Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Mama wraca do pracy”:
Wzór umowy na współfinansowanie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Umowa trójstronna na współfinansowanie kosztów związanych z opieką
nad dzieckiem do lat 3 nr. .............../20...
Zawarta w Grudziądzu w dniu ................................................. roku pomiędzy:

STREFA EDUKACJI E=MC2 Spółka z o.o. ul. Chełmińska 206, NIP 5252579048,
Regon: 147102123 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000497616,
reprezentowanym przez .................................................
zwana dalej Beneficjentem.
a
Panią
............................................................................................................
zamieszkałą
................................................................................. legitymującą się Dowodem osobistym
seria/numer .....................................................................
zwaną dalej Uczestniczką Projektu
a
Prowadzącym
Żłobek1:
......................................................,
posiadającym
nr
REGON................................................., nr NIP..................................., wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego / Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej *, prowadzonym przez .................................................................. pod nr
..................................................,
reprezentowanym przez ..................................................
zwanym w dalszej części Umowy Organizatorem opieki
Jeżeli Uczestniczka projektu, jako organizatora opieki wskaże żłobek prowadzony przez Beneficjenta wówczas
dane organizatora opieki są tożsame z danymi Beneficjenta. Miejsce na podpis organizatora opieki pozostaje
bez podpisu, a wszelkie oświadczenia i zobowiązania organizatora opieki zawarte w niniejszej umowę
przejmuje Beneficjent. Wszelkie zaświadczenia, które organizator opieki zobowiązuje się wydać Uczestniczce
Projektu zostają zastąpione dokumentami potwierdzającymi wykonanie zobowiązań Uczestniczki projektu
i zostają dołączone bezpośrednio do dokumentacji projektowej.

1

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

§1
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w ramach projektu „Mama wraca do pracy”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego. Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie
zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.
2. Niniejsza umowa reguluje współpracę Stron w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem
Uczestniczki Projektu oraz określa zasady współfinansowania kosztów związanych z opieką
nad dzieckiem.
3. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ......................................... do dnia
........................................

§2
Beneficjent oświadcza, że:
- jest realizatorem projektu „Mama wraca do pracy” w ramach, którego jednym z działań jest
finasowanie do wysokości maksymalnie 800 zł miesięcznie kosztów związanych z
organizacją opieki dla dzieci w wieku 20 tygodni – 3 lata, będących pod opieką Uczestniczki
projektu,
- Uczestniczka projektu, przeszła pomyślnie proces rekrutacji i został/a zakwalifikowany/a do
Projektu „Mama wraca do pracy”,

Uczestniczka Projektu oświadcza, że:
- jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .................................................. (imię nazwisko),
......................................... (PESEL),
- ma pełnie władzy rodzicielskiej w odniesieniu do wyżej wskazanego dziecka.

Organizator opieki oświadcza, że:
- prowadzi Żłobek wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez
....................................................................................................................
- koszt usługi opieki nad wyżej wskazanym dzieckiem, który ma zostać pokryty w ramach
współfinansowania w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych
projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym samym
okresie).

§3
Beneficjent zobowiązuje się do:
- wypłacenia współfinansowania kosztów w kwocie .................. zł
miesięcznie
(................................... zł w pierwszym miesiącu) przez okres 12 miesięcy kalendarzowych,
poniesionych na opiekę nad dziećmi do lat 3 obejmujących pokrycie kosztów usługi bieżącej
opieki nad dzieckiem w żłobku, w okresie wskazanym w § 1 punkt 3.
- wypłacania współfinansowania kosztów opieki zgodnie z postanowieniami i w terminach
wskazanych w Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Mama wraca do pracy”, w
szczególności § 4 punkty od 3 do 10.
Uczestnik/czka Projektu zobowiązuje się do:
- regulowania pozostałej części opłat (jeżeli dotyczy) wynikających z organizacji opieki nad
dzieckiem do lat 3 w wysokości, terminach i na zasadach obowiązujących u organizatora
opieki.
- przedkładania Beneficjentowi dokumentów potwierdzających dokonanie opłat na rzecz
organizatora opieki zgodnie z postanowieniami Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie: „Mama wraca do pracy”, w szczególności § 4 punkt 9.
- informowania Beneficjenta i Organizatora opieki o zaistniałej zmianie statusu na rynku
pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na
poprawną realizację Projektu, w szczególności o utracie prawa do opieki (w terminie nie
przekraczającym 5 dni roboczych).
- uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia przewidzianych w Regulamin rekrutacji i
uczestnictwa w projekcie: „Mama wraca do pracy”, w szczególności § 4 punkt 2.
Organizator opieki zobowiązuje się do:
- zapewnienia opieki dla dziecka .................................................. (imię nazwisko),
......................................... (PESEL), od dnia ............................................
- niezwłocznego wydania dokumentów (np. zaświadczeń) potwierdzających dokonanie opłat
przez Uczestnika/czkę projektu.
- poinformowania Beneficjenta o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej lub
wykreśleniu Żłobka z właściwego rejestru (w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych
od momentu zdarzenia).
- poinformowania Beneficjenta o skreśleniu dziecka Uczestnika/czki projektu z listy Żłobka
(w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od momentu zdarzenia).

