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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE NALICZANIA STYPENDIUM 

1. KaŜdy Uczestnik Projektu otrzyma stypendium szkoleniowe za udział w: 

a) Spotkaniach grupowych z doradcą zawodowym oraz 

b) Kursach zgodnych z Modułem szkolenia. 

2. Wysokość stypendium jest zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014 – 2020. W związku z tym osobom uczestniczącym w szkoleniach 

przysługuje stypendium, którego kwota nie przewyŜsza moŜliwego maksimum 

określonego w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

3. Beneficjent przyjął uśrednioną kwotę stypendium szkoleniowego za pełny dzień szkolenia 

(trwający min. 6h) w wysokości 25,00 zł/dzień (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 

za jeden dzień). PowyŜsza kwota to kwota brutto, od której odliczane są określone 

w obowiązujących przepisach potrącenia. Kwota netto po potrąceniach, którą Uczetnik 

Projektu otrzyma za jeden dzień szkoleniowy wynosi 19,46 zł/dzień (słownie: 

dziewiętnaście złotych 46/100 za jeden dzień). 

4. W przypadku niŜszego dziennego wymiaru godzin szkoleniowych, wysokość stypendium 

ustala się proporcjonalnie. Z uwagi na przyjętą przez Beneficjenta uśrednioną kwotę 

stypendium stawka godzinowa wynosi 3,13 zł/h (słownie: trzy złote 13/100 za jedną 

godzinę). PowyŜsza kwota to kwota brutto, od której odliczane są określone 

w obowiązujących przepisach potrącenia. Kwota netto po potrąceniach, którą Uczetnik 

Projektu otrzyma za jedną godziną szkolenia wynosi 2,44 zł/h (słownie: dwa złote 44/100 

za jedną godzinę). 

5. Uczestnicy Projektu, którzy pobierają zasiłek dla bezrobotnych otrzymają kwotę 

stypendium szkoleniowego za pełny dzień szkolenia (trwający min. 6h) w wysokości 25,00 

zł/dzień (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100 za jeden dzień) 

oraz odpowiednio stawkę godzinową w wysokości 3,13 zł/h (słownie: trzy złote 13/100 

za jedną godzinę) w przypadku niŜszego dziennego wymiaru godzin szkoleniowyh. 
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6. Uczestnik Projektu stypendia szkoleniowe otrzyma przelewem na konto wskazane 

w odpowiednim oświadczeniu lub gotówką, jeŜeli nie posiada konta bankowego, na koniec 

kaŜdego miesiąca, w którym uczestniczył w szkoleniach, zgodnie z przedstawionym 

harmonogramem zajęć. 
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