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§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Mam potencjał, chcę działać”. 

2. Non Profit „Inkubator pomysłów” Sp. z o.o. w Wałbrzychu w partnerstwie ze 

stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu  realizują projekt nr 

RPDS.09.01.01-02-0159/20 pn.  „Mam potencjał, chcę działać”.  

3. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 

Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

4. Projekt „Mam potencjał , chcę działać” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2022r. do 30.06.2023r.  

6. Zasięg terytorialny projektu: województwo dolnośląskie, powiaty: m. Wałbrzych, wałbrzyski, 

świdnicki, ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski.  

7. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie Uczestników,-czek oraz zasady 

obowiązujące Realizatorów staży.  

 

§ 2 

Definicje  

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:  

1. Projekt – projekt „Mam potencjał, chcę działać” realizowany przez Non Profit „Inkubator 

Pomysłów” Sp. z o.o. w Wałbrzychu w partnerstwie ze  Stowarzyszeniem Forum Aktywności 

Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu. 

2. Instytucja Pośrednicząca – Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu.   

3. Realizator projektu – Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o.  

4. Biuro projektu –ul. Ludowa 1c,II piętro pok. 208, 58-304 Wałbrzych. Biuro projektu czynne 

jest w godzinach 8:00-16:00. 

5. Partner – Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych. Biuro 

projektu czynne jest w godzinach 8:00-16:00. 

6. Kandydat/Kandydatka – osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie  

z definicją osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zawartą w Wytycznych 

w zakresie realizacji  przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego  i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem środków EFS i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 

2020, spełniająca kryteria przynależności do grupy docelowej, w tym osoba pozostająca bez 

zatrudnienia wymagająca w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej ze statusem biernej 

zawodowo lub bezrobotnej, która złoży dokumenty rekrutacyjne. 



 
 

 

Projekt „Mam potencjał, chcę działać” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne 

Forum Aktywności Lokalnej 

Ul. Ludowa 1c 

58-304 Wałbrzych 

tel: 74 848 01 00 

e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl 

NON PROFIT ”INKUBATOR POMYSŁÓW” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych 

biuro projektu ul. Ludowa 1 C pok. 208 

58-304 Wałbrzych 

 

7. Grupa docelowa – Zgodnie z SZOOP RPO WD w ramach operacji 9.1.A (2 typ) grupa docelowa 

ostateczni odbiorcy wsparcia w zakresie projektu to: osoby zagrożone ubóstwem  lub 

wykluczeniem  społecznym  spełniające co najmniej jedną z przesłanek wykluczenia 

społecznego w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające  

w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej zamieszkujące na terenie województwa 

dolnośląskiego w powiatach: m. Wałbrzych, wałbrzyskim, świdnickim, kłodzkim, ząbkowickim  

i dzierżoniowskim.  

8. Uczestnik/Uczestniczka projektu – kandydat/kandydatka, który/a zostanie zakwalifikowany/a 

do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

9. Osoba bezrobotna – to osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy  

i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, 

zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są 

zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak  

i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która 

osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą 

emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych 

objętych wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukuje zatrudnienia) należy traktować jako bezrobotną. Przy czym osoby bezrobotne 

muszą należeć do grona osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Weryfikacja osoby na podstawie: zaświadczenia z PUP oraz zaświadczenia z ZUS – 

zaświadczenie o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń. Zaświadczenie wydawane jest na 

podstawie druku US-7. Zaświadczenia są ważne przez okres 30 dni od dnia ich wydania. 

Oznacza to, że kandydat/kandydatka nie może otrzymać pierwszej formy wsparcia później niż 

30 dni od dnia wystawienia zaświadczeń, chyba, że przedstawi nowe zaświadczenia. 

Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/kandydatki uniemożliwia uczestnictwo  

w projekcie. 

10. Osoba bierna zawodowa (nieaktywna zawodowo) – to osoba, która w danej chwili nie 

tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna), należąca do grona osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobę w wieku emerytalnym (w tym 

osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę 

pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia warunki definicji wskaźnika dot. osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem (tj. osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły 

roboczej, tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna) należy traktować jako bierną zawodowo. 

Weryfikacja osoby na podstawie zaświadczenia z ZUS – zaświadczenie o zgłoszeniu do 

obowiązkowych ubezpieczeń. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie druku US-7 

(zaświadczenie jest ważne 30 dni. Zaświadczenie uznaje się za ważne przez okres 30 dni od 

dnia jego wydania. Oznacza to, że kandydat/kandydatka nie może otrzymać pierwszej formy 

wsparcia później niż 30 dni od dnia wystawienia zaświadczenia, chyba, że przedstawi nowe 

zaświadczenie. Niepotwierdzenie kwalifikowalności kandydata/kandydatki uniemożliwia 

uczestnictwo w projekcie).  
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11. Dzień przystąpienia do projektu – dzień skorzystania przez Uczestników/Uczestniczki projektu 

z pierwszej formy wsparcia w projekcie. 

12. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów wraz z wymaganymi oświadczeniami 

/zaświadczeniami,  które należy złożyć w Biurze projektu w okresie realizacji projektu. Dla 

wszystkich kandydatów,-tek obligatoryjnym dokumentem, jaki należy złożyć jest 

zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zgłoszeniu do obowiązkowych 

ubezpieczeń. W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako 

bezrobotne, wymagane jest urzędowe zaświadczenie; w przypadku osób  

z niepełnosprawnościami – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan 

zdrowia; w przypadku innych osób – oświadczenia. Wzory oświadczeń dostępne są u 

realizatora projektu. O innych dokumentach niezbędnych do złożenia przy rekrutacji decyduje 

realizator projektu w okresie realizacji projektu.   

13. Komisja Rekrutacyjna – zespół powołany przez Realizatora projektu, oceniający dokumenty 

rekrutacyjne do projektu i dokonujący zakwalifikowania kandydatów/kandydatek na 

Uczestników/Uczestniczki projektu.  

14. Komisja Oceny Wniosków - komisja oceniająca wnioski Realizatorów staży, powołana przez 

Realizatora projektu, w skład której wchodzą eksperci przez niego powołani. 

15. Wniosek Realizatora stażu/pracodawcy - oznacza to Wniosek o zawarcie umowy na 

organizację stażu zawodowego dla skierowanej osoby bezrobotnej/biernej 

zawodowo/Uczestnika/Uczestniczki projektu.  

