
 

 

Aneks nr 4 z dnia 13.10.2021r.  

do regulaminu ,,Aktywizacja młodzieży NEET” 

 nr projektu POWR.01.02.01-04.0105/19 

 

§1 Przedmiot zmiany 

Zostaje zmieniony  § 1, pkt. 4 który otrzymuje brzmienie: 

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2020r. – 30.04.2022r. 

Zostaje zmieniony  § 4, pkt. 2 który otrzymuje brzmienie: 

 Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika 
projektu (określonymi w Indywidualnym Planie Działania) oraz zdiagnozowanymi 
potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy - pozwolą na uzyskanie 
kwalifikacji w zawodzie deficytowym w województwie lub powiecie zamieszkania danej 
osoby. 

 Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-
2020. 

 Każde szkolenie zakłada uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim 
dokumentem, rozpoznawalnym i uznawanym w danym środowisku, sektorze lub branży 
(np. certyfikatem). 

 Uzyskanie kwalifikacji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie 
odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). 

 Wsparcie dostępne dla wszystkich uczestników projektu. Forma/zakres (godziny 
dydaktyczne): do 150h/miesiąc. 

 W przypadku szkoleń krótkotrwałych(np. jednodniowych lub dwudniowych) będzie 
wymagana frekwencja na poziomie 100%, a w przypadku szkoleń wielodniowych lub 
długotrwałych na poziomie co najmniej 80%. 

 Szkolenia będą realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

 Wszystkie kursy zakończą się egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem uczestnikom 
certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji. 

 Równość/dostępność: możliwość wyboru szkoleń, elastyczne godziny zajęć, brak barier 
architektonicznych. Wsparcie towarzyszące: wyżywienie (przysługuje w dni kiedy zajęcia 
odbywają się w wymiarze co najmniej 6h/dzień), zwrot kosztów dojazdu, stypendium 
szkoleniowe. 

 W ramach szkoleń zawodowych wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione: 
- ubezpieczenie NNW/OC, 
- stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia,   
- wyżywienie, 
- refundacja kosztów dojazdu za szkolenia, 
- badania lekarskie przed szkoleniem.  

 
Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie 
wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i 



 

instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin w 
przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego 
ustalona zostanie proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o 
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Maksymalna miesięczna wartość stypendium szkoleniowego: 1 489,00 zł netto + 290,65 zł (składka 
emerytalna 19,52%) + 119,12 zł (składka rentowa 8%) + 12,51 zł (składka wypadkowa 0,84%) = 1 
911,28 zł brutto brutto (ewentualnie 9,93 zł/godzinę szkolenia). 
 

- stypendium Szkoleniowe zostanie wypłacone po zakończeniu szkolenia, o ile frekwencja 
Uczestnika/czki podczas szkolenia wyniesie min. 80% (zgodnie z listą obecności). Stypendium 
Szkoleniowe nie zostanie wypłacone w przypadku przerwania udziału szkolenia.  
Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego: 

 podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu 
 podlegają ubezpieczeniom zdrowotnym – składka zdrowotna wynosi 0 zł  
 nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 

W związku z powyższym Organizator Projektu na podstawie wypełnionego przez Uczestnika/czkę 
Projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku gdy nie będzie to 
wymagane zgłosi Uczestnika/czkę do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego/nią należne 
składki. 
Stypendium Szkoleniowe przysługuje tylko na czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik/czka 
Projektu był/a obecny/a. Podstawa do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na 
poszczególnych zajęciach.  
 
Zostaje zmieniony  § 4, pkt. 3 który otrzymuje brzmienie: 

 Wsparcie przewidziane jest dla 100% uczestników projektu.  

 Staże realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w 
projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub 
kompetencjami. 

 Wymiar stażu to 3 m-ce na osobę 

 Staż odbywa się na podstawie pisemnej umowy, której stroną jest, co najmniej stażysta 
oraz podmiot przyjmujący na staż, która zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w 
tym cel stażu, okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce 
wykonywania prac, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu; 

 Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który 
jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż (pracodawcę) we współpracy z 
organizatorem stażu (Beneficjentem) i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu 
jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. 

 Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu, wyznaczonego na 
etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres 
obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji (w 
tym z zasadami BHP i przeciwpożarowymi), w której odbywa staż. 

 Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni wolne ustawowo, 
dni wolne, które przysługują uczestnikowi w wymiarze 2 dni za każdy pełny miesiąc 
odbywania stażu oraz nieobecności z powodu choroby (udokumentowane zwolnieniem 
lekarskim). Dni wolne są udzielane na pisemny wniosek Uczestnika/czki Projektu. W 
przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu 
Uczestnikowi/czce nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Uczestnikowi/czce Projektu 
nie przysługuje urlop okolicznościowy. Podstawą stypendium stażowego są listy 
obecności.    

 Stypendium stażowe zostanie wypłacone po odbyciu każdego miesiąca stażu, po 
dostarczeniu Organizatorowi Projektu listy obecności i sprawozdania miesięcznego ze 



 

stażu. Wypłaty zostaną przekazane na wskazany przez Uczestnika/czkę Projektu rachunek 
bankowy. Organizator Projektu zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty 
stypendium, w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W 
powyższej sytuacji, wypłaty stypendium stażowego zostaną uregulowane niezwłocznie po 
otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.  

 Uczestnikowi nie przysługuje żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty 
stypendiów, które wynikają z opóźnień w przekazaniu na rachunek Organizatora Projektu 
środków na realizację projektu Aktywizacja młodzieży NEET.  

 Warunkiem otrzymania stypendium szkoleniowego i stażowego jest prawidłowe 
wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” oraz „Oświadczenie o 
numerze konta”  

 Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane o stanie faktyczny, 
w przypadku zmian tych danych – w szczególności dotyczących stanu osoby 
zarejestrowanej jako bezrobotny w urzędzie pracy – Uczestnik/czka jest zobowiązany/a 
niezwłocznie przesłać informację aktualizującą.  

 Wymagana frekwencja: 85%. 

 Po zakończeniu stażu jest opracowywana opinia, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz 
efekty stażu. Opinia jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie 
pisemnej. 

 Wymiar stażu to 3 m-ce (3 mce/osobę * 100 osób = 300 osobomiesięcy/projekt).  

 Realizowane wsparcie będzie służyło podniesieniu poziomu doświadczenia będzie służyło 
podniesieniu poziomu doświadczenia zawodowego uwzględniającego zasoby 
indywidualne uczestnika.  

 Każdy staż będzie realizowana zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży oraz 
Zaleceniami Rady UE z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży i praktyk 
zawodowych. 

 Równość/dostępność: możliwość wyboru miejsca stażu, brak barier architektonicznych,  

 Staż odbywa się na podstawie umowy, której stroną jest co najmniej stażysta oraz 
podmiot przyjmujący na staż.  

 Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału 
stażysty (IPD). 

 Przebieg stażu i szczegółowe zasady realizacji będą regulowały zapisy Umowy stażowej 
(trójstronnej, tj. między Beneficjentem Ostatecznym, Realizatorem projektu i firmą 
przyjmującą na staż).  

 Pracodawcy, u których będą odbywały się staże zostaną poinformowani o konieczności 
przestrzegania zasad równości Kobiet i Mężczyzn, niedyskryminacji i dostępności dla osób 
z niepełno sprawnościami.  

 W ramach staży, praktyk wszystkim uczestnikom zostaną zapewnione: 
- badania lekarskie, 
- stypendia stażowe,   
- refundacja dojazdu na staże, 

 
Maksymalna miesięczna wartość stypendium stażowego: : 1 489,00 zł netto + 290,65 zł (składka 
emerytalna 19,52%) + 119,12 zł (składka rentowa 8%) + 12,51 zł (składka wypadkowa 0,84%) = 1 
911,28 zł brutto brutto. 

 

§ 2 

Pozostałe postanowienia regulaminu nie ulegają zmianom. 

 