§4

Współfinansowanie opieki w żłobku nad dzieckiem Uczestniczki Projektu
1. Współfinansowanie nie może przekraczać kosztów usługi bieżącej opieki nad dzieckiem
w żłobku w danym miesiącu.
2. Opłaty za zajęcia dodatkowe nie będą pokrywane w ramach projektu.
3. Współfinansowanie w przypadku korzystania z usługi bieżącej opieki nad dzieckiem w
żłobku w niepełnym miesiącu będzie wypłacane proporcjonalnie – zgodnie z ilością dni
roboczych, w których dziecko było wpisane na listę żłobka z zastrzeżeniem punktu 7.
4. Jeżeli dziecko korzystało z usługi bieżącej opieki w niepełnym miesiącu, bądź koszt
usługi za cały miesiąc jest mniejszy niż 800 zł, w miesiącu, w którym było wpłacone tzw.
wpisowe (jednorazowe), wówczas może być ono zakwalifikowane do współfinansowania
wypłaconej w ramach uczestnictwa w projekcie.
5. Współfinansowanie kosztów usługi bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku będzie
dokonywane w terminie do 10 dni roboczych od momentu otrzymania prawidłowo
wystawionego dokumentu księgowego, bezpośrednio na rachunek organizatora opieki z
zastrzeżeniem punktu 6 i 7.
6. Warunkiem koniecznym do współfinasowani kolejnych okresów rozliczeniowych jest
dostarczenie przez Uczestniczkę Projektu potwierdzenia uregulowania pozostałej części
opłat powyżej 800 zł (jeśli występuje), do końca danego miesiąca kalendarzowego.
7. Wypłata wskazana w punkcie 5 jest uzależniona od dostępności środków finansowych na
koncie projektowym – w przypadku opóźnienia płatności z powodu braku środków na
koncie projektowym Organizatorowi opieki oraz Uczestniczce Projektu nie przysługuje
prawo do żadnej rekompensaty.
§5
Utrata prawa do finasowania kosztów bieżącej opieki nad dzieckiem oraz skreślenie z
listy Uczestniczek projektu
1. Uczestniczka projektu traci prawo do współfinansowania kosztów usługi bieżącej opieki
nad dzieckiem z chwilą zakończenia udziału w projekcie (w sytuacjach opisanych w
punktach 2 – 3) oraz w przypadku utraty prawa do opieki, a także w momencie
ukończenia przez dziecko wieku objęcia opieką żłobkową).
2. Uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia
odpowiedzialności, w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów
osobistych lub zawodowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisania
umowy. Rezygnacja odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem
przyczyny rezygnacji.
3. Uczestniczka Projektu może zostać skreślona z listy Uczestniczek Projektu w wypadku
nie wypełniania postanowień zawartych w niniejszej umowie, naruszenia postanowień
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Mama wraca do pracy”, ujawnienia
fałszywości złożonych oświadczeń. Decyzję o skreśleniu podejmuje Kierownik Projektu.
4. W przypadku rezygnacji Uczestniczki z udziału w Projekcie z przyczyn
nieuzasadnionych lub skreślenia z listy Uczestniczek Projektu spowodowanego nie
wypełnianiem postanowień zawartych w niniejszej umowie, Uczestniczka jest
zobowiązana do zwrotu poniesionych przez Beneficjenta kosztów uczestnictwa w
projekcie

§6
Zmiana treści Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Każda ze Stron niniejszej Umowy oświadcza i zapewnia, że na dzień podpisania niniejszej
Umowy posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy,
wykonała wszystkie działania niezbędne w związku z upoważnieniem do zawarcia i
wykonania niniejszej Umowy, nie istnieją żadne zobowiązania umowne ani inne
zobowiązania, które uniemożliwiałyby Stronie wykonanie niniejszej Umowy, warunki
niniejszej Umowy są wykonalne wobec każdej ze Stron Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§8
Powyższe postanowienia oraz zawarcie niniejszej umowy nie uchybia możliwości zawarcia
odrębnej umowy Organizatora opieki z Uczestniczką Projektu na opiekę nad dzieckiem.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn.
zm.), ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016,
poz. 157), jak również Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Mama wraca do
pracy”.
§ 10
Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy strony będą rozwiązywać w
sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Beneficjenta.
§ 11
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Beneficjenta, Organizatora opieki i Uczestniczki projektu.
Beneficjent

…………………………………

Uczestniczka Projektu

…………………………………

Organizator opieki

…………………………………