16. Refundacja - oznacza zwrot dokonany przez Realizatora projektu połowy kosztów związanych 

z zakupem materiałów zużywalnych oraz wynagrodzeniem Opiekuna Stażysty,-stki/ 

skierowanej osoby bezrobotnej/biernej zawodowo.  

17. Materiały zużywalne - materiały ulegające zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji  

w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, finansowane  

w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i programem stażu. Decyzję 

ostateczną w zakresie możliwości refundacji danych materiałów zużywalnych niezbędnych 

do realizacji stażu podejmuje Realizator projektu w osobie Prezesa Non Profit „Inkubator 

Pomysłów” Sp. z o.o. na podstawie rekomendacji wynikającej z oceny Wniosku Realizatora 

stażu wydawanej przez członków KOW. 

18. Wniosek Kandydata/Kandydatki – oznacza to Wniosek o uczestnictwo w Projekcie w zakresie 

udzielenia wsparcia społecznego lub społeczno-zawodowego opracowanego na podstawie 

indywidualnego programu realizacji usług aktywnej integracji. 

19. Rekrutacja – obejmuje nabór Wniosków Kandydatów/Kandydatek. Proces rekrutacji obejmuje 

także przeprowadzenie rozmów rekrutacyjnych z Kandydatami/Kandydatkami do projektu 

oraz z Realizatorami staży. Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans,  

w tym równości płci. 

20. Realizator stażu – oznacza podmiot składający Wniosek o zawarcie umowy  

o zorganizowanie stażu dla skierowanej osoby bezrobotnej/biernej zawodowo,  

a następnie przyjmujący na staż Uczestnika,-czkę projektu.  
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21. Stażysta/Stażystka – Uczestnik/Uczestniczka projektu zaangażowany/a na staż na podstawie 

umowy w sprawie organizacji stażu zawodowego w ramach projektu.  

22. Wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu – wniosek Realizatora stażu dotyczący 

refundacji kosztów związanych z przyjęciem Uczestnika,-czki projektu na staż: koszt 

materiałów zużywalnych oraz wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki.  

23. Opiekun Stażysty,-stki – osoba na stałe zatrudniona u Realizatora stażu, posiadająca co 

najmniej wykształcenie na poziomie ISCED3, wyznaczona przez Realizatora stażu do opieki nad 

Uczestnikiem,-czką projektu/Stażystą,-stką posiadająca co najmniej dwunastomiesięczne 

udokumentowane doświadczenie w branży/ dziedzinie, w której  realizowany  będzie  

program  stażu. Opiekun wprowadza Stażystę,-stkę w zakres obowiązków oraz zapoznaje  

z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, a także monitoruje realizację 

przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz 

udziela informacji zwrotnej Stażyście,-stce na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji 

zadań. Na jednego Opiekuna nie może przypadać więcej niż 3 Stażystów,-stek.  

 

 § 3 

Postanowienia szczegółowe 

1. Celem głównym projektu jest w okresie 01.2022-06.2023, zapewnienie 40 osobom (25 

kobietom) z terenu województwa dolnośląskiego z powiatów: m. Wałbrzych, wałbrzyskiego, 

świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego zindywidualizowanego wsparcia 

mającego na celu zapewnienie im możliwości aktywizacji społecznej lub społeczno-zawodowej  

z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu możliwości wsparcia. W ramach projektu 

nastąpi kształtowanie umiejętności społecznych i zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, którym do aktywizacji zawodowej niezbędne jest  

w pierwszej kolejności udzielenie wsparcia w zakresie usług aktywnej integracji   

o charakterze społecznym. Projekt przyczyni się do rozwiązywania problemów  

w sferze społecznej, promowania włączenia społecznego. W ramach projektu zostaną 

zastosowane dla Uczestników/Uczestniczek usługi aktywnej integracji obejmujące oddziaływanie 

w różnych sferach funkcjonowania wymagające trwałego, zintegrowanego podejścia do 

Uczestników/Uczestniczek poprzez zastosowanie możliwie szerokiego wachlarza, co pozwoli 

Uczestnikom/Uczestniczkom uzyskać umiejętności, nabyć doświadczenie zawodowe, które 

ułatwi wejście i utrzymanie się na rynku pracy i powrót do aktywności społecznej (ścieżka 

wsparcia – opracowana na wzór kontraktu socjalnego). 

2. W ramach projektu dla min.24 Uczestników/Uczestniczek zostanie przeprowadzona diagnoza 

potrzeb oraz zapewnienie wsparcia dostosowane do diagnozy, co zwiększy szanse  

Uczestnika/Uczestniczki na odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia 

pracy na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa, marginalizacji  

i wykluczenia społecznego. 
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3. Projekt zapewnia wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji społecznej i opcjonalnie 

zawodowej osób bez pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez 

oferowane  formy wsparcia dostosowane do Uczestników/Uczestniczek: 

 aktywna integracja o charakterze  społecznym - poradnictwo psychologiczne - 

indywidualne konsultacje z psychologiem – wsparcie skierowane do 40 osób, 

 aktywna integracja o charakterze społecznym – warsztaty z zakresu wolontariatu, 

animacji lokalnej, ekonomii społecznej etc. – wsparcie skierowane do 20 osób, 

 aktywna integracja o charakterze społecznym – zajęcia aktywizacyjno-reintegracyjne 

kulturalno-oświatowe i/lub sportowo-rekreacyjne – wsparcie skierowane do 20 

osób, 

 aktywna integracja o charakterze  zawodowym - poradnictwo zawodowe  

i pośrednictwo pracy – wsparcie skierowane do 24 osób,  

 aktywna integracja o charakterze  zawodowym - staże zawodowe – wsparcie 

skierowane do 24 osób. 

Realizator projektu zobowiązuje  się, że zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał 

działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań 

towarzyszących. 

4. Realizator projektu zapewni wsparcie merytoryczne w postaci kadry specjalistów, znajomości 

lokalnych potrzeb i problemów oraz deklaruje, że posiada potencjał/doświadczenie/narzędzia 

w postaci skutecznego docierania do potencjalnych odbiorców wsparcia i rozwiązywania ich 

problemów. Proces rekrutacji prowadzony będzie w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć 

szanse osób na wejście na otwarty rynek pracy oraz na stopniową i trwałą integrację 

Uczestników/czek z rynkiem pracy. 

5. Miejsce realizacji wsparcia będzie posiadało udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Język i przekaz wrażliwy na płeć podczas realizacji całego projektu. Zapewnienie godzenia życia 

zawodowego z prywatnym. 

