wydatków Projektu pochodzić będzie z budżetów jednostek
samorządu terytorialnego zatrudniających nauczycieli.
H) Zgodnie z założeniami Projektu wkład własny szkół przeznaczony będzie na pokrycie wyłącznie wydatków Projektu ujętych w
pozycji 4, 5 i 6 Projektu.
I) Wysokość wkładu własnego Szkoły przypadająca na jednego uczestnika Projektu wynosi 956,92 zł
§2
Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie zostały zawarte w Regulaminie projektu, który jest nieodłączną częścią niniejszej umowy.

§3
Szkoła kieruje do uczestnictwa w Projekcie (imię i nazwisko) ………………………………………………………………., który jest zatrudniony
przez Szkołę do nauczania języka angielskiego na podstawie (rodzaj umowy …………………………………………. Szkoła zobowiązuje się
zapłacić Beneficjentowi dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu nauczyciela i oświadcza, że w budżecie Szkoły na rok 2012 założone
zostały środki ten cel.
§4
Zgodnie z wnioskiem POKL i umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy środki finansowe wniesione przez Szkołę przeznaczone
zostaną tylko i wyłącznie na pokrycie następujących kosztów Projektu: warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego, sesje
informacji zwrotnej oraz zajęcia językowe na poziomie post-proficiency.
§5
Wyżej zdefiniowany wkład własny zostanie przelany na rachunek bankowy Projektu o numerze 55 1140 2004 0000 3702 7014 6067
prowadzony w banku mBanku.
Szkoła wpłaci na konto Projektu wkład własny najpóźniej 7 dni od otrzymania noty księgowej.
Strony zgodnie przyjmują, iż za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku Szkoły.
Zapłata określona niniejszą umową zostanie wniesiona przed rozpoczęciem zajęć przez nauczyciela.
§6
Szkoła zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji prowadzonej przez Beneficjenta w związku z realizacją niniejszego Projektu.
Prawo takie przysługuje również podmiotom, które są uprawnione do kontroli Szkoły (np. zarząd gminy lub starostwa).
§7
Obydwie strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności stron, oraz danych
przechowywanych i przetwarzanych przez obydwie strony, o których dowiedziały się w trakcie realizacji niniejszej umowy.
§8
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszej umowy odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Wszelkie ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony zgodnie poddają pod jurysdykcję sądów powszechnych w
Poznaniu.
§ 11
Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
a) adres do doręczeń dla Beneficjenta: 61-038 Poznań, ul. Trzemeszeńska 16
b) adres do doręczeń dla Szkoły: ……………………………………………………………………………………………..
Wszelkie zawiadomienia oraz inne komunikaty przesyłane w związku z niniejszą Umową powinny być sporządzone na piśmie i doręczone
na wyżej wymienione adresy Stron. Strony będą niezwłocznie informować się nawzajem o jakichkolwiek zmianach adresów. Do chwili
właściwego zawiadomienia o zmianie adresu, listy wysłane na poprzedni adres będą uważane za prawidłowo doręczone.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………
Beneficjent

…………………………………………
Szkoła

