Załącznik nr 2

Umowa nr ……………………………………………………………………………….

zawarta w dniu ………………………………………………………….. 2015 r. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,
NIP 956 19 69 536, Regon 092350613, reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej „Województwem”,
a
…………………………………………………………., zamieszkałym(ą) przy ulicy………………..………………………………….
w ……………………………………………………….., PESEL ……………………………, zwanym(ą) dalej „Beneficjentem”.

§ 1. Przedmiot umowy
1. Województwo zobowiązuje się do pokrycia kosztów wspierania warsztatu zawodowego dla
Beneficjenta projektu pn. „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej”
w formie kursów doskonalących/szkoleń, w wysokości do dwóch tysięcy złotych.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach działania 9.4, tj. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty",
w ramach Priorytetu IX, tj. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§2. Obowiązki Beneficjenta
1. Beneficjent w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:
1) udziału w kursach doskonalących/szkoleniach, wynikających z indywidualnej diagnozy
potrzeb rozwojowych zatwierdzonych jako zgodne z celami projektu przez coachów metodyków nauczania języków obcych. Opinia coacha dotycząca wyboru kursów
doskonalących/szkoleń stanowi załącznik do niniejszej umowy;
2) ukończenia do dnia 30 czerwca 2015r. w/w kursów i szkoleń, potwierdzonych
zaświadczeniem uzyskanym od ich organizatora i dostarczonym do siedziby Urzędu
Marszałkowskiego w terminie do 30 czerwca 2015r.;
3) dostarczenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego faktury wystawionej na Województwo
kujawsko-pomorskie na kwotę nie większą niż 2 000 zł, zawierającej w swej treści pełną
nazwą projektu, imię i nazwisko uczestnika, nazwę kursów doskonalących/szkoleń, okres ich
realizacji oraz termin płatności nie krótszy niż 60 dni.
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2. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3, Beneficjent
zobowiązuje się do zwrotu lub pokrycia kosztów poniesionych przez Województwo wraz
z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia otrzymania do dnia ich
zwrotu.
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§3. Terminy i sposoby płatności
Pokrycie kosztu, o którym mowa w §1, nastąpi po podpisaniu przez Beneficjenta niniejszej umowy
i dostarczeniu faktury do siedziby Urzędu Marszałkowskiego mieszczącego się przy ul. Plac
Teatralny 2 w Toruniu.
Beneficjent ma obowiązek dostarczenia faktury do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w terminie
nie dłuższym niż 7 dni (liczy się data wpływu do Urzędu).
W przypadku nie zachowania obowiązku wskazanego w ust.2, Beneficjent może zostać obciążony
odsetkami związanymi z nieterminową płatnością.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa.
§ 4. Pozostałe warunki
Strony zobowiązują się do zachowania odpowiednich środków ochrony informacji przekazywanej
wzajemnie w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym przetwarzania danych osobowych
zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą
rozstrzygane między Stronami przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku zgody
właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Województwa.
Umowa zostaje sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje
Beneficjent.
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