§ 4 

Uczestnik/Uczestniczka projektu 

1. W celu zakwalifikowania się do udziału w projekcie Kandydat/Kandydatka składa dokumenty 

rekrutacyjne (Wniosek Kandydata/Kandydatki) do Biura projektu w okresie realizacji 

projektu. Jeśli na etapie rekrutacji okaże się, że Kandydat/Kandydatka nie wymaga przede 

wszystkim aktywizacji społecznej, a jedynie wsparcia zawodowego, powinien On/Ona zostać 

skierowany do projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 i nie może zostać 

objęty wsparciem w ramach projektu „Mam potencjał, chcę działać”.  

2. Uczestnikiem/Uczestniczką projektu mogą być osoby zamieszkałe zgodnie z Kodeksem 

Cywilnym na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach: m. Wałbrzych, 

wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego wypełniające 

warunki kwalifikowalności Uczestników/Uczestniczek w ramach projektów realizowanych 

zgodnie z definicjami Celu Tematycznego 9 oraz zapisów dokumentacji konkursowej dla 
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projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 

Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

3. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się w sposób ciągły, jednak w przypadku zakwalifikowania 

do projektu 40 Uczestników/Uczestniczek projektu Realizator zastrzega sobie prawo do 

zawieszenia bądź zamknięcia rekrutacji. Odwieszenie rekrutacji jest możliwe w przypadku 

pojawienia się możliwości udzielenia wsparcia następnym osobom. 

Rekrutacja prowadzona będzie z zachowaniem zasad równego dostępu i równego 

traktowania wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie przy uwzględnieniu zakazu 

dyskryminacji np. ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 

światopogląd, niepełnosprawność. 

4. W przypadku naboru Wniosków Kandydatów/Kandydatek Realizator projektu zapewnia, 

 że pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały następujące osoby: 

- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające 

wielokrotnego wykluczenia społecznego (5 pkt.),  

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 

sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną i osoby z całości zaburzeń rozwojowych (10 pkt.),   

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne 

społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 

obszarów zdegradowanych. 

5. W trakcie procesu rekrutacji sprawdzane są kryteria formalne, związane z przynależnością do 

grup docelowych, do których kierowany jest projekt. Decyzja o zakwalifikowaniu 

Kandydata/Kandydatki do projektu dokonana zostanie przez Realizatora projektu na 

podstawie wskazań Komisji Rekrutacyjnej opierającej się na ocenie Koordynatora projektu 

oraz opinii psychologa. Psycholog u kandydatów,-tek zweryfikuje potrzebę zastosowania dla 

nich w 1-szej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Koordynator 

projektu będzie zwracać uwagę na chęć do zmiany sytuacji społeczno-zawodowej, a nie wiek, 

płeć, rasę, niepełnosprawność czy wyznanie.  

Złożone przez Kandydata,-tkę na Uczestnika,-czkę dokumenty rekrutacyjne nie podlegają 

zwrotowi.  

6. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w projekcie, Kandydat/Kandydatka zawiera 

umowę z Realizatorem projektu, dotyczącą udzielenia wsparcia społeczno i opcjonalnie 

zawodowego opracowanego na podstawie indywidualnego programu realizacji usług 

aktywnej integracji. 

7. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszego dokumentu, 

Kandydat/Kandydatka staje się pełnoprawnym Uczestnikiem/Uczestniczką projektu.  

8. Uczestnik/Uczestniczka projektu jest zobowiązany/a: 
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- zapoznać się z dokumentami regulującymi zasady uczestnictwa w Projekcie, opracowanymi 

przez Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. (Realizatora projektu), realizującymi 

zadania w Projekcie oraz przestrzegać ich zapisów,  

- wypełniać ankiety dotyczące oceny realizacji form wsparcia oferowanych w ramach 

projektu, 

- udzielać odpowiedzi na pytania Realizatora projektu związane z realizacją projektu 

(telefonicznie, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej), również po zakończeniu 

udziału w projekcie, 

- składać oświadczenia zgodne z prawdą w zakresie pobieranych od niego/od niej informacji 

w związku z uczestnictwem w Projekcie, 

- poinformować Realizatora projektu o statusie na rynku pracy po zakończeniu udziału  

w Projekcie i skorzystaniu z oferowanych form wsparcia. 

9. Uczestnik/Uczestniczka projektu ma prawo do: 

- równego traktowania bez względu na wiek, płeć, rasę, niepełnosprawność czy wyznanie,  

- kontaktowania się z Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. (Realizatorem projektu)  

w sprawach związanych z udziałem w Projekcie, 

- ochrony danych osobowych – przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach 

związanych z realizacją projektu. 

10. W ramach Umowy dotyczącej udzielenia wsparcia społeczno i opcjonalnie zawodowego 

opracowanej na podstawie indywidualnego programu realizacji usług aktywnej integracji, 

Realizator projektu zobowiązany jest objąć każdego Uczestnika/Uczestniczkę projektu 

nieodpłatnym wsparciem:  

a. Wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym - poradnictwo 

psychologiczne – wsparcie udzielane przez psychologa dla każdego Uczestnika/Uczestniczki  

projektu, na które zaplanowanych jest średnio 13 godzin na osobę;  

Pozostałe formy wsparcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości 
Uczestników,-czek. 

11. Uczestnicy/Uczestniczki będą opcjonalnie mieli możliwość skorzystania ze wsparcia: 

a. warsztaty z zakresu wolontariatu, animacji lokalnych, ekonomii społecznej etc. – wsparcie 

udzielane  

dla 20 Uczestników,-czek projektu, 

b. zajęcia aktywizacyjno-reintegracyjne kulturalno-oświatowe i /lub sportowo-rekreacyjne – 

wsparcie udzielane dla 20 Uczestników,-czek projektu, 

c. poradnictwo zawodowe – wsparcie udzielane przez doradcę zawodowego dla 24 

Uczestników,-czek projektu, w ramach którego zaplanowanych jest średnio 17 godzin na 

osobę, 

d. pośrednictwo pracy  - wsparcie udzielane przez pośrednika pracy dla 24 Uczestników,-czek 

projektu, w ramach którego zaplanowane są średnio 2 godziny na osobę, 
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e. staże zawodowe – wsparcie udzielane dla 24 Uczestników,-czek projektu w wymiarze średnio 

6 m-cy. Staż trwa nie krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy, w zależności od 

indywidualnych potrzeb Uczestnika,-czki projektu.  

12. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązany/a jest skorzystać z ustalonej liczby godzin 

doradztwa indywidualnego w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.  

