REGULAMIN PRZYZNAWANIA I
WYPŁACANIA STYPENDI W
SZKOLENIOWYCH I STA OWYCH
w ramach Projektu pn. „ Mogę Więcej - aktywizacja
osób zagrożonych wykluczeniem” nr umowy :
RPLD.09.01.02-10-0012/19
§1 Informacje og lne
1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendi w szkoleniowych i sta owych w ramach
realizacji Projektu pn. „ Przez Aktywno
zostaje w oparciu o umow

do Zmiany ” zwany dalej Regulaminem ustalony

o dofinansowanie projektu RPLD.09.01.02-10-0012/19 zwan

dalej Umow zawart pomi dzy Wojew dztwem Łódzkim – Wojew dzkim Urz dem Pracy w
Łodzi Fundacja Rozwoju Społeczności Lokalnej PROGRESSIO.
2. Stypendia s

finansowane ze

rodk w projektu „ Mogę Więcej - aktywizacja osób

zagrożonych wykluczeniem” wsp łfinansowanego przez Uni

Europejsk

ze

rodk w

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojew dztwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ,
3. Wszystkie formularze wniosk w i dokumenty potrzebne do uzyskania stypendium
szkoleniowego i sta owego dost pne s w Biurze Projektu

§2 Stypendium szkoleniowe
1. Wszystkim Uczestnikom Projektu za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje
stypendium szkoleniowe.
2. Warunkiem przyznania stypendium szkoleniowego jest minimalna frekwencja na szkoleniu
– 80 %.
3. Stypendium szkoleniowe rozliczane jest w systemie godzinowym za godzin szkolenia i
przyznawane jest po zako czeniu szkolenia – w kwocie zale nej od liczby zrealizowanych
godzin szkolenia.
4. Zgodnie z ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wysoko

stypendium

szkoleniowego nie mo e by wy sza ni 120 % zasiłku dla bezrobotnych i nie mo e by
ni sza ni 20 % zasiłku dla bezrobotnych o kt rym mowa w art 72 ust.1 pkt.1 ustawy.
5. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:
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- podlegaj

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, je li nie maj

innych tytuł w powoduj cych obowi zek ubezpiecze społecznych
- podlegaj ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł. - nie opłacaj
zaliczek na podatek dochodowy od os b fizycznych. Płatnikiem składek za Uczestnik w jest
Realizator.
6. Realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika „O wiadczenia osoby
pobieraj cej stypendium ” w przypadku gdy b dzie to wymagane zgłosi Uczestnika do
ubezpieczenia i b dzie odprowadzał za niego nale ne składki.
7. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego przez uczestnika projektu:
a) zapoznanie si z niniejszym regulaminem potwierdzone podpisem:
b) prawidłowe wypełnienie „ O wiadczenia osoby pobieraj cej stypendium ”
c) Prawidłowo wypełniony wniosek o wypłat stypendium szkoleniowego
d) Karta obecno ci na szkoleniu potwierdzaj ca obecno

Uczestnika na szkoleniu –

wypełniona na podstawie listy obecno ci na szkoleniu i harmonogramu szkolenia
8. O wiadczenie osoby pobieraj cej stypendium powinno zawier dane o stanie faktycznym.
W przypadku zmian tych danych Uczestnik jest zobowi zany niezwłocznie przesła
aktualizacj uzupełniaj c .

§3 Stypendium sta owe
1. Wybranym Uczestnikom Projektu za sta

zawodowy odbywany w ramach Projektu

przysługuje stypendium sta owe.
2. Stypendium sta owe przyznawane jest miesi cznie w kwocie 1440,- zł brutto.
3. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium sta owego :
- podlegaj

ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, je li nie maj

innych tytuł w powoduj cych obowi zek ubezpiecze społecznych
- podlegaj ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł.
- nie opłacaj zaliczek na podatek dochodowy od os b fizycznych.
Płatnikiem składek za Uczestnik w jest Realizator.
4. Realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika „ O wiadczenia osoby
pobieraj cej stypendium ” w przypadku gdy b dzie to wymagane zgłosi Uczestnika do
ubezpieczenia i b dzie odprowadzał za niego nale ne składki.
5. Wymogi otrzymania stypendium sta owego przez Uczestnika projektu
a) zapoznanie si z niniejszym regulaminem potwierdzone podpisem;
b) prawidłowe wypełnienie „ O wiadczenia osoby pobieraj cej stypendium ”
c) podpisanie umowy sta owej
d) listy obecno ci ze sta u potwierdzone podpisem Uczestnika dostarczone do Realizatora
do 10 – tego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu odbycia sta u.
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8. O wiadczenie osoby pobieraj cej stypendium powinno zawier dane o stanie faktycznym.
W przypadku zmian tych danych Uczestnik jest zobowi zany niezwłocznie przesła
aktualizacj uzupełniaj c .
6.Stypendium sta owe przysługuje za dni obecno ci na sta u i dni wolne przysługuj ce
sta y cie ( osobie odbywaj cej sta

