ANEKS NR 1 DO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„KSZTAŁCENIE – ROZWÓJ - PRACA” nr RPSL.07.01.03-24-040F/19
§1
Przedmiot zmiany
Niniejszym aneksem wprowadza się do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „KSZTAŁCENIE – ROZWÓJ PRACA” następujące zmiany:
1.

Dokonuje się zmiany zapisu §7 Zasady wypłaty stypendium ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe
w następującej wysokości: 9,60 zł netto z godzinę szkolenia, zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu.

2.

Dokonuje się zmiany zapisu §7 Zasady wypłaty stypendium ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w stażu przysługuje stypendium stażowe w następującej
wysokości: 1440,00 zł netto miesięcznie (tj. za każdy pełny miesiąc udziału w stażu), zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu.

3.

W §7 Zasady wypłaty stypendium dodaje się nowy ustęp, który otrzymuje brzmienie:
Stawka stypendiów, o których mowa w ust.1 i 2 jest bezpośrednio uzależniona od stawki zasiłku dla
bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy – tzn. w przypadku waloryzacji stawki zasiłku dla bezrobotnych Organizator Projektu dokonuje
waloryzacji należnej wysokości stypendiów w drodze aneksu do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w
projekcie, a także poprzez aneksowanie Umów uczestnictwa z Uczestnikami projektu, których taka zmiana
dotyczy.

4.

Dokonuje się zmiany zapisu § 8 Zasady zwrotu kosztów przejazdu dla Uczestników projektu ust. 1, który
otrzymuje brzmienie:
Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu na miejsce realizacji
następujących form wsparcia realizowanych w ramach projektu:
a. szkolenia zawodowe – w wysokości średnio 80,00 zł brutto /szkolenie ,
b. staż – w wysokości średnio 83,25 zł brutto za pełny miesiąc.
W uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach oraz pod warunkiem posiadania
wolnych środków finansowych przez Organizatora Projektu, Organizator Projektu może wyrazić zgodę na
pokrycie kosztów dojazdu przekraczających ww. kwoty.

5.

Dokonuje się zmiany zapisu §3 Warunki przystąpienia do projektu ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Planowana liczba Uczestników projektu to 95 osób.

6.

Dokonuje się zmiany zapisu §4 Procedura rekrutacji (etapy i kryteria) ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
Rekrutacja trwać będzie od marca 2020r. i zakończy się zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie 95 osób
spełniających kryteria uczestnictwa wskazane w § 3 ust. 1.
§2
Postanowienia końcowe

1

Zmiany wprowadzone niniejszym aneksem obejmują swym zakresem także Uczestników Projektu, którzy
przystąpili do projektu przed wprowadzeniem aneksu.

Strona

1.

3.

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Jaworzno, dn. 21 grudnia 2020 r.

Zatwierdził/a:
A.Potoczek – kierownik projektu

2

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
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2.