13. Uczestnik/Uczestniczka projektu objęci wsparciem zawodowym zobowiązani są do podjęcia 

stażu zawodowego u Realizatora stażu/pracodawcy wyłonionego w ramach projektu.  

14. Wsparcie Realizatora projektu, o którym mowa w ust. 10 i 11, udzielane jest na podstawie 

indywidualnego programu realizacji usług aktywnej integracji Uczestnika/Uczestniczki 

projektu. 

15. Uczestnictwo w projekcie „Mam potencjał, chcę działać” jest dobrowolne.  

16. Uczestnik/Uczestniczka projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie, podając swoje dane 

osobowe i podpisując formularz rekrutacyjny zawierający wyrażenie zgody na gromadzenie                  

  i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji projektu, dane 

osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu.  

17. Uczestnik/Uczestniczka projektu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem uczestnictwa  

w projekcie oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone.  

 
 
 

§ 5 

Kryteria uczestnictwa w projekcie 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem projektu mogą zostać osoby zamieszkujące na terenie woj. 

Dolnośląskiego w powiatach: m. Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki, 

dzierżoniowski: 

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pozostające bez 

zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), wymagające w pierwszej kolejności 

aktywizacji społecznej, 

- otoczenie osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym 

(w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem ramach projektu. 

2. Zgodnie z dokumentacją konkursową osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym to: 

a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez 

pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy  

o pomocy społecznej; 

b) osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o  zatrudnieniu 

socjalnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 176);  
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c) osoby przebywające w pieczy zastępczej (w tym również osoby przebywające  

w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) lub opuszczające pieczę zastępczą oraz 

rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których 

mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;  

d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji  

i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich (Dz. U. z 2018r. poz. 969);  

e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.);  

f) osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych  

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

 z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;  

g) członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością,  

o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad 

osobą z niepełnosprawnością; 

h) osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu; 

i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych 

na lata 2014-2020;  

j) osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;  

k) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

 

 

§ 6 

Prawa i obowiązki Uczestników,-czek projektu 

1. Każdy Uczestnik,-czka projektu ma prawo do:  

a) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie. 

b) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu. 

c) Zgłaszania w formie pisemnej zastrzeżeń dotyczących realizacji projektu bądź udziału  

w projekcie, które będą rozpatrywane przez koordynatora projektu.  

d)  Usprawiedliwiania uzasadnionych nieobecności spowodowanych chorobą lub ważnymi 

sytuacjami losowymi, usprawiedliwienie wymaga zawiadomienia w formie telefonicznej 

lub elektronicznej na adres: inkubatorpomyslownp@gmail.com. 
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e) Otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych zgodnie  

z zapisami zawartymi w projekcie.  

f) Otrzymania zaświadczenia albo innego dokumentu poświadczającego np. ukończenie 

stażu.  

2. Każdy Uczestnik,-czka projektu jest zobowiązany do:  

a) Przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

b) Wypełnienia oświadczenia oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji projektu 

i stanowiących podstawę do tworzenia bazy danych o Uczestnikach,-czkach projektu. 

c) Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach zgodnie  

z otrzymanym harmonogramem oraz akceptacji terminów i miejsc spotkań 

wyznaczonych przez realizatora projektu. 

d)  Potwierdzania uczestnictwa w zajęciach poprzez każdorazowe złożenie podpisu na 

karcie doradczej lub liście obecności lub przesłanie sms-a w przypadku poradnictwa 

zdalnego. 

e) Odbioru materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych oraz potwierdzenia 

tego faktu podpisem na stosownych listach, dbania o powierzone materiały. 

f) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w toku trwania procesu projektu.  

g) Niezwłocznego (nie dłużej niż do 3 dni od wystąpienia zdarzenia) poinformowania 

koordynatora projektu o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Rezygnacja może 

nastąpić z przyczyn uzasadnionych i niezależnych od Uczestnika,-czki (szczególnie w 

przypadku podjęcia zatrudnienia, samozatrudnienia lub długotrwałej choroby 

uniemożliwiającej kontynuację uczestnictwa w projekcie).  

 

§ 7 

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach oraz 

w wyniku  podjęcia zatrudnienia. W momencie podjęcia zatrudnienia i tym samym 

przerwania udziału w projekcie Uczestnik,-czka zobowiązany,-a jest dostarczyć 

dokument potwierdzający zatrudnienie. 

2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 mogą wynikać z przyczyn natury 

zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez Uczestnika,-

czkę projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.  

3. Rezygnacja z udziału w projekcie wymaga formy pisemnej. Winna być złożona biurze 

projektu bądź przesłana pocztą w terminie 3 dni kalendarzowych od zaistnienia 

zdarzenia powodującego ww. rezygnację.  

4. Uczestnik,-czka projektu zostaje skreślony,-a z listy Uczestników,-czek w przypadku:  

 

 Złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, 

 Zaprzestania realizacji określonej ścieżki wsparcia oraz zasad kontaktu, 
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 Szczególnie rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. 

 
§8 

Staże zawodowe 
1. Celem stażu jest zdobycie lub uzupełnienie przez Stażystę,-stkę kwalifikacji lub umiejętności 

zawodowych w obszarze pracy na stanowisku adekwatnym do jego predyspozycji, zgodnie  

z programem stażu stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy w sprawie organizacji stażu 

zawodowego w ramach projektu. 

2. Czas pracy Stażysty,-tki odbywającego,-ej staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin 

tygodniowo, a w przypadku Stażysty,-tki będącego,-ej osobą z niepełnosprawnościami zaliczoną 

do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo.  

3. Osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbytego 

stażu, za które przysługuje stypendium stażowe. Dni wolne udziela się na pisemny wniosek osoby 

odbywającej staż/praktykę zawodową. Za ostatni miesiąc odbywania stażu realizator stażu jest 

obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Dni wolne należy 

wybrać. Zasady nie przewidują wypłat ekwiwalentu za niewykorzystane dni wolne.  

4. Osoba zachowuje prawo do stypendium stażowego za okres udokumentowanej niezdolności do 

pracy, przypadający w okresie odbywania stażu (do 60 dni), za który na podstawie odrębnych 

przepisów pracownicy zachowują prawo do wynagrodzenia lub przysługują im zasiłki  

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. 

5. Miejsce stażu winno być dobrej jakości, a Realizator stażu/pracodawca wiarygodny oraz cieszący 

się dobrą opinią w środowisku lokalnym. O skierowanie Stażysty,-stki w pierwszej kolejności 

mogą starać się podmioty ekonomii społecznej, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółki non 

profit, spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, kluby 

integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej. Podmioty te są premiowane.  

