

Kiedy osoba kończąca szkołę, szkołę wyższą staje się absolwentem i tym samym może
zostać przyjęta do projektu w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER?
Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego absolwent to osoba, która ukończyła klasę
programowo najwyższą w danym typie szkoły i otrzymała świadectwo ukończenia tej szkoły dotyczy absolwentów w szkołach objętych systemem oświaty. Absolwent szkoły wyższej
to osoba, która uzyskała dyplom stwierdzający ukończenie studiów wyższych i - po obronie
pracy - uzyskała tytuł zawodowy magistra (po studiach magisterskich jednolitych lub drugiego
stopnia/uzupełniających),
inżyniera
lub
licencjata
(po
studiach
pierwszego
stopnia/zawodowych).
Mając na uwadze powyższe uczestnikiem projektu może być osoba, która spełnia ww. wymogi
jednocześnie wpisuje się w definicje grupy docelowej określonej dla Poddziałania 1.2.2 PO WER
(m.in. przynależność do tzw. młodzieży NEET, posiadanie statusu osoby biernej zawodowo lub
bezrobotnej nie zarejestrowanej w PUP).



Czy od uczestników będzie trzeba pozyskać przy weryfikacji kryterium kwalifikowalności
oświadczenie czy też zaświadczenie ?
Spełnienie przez uczestnika kryterium kwalifikowalności do projektu zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 powinno zostać potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub
zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę do udziału w projekcie.
Bezwzględnie w przypadku, gdy projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami lub
gdy zakłada liczbowy ich udział, do weryfikacji kryterium kwalifikowalności konieczne jest
pozyskanie od uczestnika projektu orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy
organ. Natomiast w przypadku osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi do
potwierdzenia statusu osoby niepełnosprawnej należy przedstawić inny niż orzeczenie
o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj.
orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
W przypadku gdy możliwe jest uzyskanie stosownego zaświadczenia, beneficjent powinien je
pozyskać. W pozostałych przypadkach funkcję dokumentu potwierdzającego spełnienie
kryterium pełnić będzie oświadczenie złożone przez uczestnika.
W odniesieniu do zebranych od uczestników oświadczeń potwierdzających spełnienie przez
nich kryteriów kwalifikowalności do projektu Beneficjenci zobligowani się do weryfikacji
autentyczności danych uwzględnianych w złożonych oświadczeniach na podstawie dostępnych
źródeł.
IP zaleca dochowanie wszelkiej staranności w procesie weryfikacji kwalifikowalności
uczestników projektu. W przypadku objęcia wsparciem osób, które nie spełniają warunków
kwalifikowalności, to Beneficjent ponosi odpowiedzialność, w tym finansową przed IP jako
strona zawartej umowy. Jednocześnie należy pouczyć osobę ubiegającą się o udział w projekcie
o konsekwencjach składania fałszywych oświadczeń.



Ile wynosi maksymalna stawka stypendium szkoleniowego i stażowego?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 osobom uczestniczącym w
szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe a osobom uczestniczącym w stażach
zawodowych przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o
którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2017 r. wysokość 120% zasiłku dla bezrobotnych wynosi
997,40 PLN brutto.
Płatnikiem składek za te osoby jest Beneficjent realizujący projekt, w którym uczestniczy dana
osoba. Koszt składek ponoszonych przez beneficjenta jest wydatkiem kwalifikowalnym w
projekcie, który nie zawiera się w kwocie stypendium, o którym mowa powyżej (w związku z
tym dodatkowo, oprócz kwoty stypendium, powinny one zostać uwzględnione przez
beneficjenta w budżecie projektu, jako odrębna pozycja budżetowa).

Podatek dochodowy i składki ZUS:
 Kwota stypendium szkoleniowego/stażowego wypłacana w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich jest zwolniona z poboru podatku dochodowego zgodnie z
art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.).
 Składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona za poszczególne miesiące obniżona jest
do
wysokości
0
zł
zgodnie
z
art.
83
ust.
3
ustawy
z
dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Płatnik powinien ująć składki w wysokości 0 zł w deklaracji DRA. Dzięki temu uczestnik
szkolenia będzie osobą ubezpieczoną.
 Składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r., o
systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.).
o Składka
emerytalna
i
rentowa
w
łącznej
wysokości
- 27,52
%,
(274,48 PLN);
o Składka wypadkowa – Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przyjął do wyliczenia
maksymalnej stawki stypendium szkoleniowego i stażowego składkę wypadkową w
wysokości 3,60 % tj. 35,91 PLN. Wysokość składki wypadkowej jest zróżnicowana,
regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22
czerwca 2016 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie
społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń
zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005) lub ustalana jest indywidualnie dla
pracodawcy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z powyższym dla przyjętej w wyliczeniu WUP w Toruniu składki wypadkowej w
wysokości 3,60% kwota stypendium szkoleniowego/stażowego wraz ze składkami ZUS to
1307,79 PLN
Stypendium szkoleniowe/ stażowe, 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;/ a miesięczna liczba godzin stażu
wynosi nie mniej niż 160 godzin.
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia/stażu, wysokość stypendium
szkoleniowego/stażowego ustala się proporcjonalnie, z zaznaczeniem że kwota stypendium
szkoleniowego nie może być niższa niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

