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Regulamin przyznawania stypendium szkoleniowego  

w projekcie „Dobry kurs na przyszłość”  

 

 

§ 1 

Informacje podstawowe 

 

1. Niniejszy Regulamin określa sposób przyznawania stypendiów szkoleniowych w projekcie „Dobry 

kurs na przyszłość”.  

2. Projekt realizowany jest przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Łodzi przy 

ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź. 

3. Projekt „Dobry kurs na przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.2 Wdrożenie 

programów typu outplacement, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  

przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź.  

5. Projekt jest realizowany w okresie od 02.11.2021 do 30.06.2023. 

6. W projekcie „Dobry kurs na przyszłość” uczestnicy projektu mogą wystąpić do Realizatora 

projektu o stypendium szkoleniowe.  

 

 

§ 2 

Zasady przyznawania stypendium szkoleniowego 

 

1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym 

Regulaminie przysługuje stypendium szkoleniowe, za udział w bloku szkoleń (łącznie 40h 

szkoleniowych) w ramach projektu „Dobry kurs na przyszłość”. 

2. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (o którym mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) pod 

warunkiem, że liczba godzin szkoleniowych jest nie mniejsza niż 150 godzin miesięcznie. W 

przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia ustala się proporcjonalnie, z tym że 

stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy. 

3. Stypendium szkoleniowe przyznawane jest miesięcznie – w kwocie zależnej od ilości odbytych 

godzin szkolenia w danym miesiącu, w wysokości 12,40 zł brutto/godzinę szkolenia.  

4. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności ze szkoleń. 

5. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których uczestnik 

projektu był obecny. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na 

poszczególnych zajęciach.  

6. Stypendium szkoleniowe zostanie przyznane Uczestnikowi Projektu po ukończeniu bloku 

szkoleniowego. 

7. Stypendium będzie wypłacone na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe. 

8. Stypendia szkoleniowe podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym zgodnie z ustawą. 

9. Uczestnik projektu ma prawo odmówić przyjęcia stypendium szkoleniowego. Odmowę powinien 

wyrazić na piśmie w postaci oświadczenia. 

10. Wypłata środków następuje w ciągu 14 dni od zatwierdzenia do wypłaty przez Beneficjenta. 

Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendium, 
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które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek 

Beneficjenta środków na realizację projektu „Dobry kurs na przyszłość”. 

 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają odpowiednie reguły i 

zasady wynikające z Dokumentacji konkursowej obowiązującej dla Konkursu Nr RPLD.10.02.02-

IZ.00-10-001/21 Poddziałania X.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

2. W przypadku kwestii nierozstrzygniętych w Zasadach stosowane są obowiązujące przepisy 

prawa.  

3. Realizator projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i 

wytycznych dotyczących Poddziałania X.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.  

4. Zasady są dostępne na stronie internetowej www.larr.pl  oraz w Biurze Projektu.  

5. Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu przez Realizatora 

Projektu.  
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