Podmioty starające się o skierowanie Uczestnika,-czki na staż nie mogą znajdować się w stanie 

upadłości lub likwidacji, muszą posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną posiadającą 

osobowość prawną na terenie województwa dolnośląskiego. 

W przypadku podmiotów prowadzących działalność poza obszarem powiatu w którym 

zamieszkuje Uczestnik,-czka  projektu, wymagana jest zgoda Uczestnika,-czki projektu na dojazd 

do miejsca odbywania stażu. 

6. Realizator stażu wraz z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu przedkłada: 

a) Oświadczenie, że firma/podmiot, którą/y reprezentuje nie została skazana prawomocnym 

wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęta  postępowaniem  wyjaśniającym  

w tej sprawie, 

b) Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający, że firma/podmiot, którą/y reprezentuje  

w dniu złożenia wniosku nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości, 

c) Zaświadczenie o niekaralności,  
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d) Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpisu z  Krajowego  

Rejestru  Sądowego lub innego dokumentu określającego status prawny, rodzaj i zakres 

działalności zakładu pracy, 

e) Program stażu, 

f) Oświadczenie organizatora stażu wyznaczającego Opiekuna Stażysty,-stki w ramach projektu, 

g) Oświadczenie Opiekuna  wyznaczonego przez organizatora stażu do pełnienia funkcji Opiekuna 

Stażysty,-stki, 

h) Pełnomocnictwo do reprezentowania Realizatora stażu/pracodawcy oraz składania 

oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu (jeśli dotyczy).  

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę 
upoważnioną ze strony potencjalnego Realizatora stażu do reprezentowania podmiotu.  

7. Po otrzymaniu od potencjalnego Realizatora stażu Wniosku wraz z kompletem dokumentów 
wniosek podlega ocenie, czy podmiot kwalifikuje się do skierowania do niego osoby na staż. Jeśli 
tak Wniosek kierowany jest na obrady KOW. KOW zapoznaje się z potencjalnym 
zapotrzebowaniem na materiały zużywalne do danego stanowiska stażu, weryfikuje 
kwalifikowalność kosztów i wyraża lub nie wyraża zgody na ich zakup. 

8. Jeśli decyzja KOW jest pozytywna, Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. (Realizator 
projektu) informuje personel projektu o możliwości utworzenia stanowiska stażu  
u przedmiotowego podmiotu.  

9. W przypadku dysponowania w zasobach Realizatora projektu Uczestnikiem/Uczestniczką 
projektu, posiadającym predyspozycje adekwatne do potrzeb tworzonego miejsca stażu, 
pośrednik pracy kieruje Uczestnika/Uczestniczkę projektu na spotkanie z Realizatorem stażu.  

10. Zawarcie Umowy pomiędzy Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. (Realizatorem projektu)  
z Realizatorem stażu poprzedzone jest pozytywnym wynikiem spotkania Realizatora stażu ze 
skierowanym do niego Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, z którego sporządza się protokół 
potwierdzający obustronną wolę zawarcia umowy o staż. 

11. W przypadku zaakceptowania przez KOW wniosku Realizatora stażu zobowiązuje się on do 

zawarcia umowy z Realizatorem projektu, w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych.  

W przypadku nie zawarcia w powyższym terminie umowy, wydana przez KOW decyzja dotycząca 

przedmiotowego wniosku zostaje anulowana. 

12. Podmiot przyjmujący na staż/realizator stażu zapewnia Uczestnikowi,-czce stanowisko pracy 

wyposażone w narzędzia niezbędne do wywiązania się z obowiązków określonych w Umowie 

oraz szkolenie BHP. 

13. Realizator stażu zobowiązuje się zapewnić należytą realizację stażu, zgodnie z ustalonym 

programem. 

14. Obszar faktycznej działalności Realizatora stażu/ podmiotu przyjmującego na staż Uczestnika/ów 

projektu, jest zgodny z tematyką stażu. Zarówno na etapie oceny wniosku Realizatora stażu, jak 

 i na każdym etapie realizacji stażu, kontroli ze strony Realizatora projektu może podlegać 

dokumentacja poświadczająca faktyczne, aktywne prowadzenie działalności w danym zakresie. 

Posiadanie wpisu w dokumentach rejestrowych podmiotu w tym przypadku może być 

nieadekwatne i jest niewystarczające. 
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15. Stażysta,-stka wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem Opiekuna stażu zgodnie z programem 

stażu przygotowanym przez Realizatora stażu i zaakceptowanym przez Realizatora projektu  

i Stażystę,-stkę. 

16. Opiekun Stażysty,-stki musi być na stałe związany z Realizatorem stażu/pracodawcą i znać 

miejsce oraz obowiązki na stanowisku, gdzie realizowany jest staż Uczestnika,-czki projektu, 

dlatego jego zaangażowanie powinno mieć charakter stosunku pracy w podmiocie przyjmującym 

na staż i obowiązywać co najmniej do końca trwania stażu. Opiekun Stażysty,-stki nie może być 

zatrudniony specjalnie na potrzeby projektu do opieki nad Stażystami. 

17. Funkcję Opiekuna Stażysty,-stki może pełnić wyłącznie osoba posiadająca odpowiednio  

udokumentowane co najmniej dwunastomiesięczne udokumentowane doświadczenie  

w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż. Jeden Opiekun może otrzymać refundację za 

opiekę nad maksymalnie 3 Stażystami. 

18. Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mogą 

przyjmować Uczestników,-czki projektu do odbycia stażu. W takim przypadku przedsiębiorca ten 

pełni funkcję Opiekuna Stażysty,-stki. W takim przypadku, jedyną możliwością refundacji 

wynagrodzenia z tytułu opieki nad Stażystami jest nota obciążeniowa. W przypadku osoby 

prowadzącej działalność gospodarczą nie ma możliwości wypłaty dodatku do wynagrodzenia. 

Refundacja może nastąpić na podstawie porozumienia/umowy zawartej pomiędzy Realizatorem 

projektu a Realizatorem stażu. Przedmiotowa umowa powinna precyzować m.in. warunki 

refundacji wynagrodzenia Opiekuna z tytułu opieki nad Stażystą,-stką poprzez wskazanie np., że 

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, za opiekę nad Stażystą,-stką wystawi 

wewnętrzną notę obciążeniową na uzgodnioną w ww. umowie kwotę, która będzie podstawą do 

refundacji przez Realizatora projektu połowy wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki w ramach 

projektu, jednak nie więcej niż 250 zł brutto/1 m-c. 

