Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów stażowych
i szkoleniowych
w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”
1) Informacje ogólne
1) Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów stażowych
i stypendiów szkoleniowych dla Uczestników Projektu „Droga do zatrudnienia”.
2) Ilekroć w regulaminie mowa jest o stypendium, rozumie się przez to stypendium
stażowe i stypendium szkoleniowe w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”.
3) Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów stażowych i stypendiów
szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Droga do zatrudnienia”, zwany dalej
Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o umowę o dofinansowania projektu nr
POWR.01.02.02-18-0222/15, zawartą pomiędzy ISOFT Grzegorz Lasek, zwanym
dalej beneficjentem, a Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Rzeszowie.
4) Stypendia są finansowane jest ze środków projektu „Droga do zatrudnienia” w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych, realizowanego przez ISOFT Grzegorz Lasek.
2) Zasady wypłacania stypendium stażowego
1) Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte

2)
3)

4)
5)

6)
7)
8)

w niniejszym Regulaminie, za staż odbywany w ramach projektu przysługuje
stypendium stażowe.
W okresie odbywania stażu (4 miesiące) Uczestnikowi Projektu przysługuje
stypendium w wysokości 1750,00 zł brutto za każdy pełny miesiąc.
Stypendium za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego stypendium
przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to
przysługuje.
Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi
nieobecność z powodu choroby udokumentowana zwolnieniem lekarskim.
Stypendium stażowe przysługuje za dni obecności na stażu i dni wolne przysługujące
Uczestnikowi Projektu. Każdemu Uczestnikowi Projektu przysługują 2 dni wolne za
każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu, które są udzielane na pisemny wniosek
Uczestnika Projektu, odbywającego staż.
Z tytułu urlopu okolicznościowego dni wolne nie przysługują.
Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności.
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:
• podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
• podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym: składka zdrowotna wynosi 0,00 zł,
• nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
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9) Beneficjent zgłosi Uczestnika Projektu, (bądź członka rodziny w przypadku gdy
zajdzie taka potrzeba), do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne
składki.
3) Zasady wypłacania stypendium szkoleniowego
1) Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte
w niniejszym regulaminie,przysługuje stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa
w szkoleniu zawodowym.
2) W okresie odbywania szkolenia zawodowego Uczestnikowi Projektu przysługuje
stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium ustala się na kwotę 6,65 zł brutto za
1 godzinę zrealizowanego szkolenia.Beneficjent zastrzega sobie wypłatę stypendium
szkoleniowego do kwoty 425,60 zł(tj. za 64 godziny szkolenia),przyjętej w budżecie
projektu.
3) Wysokość stypendium szkoleniowego uzależniona będzie od ilości godzin
szkoleniowych zrealizowanych przez Uczestnika Projektu. Liczone będą tylko
zrealizowane godziny szkolenia zawodowego. Weryfikacja godzin nastąpi na
podstawie list obecności na szkoleniu.
4) Za każdą nieobecność na szkoleniu zawodowym lub na jego części, stypendium
szkoleniowe nie będzie przysługiwać.
5) Od kwoty stypendium szkoleniowego naliczane będą składki: emerytalna, rentowa
i wypadkowa. Składka zdrowotna wynosi 0,00 zł, gdyż stypendia zwolnione są
z podatku dochodowego.
6) Wypłata stypendium szkoleniowego nastąpi na podstawie złożonego przez
Uczestnika Projektu wniosku o wypłatę stypendium szkoleniowego stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wniosek o przyznanie stypendium
szkoleniowego należy złożyć do 7 dni po zakończeniu szkolenia zawodowego.
Złożenie wniosku w terminie późniejszym skutkować będzie utratą prawa do
przyznania stypendium szkoleniowego.
7) Wypłaty stypendium szkoleniowego dokonywać będzie Beneficjent Projektu.
8) Wypłata będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika
Projektu, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem.
9) Beneficjent zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie
wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym.
10) Uczestnikowi Projektu nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem
wypłaty stypendiów, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie, na rachunek Beneficjenta środków na realizację Projektu.
4) Postanowienia końcowe
1) Wszystkie formularze wniosków i dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium
stażowego i szkoleniowego dostępne są w Biurze Projektu „Droga do zatrudnienia”
na Al. Sikorskiego 13 w Rzeszowie.
2) Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez ISOFT Grzegorz Lasek.
3) Ostateczna interpretacja regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów
stażowych i szkoleniowych Uczestnikom Projektu w ramach projektu „Droga do
zatrudnienia" należy do ISOFT Grzegorz Lasek.
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4) Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych lub innych
uzasadnionych okoliczności.
5) Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.
……….………….………
Miejscowość, data

…….………………………..
Podpis osoby zatwierdzającej Regulamin
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Załącznik nr 1
………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)
………………………………………………
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie mi stypendium szkoleniowego z tytułu uczestnictwa
w szkoleniu zawodowym, realizowanego w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”.

Nazwa szkolenia zawodowego ……….………………………………………………………...

Termin szkolenia zawodowego …. ………………………………………………………...…...

Ilość godzin szkolenia zawodowego……………...……………………………………………..

Łączna liczba godzin obecności Uczestnika Projektu na szkoleniu zawodowym …..……...…..

Przyznaną kwotę zwrotu środków proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:
…………………………………………………………………………….………………...…..
w banku …………………………………………………………………………..…………….

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w konta.

Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu przyznawania i wypłacania
stypendiów stażowych i szkoleniowych dla Uczestników Projektu „Droga do zatrudnienia”,
nr POWR.01.02.02-18-0222/15

………………………………..
Miejscowość, data

…………………………..
Podpis Uczestnika Projektu
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