Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO
W PROJEKCIE „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ”
§1
Postanowienia ogólne
1. Projekt pt. „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” nr RPPK.07.01.00-18-0055/18 jest realizowany
przez firmę ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą w Rzeszowie przy Placu
Wolności 2/209, NIP 8131565126, REGON 691783716, reprezentowanym przez Martę Skowron –
właściciela firmy, zwanym Beneficjentem, działającym również w imieniu i na rzecz Partnera CDG
PRO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.01.00-18-0055/18-00 z dnia 15 listopada 2018 r.
podpisanej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
2. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób
bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe
3. Projekt realizowany jest w Biurze Projektu mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. Kopernika 1/34,
(budynek NOT). Siedziba firmy ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron znajduje przy
ul. Plac Wolności 2/209 w Rzeszowie.
4. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.
5. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 roku do 31.12.2019 roku.
6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady udzielania wypłaty stypendium szkoleniowego
Uczestnikom Projektu.
§2
Definicje podstawowe
Na potrzeby niniejszego Regulaminu będą używane następujące definicje pojęć:


Projekt – projekt „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” realizowany przez firmę ZRYW II
Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron



Instytucja Pośrednicząca ( w skrócie IP): Wojewódzki Urząd Pracy ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów



Beneficjent – ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron z siedzibą przy Placu Wolności
2/209, 35 – 075 Rzeszów



Biuro Projektu – Biuro Projektu „INKUBATOR AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ” zlokalizowane na ul.
Kopernika 1 pok. 34 (budynek NOT), 35-959 Rzeszów w województwie podkarpackim



Uczestnik projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie, zgodnie z
Biuro projektu:
ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron
ul. Kopernika 1/34, 35-959 Rzeszów
tel. 690-066-830, e-mail: justyna.zimny.zryw@wp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i skorzysta z co najmniej
jednej formy wsparcia zaproponowanej w Projekcie.


Partner: CDG PRO Sp. z o.o., Świlcza 145B, 36-072 Świlcza – podmiot realizujący projekt z Beneficjentem na podstawie umowy partnerskiej.
§3
Osoby uprawnione do otrzymania wypłaty stypendium szkoleniowego

1. Wypłata stypendium szkoleniowego przysługuje wszystkim Uczestnikom/Uczestniczkom Projektu
biorącym udział w szkoleniu.
§4
Zasady wypłaty stypendium szkoleniowego
1. Wypłata stypendium szkoleniowego dokonywana będzie na wnioski Uczestników/Uczestniczek Projektu w kwocie 8,55 (osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) brutto za 1 h zrealizowanego szkolenia.
2. Od kwoty stypendium szkoleniowego naliczane będą składki emerytalne, rentowa, wypadkowa.
Składka zdrowotna wyniesie 0.00 zł ze względu na fakt, że stypendia zwolnione są z podatku dochodowego.
3. Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie po zakończeniu szkolenia. Wysokość stypendium szkoleniowego uzależniona jest od ilości godzin szkoleniowych zrealizowanych przez Uczestniczkę Projektu
(stypendium zostanie wypłacone wyłącznie za pełne godziny odbytego szkolenia).
4. Za każdą nieobecność na szkoleniu lub jego części stypendium szkoleniowe nie przysługuje.
5. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do podpisywania list obecności na szkoleniu zgodnie z niniejszym Regulaminem.
6. Wypłaty stypendium szkoleniowego dokonuje Beneficjent Projektu lub Partner Projektu.
7. Wypłata stypendium szkoleniowego nastąpi przelewem na wskazany przez Uczestnika rachunek
bankowy, którego Uczestnik jest właścicielem, bądź współwłaścicielem, po weryfikacji poprawności
dokumentów przez Beneficjenta Projektu.
8. Beneficjent zastrzega sobie prawo wypłaty stypendium szkoleniowego w późniejszym terminie w
przypadku braku środków finansowych przyznanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
na realizację Projektu.
9. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Realizatora środków na realizację
projektu.
§5
Wymagane dokumenty
Biuro projektu:
ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron
ul. Kopernika 1/34, 35-959 Rzeszów
tel. 690-066-830, e-mail: justyna.zimny.zryw@wp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu musi zostać złożony na odpowiednich formularzach, dostępnych
w

biurze

projektu

oraz

zamieszczonych

na

stronie

internetowej:

http://zryw.rzeszow.pl/?page_id=1526.
2. Wypłata stypendium szkoleniowego nastąpi na podstawie złożonego przez Uczestnika Wniosku
o wypłatę stypendium szkoleniowego, stanowiącego zał. do niniejszego Regulaminu, oraz weryfikacji
listy obecności Uczestniczki na szkoleniu. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 14 dni
po zakończeniu szkolenia. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa do przyznania stypendium szkoleniowego.
3. Beneficjent zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji, danych zawartych w złożonych wnioskach o zwrot kosztów dojazdu oraz złożonych załącznikach i oświadczeniach. W takim przypadku
Beneficjent może żądać od Uczestnika/Uczestniczki Projektu dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, dane zawarte w składanym wniosku o zwrot kosztów dojazdu i/lub stanu prawnego oraz prawdziwości złożonych oświadczeń.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zapisy regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. Ostateczna interpretacja niniejszego
Regulaminu, wiążąca Uczestników projektu, należy do Beneficjenta.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2019 r.
3. W sprawach spornych decyzję podejmuje Kierownik Projektu wraz z właścicielem firmy.
4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych
dotyczących realizacji Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
konkursowe
5. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków
realizacji projektu lub dokumentów programowych. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Projektu.
6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu:
http://zryw.rzeszow.pl/?page_id=1526:
7. Nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym
Regulaminem, pozostaje w gestii Beneficjenta.
Rzeszów, dnia 30 kwietnia 2019 r.

ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców
Marta Skowron – właściciel
Biuro projektu:
ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron
ul. Kopernika 1/34, 35-959 Rzeszów
tel. 690-066-830, e-mail: justyna.zimny.zryw@wp.pl