19. Za udział w stażu Stażysta,-stka otrzymuje stypendium stażowe w wysokości do 1969,64 zł 

miesięcznie brutto (słownie:  jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 64/100), tj. 

do 1 500,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100), tj. – w przypadku 

maksymalnego czasu trwania stażu - wartość łączna stypendium wypłaconego w ciągu 6 miesięcy 

odbywania stażu nie przekroczy kwoty 11 817,84 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset 

siedemnaście złotych 84/100). Możliwe są również inne warianty miesięczne. Stażyście,-stce 

przysługuje ubezpieczenie. Stypendium nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności 

na stażu.  

20. Realizator projektu na wniosek Realizatora stażu może pozbawić Stażystę,-stkę możliwości 

kontynuowania stażu lub pozbawić Stażystę,-stkę stypendium w przypadku:  

a. nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu; 

b. naruszenia przez Stażystę,-stkę przepisów prawa lub regulaminu pracy obowiązującego 

u Realizatora stażu, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych, lub spożywania w miejscu 

pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; 
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c. naruszenia przez Stażystę,-stkę przepisów prawa i regulaminu pracy obowiązującego  

u podmiotu przyjmującego na staż; 

d. gdy łączny okres udokumentowanej niezdolności do pracy w okresie odbywania stażu 

wynosi więcej niż 60 dni; 

e. niezrealizowania programu stażu.  

21. Przed i w trakcie trwania umowy pomiędzy Realizatorem projektu a Realizatorem stażu 

niezbędne jest świadczenie przez Realizatora projektu, na rzecz Uczestnika/Uczestniczki projektu, 

usług wsparcia społeczno-zawodowego opracowanego na podstawie indywidualnego programu 

realizacji usług aktywnej integracji. Realizator stażu/pracodawca wyraża  na to  zgodę. 

 

§9 
Prawa i obowiązki realizatora stażu 

1. W ramach projektu zaplanowano środki na staże zawodowe dla 24 osób:  

a) stypendia stażowe w kwocie do 1 969,64 zł brutto x śr. 6 m-cy x 24 os.,  

b) wynagrodzenie Opiekuna Stażysty,-stki: 

Koszty wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki są kwalifikowane, o ile wynikają z założeń 

porozumienia w sprawie realizacji stażu i uwzględniają jedną z poniższych opcji: 

 refundację podmiotowi przyjmującemu na staż dotychczasowego wynagrodzenia Opiekuna 

Stażysty,-stki w przypadku oddelegowania go wyłącznie do realizacji zadań związanych z opieką 

nad grupą Stażystów, pod warunkiem, że Opiekun Stażysty,-stki nadzoruje pracę więcej niż 3 

Stażystów (ale nie więcej niż 3 jednocześnie w ramach niniejszego projektu) i jest to uzasadnione 

specyfiką stażu (taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową 

działalność gospodarczą). 

Realizator projektu zapewnia refundację wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki/ grupy 

Stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu 

za opiekę nad pierwszym Stażystą,-stką i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego 

kolejnego Stażystę,-stkę w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu – pod warunkiem wniesienia przez 

Realizatora stażu wkładu własnego w 1, 2 i 3 miesiącu trwania stażu wysokości: 500 zł za opiekę 

nad pierwszym Stażystą,-stką oraz 500 zł za opiekę nad drugim i kolejnym Stażystą,-stką.  

W ramach projektu wymagane jest zapewnienie Opiekunowi Stażysty,-stki wynagrodzenia na 

stałym poziomie 500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy trwania stażu; 

 koszty części dotychczasowego wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki w przypadku częściowego 

zwolnienia go od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką  

nad Stażystą,-stką/ grupą Stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za 

opiekę nad pierwszym Stażystą,-stką i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego 

kolejnego Stażystę,-stkę, przy czym Opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad 

maksymalnie 3 Stażystami (kwoty wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki, o których mowa  

w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po stronie pracodawcy).  

Realizator projektu zapewnia refundację wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki/ grupy 

Stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu 
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za opiekę nad pierwszym Stażystą,-stką i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego 

kolejnego Stażystę,-stkę w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu – pod warunkiem wniesienia przez 

Realizatora stażu wkładu własnego w 1, 2 i 3 miesiącu trwania stażu wysokości: 500 zł za opiekę 

nad pierwszym Stażystą,-stką oraz 500 zł za opiekę nad drugim i kolejnym Stażystą,-stką.  

W ramach projektu wymagane jest zapewnienie Opiekunowi Stażysty,-stki wynagrodzenia na 

stałym poziomie 500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy trwania stażu; 

 lub koszty dodatku do wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki w sytuacji, gdy nie został zwolniony 

od obowiązku świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych z opieką nad Stażystą,-stką/ 

grupą Stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie za opiekę nad pierwszym 

Stażystą,-stką i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego kolejnego Stażystę,-stkę, przy 

czym Opiekun może otrzymać refundację za opiekę nad maksymalnie 3 Stażystami (kwoty 

wynagrodzenia Opiekuna Stażysty, o których mowa w podpunkcie, nie uwzględniają kosztów po 

stronie pracodawcy).  

Realizator projektu zapewnia refundację wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki/ grupy 

Stażystów w wysokości nie większej niż 500 zł brutto miesięcznie w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu 

za opiekę nad pierwszym Stażystą,-stką i nie więcej niż 250 zł brutto miesięcznie za każdego 

kolejnego Stażystę,-stkę w 4, 5 i 6 miesiącu trwania stażu – pod warunkiem wniesienia przez 

Realizatora stażu wkładu własnego w 1, 2 i 3 miesiącu trwania stażu wysokości: 500 zł za opiekę 

nad pierwszym Stażystą,-stką oraz 500 zł za opiekę nad drugim i kolejnym Stażystą,-stką.  