przysługuj

2 dni wolne za ka de 30 dni

kalendarzowych zrealizowanego sta u, kt re s

udzielane na pisemny wniosek

odbywaj cego sta ). W przypadku nie wykorzystania przysługuj cych dni wolnych w trakcie
odbywania sta u Uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Dni wolne z tytułu
urlopu okoliczno ciowego nie przysługuj .
7. Stypendium nie przysługuje na czas nieobecno ci na sta u. Wyj tek stanowi nieobecno
z powodu choroby udokumentowana zwolnieniem lekarskim wystawionym przez lekarza. Do
zwolnienia lekarskiego nale y poda NIP płatnika – 8331402274.
8. Podstaw

do wypłaty stypendium szkoleniowego s

poprawnie uzupełnione listy

obecno ci. Razem z list obecno ci nale y przesła podpisane przez Pracodawc wnioski
urlopowe.
9. Stypendium za niepełny miesi c ustala si
przez 30 i mno

c otrzyman

kwot

dziel c kwot

przez liczb

przysługuj cego stypendium

dni kalendarzowych przypadaj cych w

okresie za kt ry stypendium przysługuje.

§4 Warunki wypłaty stypendium
1. Wypłata stypendium szkoleniowego nast pi do 14 dni od daty dostarczenia przez
Uczestnika wymaganych dokument w ( § 1 pkt. 7 niniejszego regulaminu ).
2. Wypłata stypendium sta owego nast pi do 14 dni od daty dostarczenia przez Uczestnika
wymaganych dokument w (§ 3 pkt. 5 niniejszego regulaminu ).
3. Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty b d

podstaw

do wypłaty

stypendium.
3. Realizator zastrzega sobie prawo

dania przedstawienia dokument w na potwierdzenie

fakt w lub stanu prawnego zło onych o wiadcze przez Uczestnika.
4. Wypłaty zostan

przekazane na wskazany w o wiadczeniu przez Uczestnika Projektu

rachunek bankowy. Realizator dopuszcza wypłaty stypendium szkoleniowego i stypendium
sta owego got wk lub przekazem pocztowym
5. Realizator zastrzega sobie mo liwo

p

niejszej wypłaty stypendium w momencie

wyczerpania rodk w finansowych na koncie projektowym. W powy szej sytuacji wypłaty
stypendi w zostan

uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu

rodk w przez Instytucj

Po rednicz c – Wojew dzki Urz d Pracy w Łodzi.
6. Uczestnikowi Projektu nie przysługuj

adne roszczenia zwi zane z op

stypendi w, kt re wynikaj

w przekazywaniu Realizatorowi przez Instytucj

Po rednicz c

z op

nie

nieniem wypłaty

rodk w na realizacj Projektu „Mogę Więcej - aktywizacja osób zagrożonych

wykluczeniem”.
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§5 Postanowienia ko cowe
1. Niniejszy regulamin wchodzi w ycie z dniem 01.06.2020 r.
2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.

Podstawa prawna :
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w zwi zku z art. 12 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie
ubezpiecze

społecznych (Dz. U. Z 2009 r., nr 205, poz. 1585, z po n, zm.) obowi zkiem

ubezpiecze : emerytalnego, rentowego i wypadkowego obj te s osoby pobieraj ce stypendium w
okresie odbywania szkolenia, sta u lub przygotowania zawodowego dorosłych, na kt re zostały
skierowanie przez inne ni

powiatowy urz d pracy podmioty kieruj ce na szkolenie, sta

lub

przygotowanie zawodowe dorosłych.
Zgodnie z art. 9 ust. 6A ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze społecznych
(Dz. U. Z 2009 r., nr 205, poz. 1585, z po n. zm.), osoby, o kt rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 9, 9a, 9b,
11 i 12, obowi zkowo podlegaj ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, je eli nie maj innych
tytuł w rodz cych obowi zek ubezpiecze społecznych.
Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o

wiadczeniach z opieki zdrowotnej

finansowanej ze rodk w publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od
os b fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od os b fizycznych (Dz. U. Z 2000 r., nr 14, poz. 176 z p
stanowi cych podstaw

wymiaru składki innych ni

n. zm.) od przychod w

okre lone w ust. 2 tego artykułu, składk

na

ubezpieczenie zdrowotne obliczon za poszczeg lne miesi ce obni a si do wysoko ci 0 zł.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os b
fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., nr 14, poz. 176 z p

n. zm.) zwolnione z poboru podatku

dochodowego s płatno ci na realizacj projekt w w ramach program w finansowanych z udziałem
rodk w europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wył czeniem płatno ci
otrzymanych przez wykonawc w oraz rodki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako
pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem rodk w europejskich, o kt rych
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p
zm.)
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