W ramach projektu wymagane jest zapewnienie Opiekunowi Stażysty,-stki wynagrodzenia na 

stałym poziomie 500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy trwania stażu; 

Realizator stażu zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w zakresie kosztów 
wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki w łącznej kwocie 1 500,00 zł za każdego jednego 
Stażystę,-stkę. Realizator stażu zobowiązany jest do ponoszenia kosztów na bieżąco, w transzach 
miesięcznych, rozliczania ich i wnoszenia wkładu własnego systematycznie. Warunkiem 
zwolnienia zabezpieczenia (weksel in blanco) jest wniesienia całego wkładu własnego w postaci 
kosztów Opiekuna Stażysty,-stki (nie mniej niż 1 500,00 zł za każdego Stażystę,-stkę) oraz 
kosztów materiałów zużywalnych (nie mniej niż 1 800,00 zł brutto na każdego Stażystę,-stkę).  

c) koszty związane z odbywaniem stażu takie jak koszty zakupu odzieży roboczej, koszty zakupu  

zużywalnych materiałów i narzędzi (materiały/narzędzia ulegające zużyciu, wyczerpaniu lub 

degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, finansowane 

w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i programem stażu.), koszty 

eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP Stażysty,-stki, itp. Nie mogą tu być 

uwzględnione urządzenia np. komputer, laptop, drukarka, skaner, rzutnik multimedialny, itp. 

itd., a jedynie tzw. środki zużywalne, tylko pod warunkiem, że brak ich sfinansowania 

skutkowałby zubożeniem praktycznego wymiaru stażu. Realizator Stażu zobowiązany jest do 

dokonania zakupów na kwotę śr. 3 600,00 zł, z czego Realizator projektu zapewnia 

refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu w wysokości nie większej niż śr. 

1 800,00 zł brutto – pod warunkiem wniesienia przez Realizatora stażu wkładu własnego  

w tej samej wysokości. W przypadku wystąpienia oszczędności w projekcie wartości te mogą 



 
 

 

Projekt „Mam potencjał, chcę działać” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  
Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,  

Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne 

Forum Aktywności Lokalnej 

Ul. Ludowa 1c 

58-304 Wałbrzych 

tel: 74 848 01 00 

e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl 

NON PROFIT ”INKUBATOR POMYSŁÓW” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych 

biuro projektu ul. Ludowa 1 C pok. 208 

58-304 Wałbrzych 

 

ulec zmianie. Ostateczna decyzja i dobór materiałów wynikać będzie z indywidualnych 

potrzeb: rodzaju stanowiska Stażysty,-stki, miejsca odbywania stażu itp. 

Po dokonaniu zakupu materiałów zużywalnych realizator stażu składa do realizatora projektu 
wniosek o rozliczenie kosztów organizacji stażu, do którego załącznikami są faktury, rachunki 
oraz potwierdzenia zapłaty.  
Realizator projektu weryfikuje prawidłowość dokumentów księgowych, kwalifikowalność 
wydatków oraz ich zgodność z wydatkami zgłoszonymi Realizatorowi we wniosku. Realizator 
ma prawo uznać niekwalifikowalność części lub całości poniesionych wydatków,  
w szczególności, gdy zaistniały zmiany względem zgłoszonego zapotrzebowania (o których 
Realizator projektu nie został powiadomiony). Ostateczna decyzja każdorazowo należy do 
Realizatora projektu.  
Realizator projektu dokonuje refundacji w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego, 
poprawnego rozliczenia wraz załącznikami. 
Katalog wydatków związanych z realizacją stażu jest otwarty, a kwalifikowalność 
poniesionych kosztów jest każdorazowo zależna od decyzji Realizatora projektu. 
Organizacja stażu zawodowego stanowi usługę kształcenia zawodowego lub 
przekwalifikowania zawodowego, zwolnioną z podatku VAT. W związku z tym podmiot 
przyjmujący na staż zawodowy nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT od 
zakupów poniesionych w związku z tą usługą. 

2. W ramach projektu Realizator stażu zobowiązany jest ponieść koszty organizacji stażu  
w wysokości śr. 6 600,00 zł (sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) na każdego Stażystę,-stkę, 
na które składają się:  
- wkład własny do projektu w kwocie nie niższej niż 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta 
złotych 00/100): 1 500,00 zł stanowi wkład własny Realizatora stażu w postaci 
wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki oraz min. 1 800,00 zł brutto stanowi wkład własny 
Realizatora stażu w postaci kosztów poniesionych na materiały zużywalne oraz 
- koszty, które podlegają refundacji przez Realizatora projektu: 1 500,00 zł  czyli koszty 

poniesionych na wynagrodzenie Opiekuna Stażysty,-stki (szczegóły w ust.1 niniejszego 

paragrafu) i Realizator stażu ponosi koszt związany z wydatkami na materiały zużywalne 

niezbędne na każdym stanowisku nie mniej niż ww. 1 800,00 zł brutto, wtedy refundacji 

podlega kwota wydatków ponad 1800,00 zł brutto, jednak  nie więcej niż 1800,00 zł brutto  

w sytuacji gdy pracodawca poniósł łączny koszt 3 600,00 zł brutto za cały okres stażu tj. 6 

miesięcy. 

3. Realizator stażu jest zobligowany do poniesienia i rozliczenia kosztów związanych  

z odbywaniem stażu takich jak koszty zakupu odzieży roboczej, koszty zakupu zużywalnych 

materiałów i narzędzi, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP Stażysty,-stki 

itp., w 2 transzach:  

-maksymalnie po 3 miesiącu odbywania stażu przez Uczestnika,-czkę projektu oraz do 

zakończenia 6 miesiąca odbywania stażu przez Uczestnika,-czkę projektu. Dopuszczalne są 

inne konfiguracje czasowe/okresowe, ale każdorazowo wymagane jest uzyskanie zgody 

Realizatora projektu. Zakupy powinny opiewać na kwotę minimalną 1 801,00 zł brutto, aby 

zapewnić obligatoryjne wniesienie wkładu własnego na tej pozycji w wysokości 1 800,00 zł. 
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Realizator projektu – pod warunkiem wniesienia wkładu własnego przez Realizatora stażu - 

zapewnia refundację kosztów związanych z odbywaniem stażu w kwocie łącznej do 1 800,00 

zł.  

4. W przypadku niezłożenia Wniosku o rozliczenie kosztów organizacji stażu/ nie wykazania 

poniesienia wydatków opisanych w ust. 2-3 niniejszego § 9, w wyznaczonym terminie, nie 

złożenia pisemnych wyjaśnień/ prośby o zmianę terminu, Realizator stażu dokona na rzecz 

Realizatora projektu zwrotu kwoty wyliczonej według wzoru: 1969,64 zł x ilość miesięcy 

płatnego stażu, który odbył/a Uczestnik/czka projektu u Realizatora stażu/pracodawcy w 

terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania od Realizatora projektu 

5. Realizator projektu zastrzega, że  data poniesienia kosztu nie może być wcześniejsza niż data 

zawarcia umowy stażowej. 

6. W celu zabezpieczenia realizacji niniejszej umowy na organizację stażu zawodowego 

Realizator stażu w dniu podpisania umowy składa zabezpieczenie w niżej wymienionej 

formie: 

Weksel in blanco z poręczeniem wekslowym: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
podpisany w obecności pracownika reprezentującego Realizatora projektu, który zabezpiecza:  
wartość całości: stypendium stażowego, tj. do 6 miesięcy (w przypadku maksymalnego 
wymiaru stażu, w innym przypadku kwota będzie wyliczona adekwatnie do liczby miesięcy 
trwania stażu) x 1 969,64 zł brutto (łącznie: do 11 817,84 zł brutto) plus koszt materiałów 
zużywalnych poniesiony przez Realizatora projektu w kwocie do 1 800 zł plus koszt 
wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-stki zrefundowany przez Realizatora projektu w kwocie do 
1 500 zł plus koszt ewentualnej windykacji (w przypadku niewywiązania się Realizatora 
stażu/pracodawcy z postanowień umowy zawartej z Realizatorem projektu) z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie wierzytelności dla Realizatora projektu - Non Profit „Inkubator Pomysłów” 
Sp. z o.o.. Zwolnienie zabezpieczeń nastąpi za wyłączną zgodą Realizatora projektu 
niezwłocznie po wywiązaniu się przez Realizatora stażu/pracodawcę ze wszystkich 
postanowień umowy. 
W przypadku, gdy z przyczyn losowych Stażysta,-stka nie ukończy stażu decyzję o rozliczeniu  
z Realizatorem stażu oraz ewentualnym zwrocie weksla podejmuje Realizator projektu - 
Prezes Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o..  

7. Otrzymanie refundacji kosztów organizacji stażu (koszt wynagrodzenia Opiekuna Stażysty,-

stki oraz koszty materiałów zużywalnych) warunkowane jest zobowiązaniem Realizatora 

stażu do zatrudnienia z własnych środków skierowanego,-ej Uczestnika,-czki 

projektu/Stażysty,-stki poodbytym stażu w wymiarze jednego lub ½ etatu przez okres 

minimum 1 miesiąca lub zatrudnienie po stażu Uczestnika,-czki projektu na umowę zlecenie 

na 1 miesiąc za wynagrodzeniem równym lub wyższym połowie najniższego wynagrodzenia 

obowiązującego w danym roku. 

8. Przedłożenie umowy o pracę wskazanej w ust. 4 niniejszego §9 oraz faktyczne 

przepracowanie przez osobę skierowaną na staż/Uczestnika,-czkę projektu min. 1 m-ca u 

danego Realizatora stażu/pracodawcy jest obligatoryjnym elementem, który pozwala uznać 

wywiązanie się Realizatora stażu z umowy zawartej z Realizatorem projektu i dokonać zwrotu 

weksla, o którym mowa w ust.3 niniejszego §9.  
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9. Realizator stażu jest zobowiązany do natychmiastowego (nie dłużej niż do 3 dni od 

wystąpienia zdarzenia) informowania Realizatora projektu o przypadku wcześniejszej 

rezygnacji Uczestnika,-czki projektu ze stażu, jak również o wszystkich pojawiających się 

problemach związanych z odbywaniem stażu.  

10. Miejsce stażu nie może być stworzone dla męża/żony Realizatora stażu. 

11. Miejsce stażu nie może być stworzone dla Uczestnika/Uczestniczki projektu, który miał 

zawarty z Realizatorem stażu, w okresie ostatniego 1 miesiąca przed podpisaniem umowy w 

sprawie organizacji stażu zawodowego w ramach projektu, dowolny stosunek pracy lub staż 

zawodowy.   

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 Luty 2022 r. i obowiązuje w czasie trwania 

projektu.  

2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmian 

wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych, które będą 

miały wpływ na treść Regulaminu. Realizator stażu winien monitorować stronę 

internetową projektu w tym zakresie.  

3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

4. Uczestnik,-czka projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem 

uczestnictwa     w projekcie.  

5. Realizator stażu zobowiązuje się dostarczyć na prośbę Realizatora projektu wszelkie inne  

dokumenty i informacje związane z przebiegiem realizacji programu w ramach 

monitoringu prowadzonego przez Realizatora projektu zgodnie z wymogami 

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. 

6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości 
przebiegu stażu oraz wydatkowania środków związanych z realizacją stażu, jak również 
efektywności realizacji projektu po jego zakończeniu.  

7. Realizator stażu zobowiązuje się udostępnić Realizatorowi projektu i innym instytucjom 

uprawnionym do kontroli wszystkie dokumenty związane z realizacją umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków umowy, Realizator projektu 
zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez wypowiedzenia z winy Realizatora stażu, 
a Realizator stażu zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu całości środków 
przekazanych na realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od otrzymania 
wypowiedzenia umowy.  

9. Niedotrzymanie przez Realizatora stażu terminu zwrotu środków, o których mowa w § 
10 ust. 8 spowoduje naliczenie odsetek ustawowych naliczonych od dnia przekazania 
środków.  

10. Realizator projektu, w przypadku wystąpienia w jego trakcie sytuacji niestandardowych 
lub takich, w stosunku do których występują uzasadnione wątpliwości co do 
kwalifikowalności kosztów ponoszonych na ich realizację, pozostawiają sobie prawo do 
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konsultacji takich przypadków z Instytucją Pośredniczącą i podejmowanie decyzji  
o sfinansowaniu bądź nie, takich wydatków w oparciu o opinię Instytucji Pośredniczącej, 
która dla Realizatora projektu będzie opinią ostateczną i wiążącą. 

11. Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o. (Realizator projektu) zastrzega sobie prawo 
do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie wynikających z innych przyczyn 
związanych z jego realizacją. 

12. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych  

niniejszym dokumentem, pozostają w gestii  Prezesa Non Profit „Inkubator Pomysłów” 

Sp. z o.o., po zasięgnięciu opinii Koordynatora projektu. 

13. Regulamin jest dostępny w biurze projektu „Mam potencjał, chcę działać” przy ul. 

Ludowej 1c pok.208 w Wałbrzychu 58-304,  oraz na stronie internetowej projektu:  

https://inkubatorpomyslow@gmail.com w zakładce projektu „Mam potencjał, chcę 

działać”. 

 

 

Regulamin sporządził: Norbert Eświł, Maria Kamińska 
 

Zatwierdził: Krzysztof Arabudzki 
 
 
 
 
 
 

Arkadiusz Czocher 

 

https://inkubatorpomyslow@gmail.com/

