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1.

Rozdział
Regulaminu
Konkursu / nr
załącznika
2.2
Typy
projektów
możliwych do
realizacji w ramach
konkursu

Poprzedni zapis

Aktualny zapis

Brak zapisu

W odniesieniu do aktywizacji zawodowej niepracujących osób
młodych, jako jedną z obligatoryjnych form wsparcia uznaje się
szkolenie zawodowe rozumiane jako
o
"szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania
kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem 8 do Wytycznych w zakresie
monitorowania "Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego".
Jeśli w danej dziedzinie nie są realizowane szkolenia prowadzące
do uzyskania kwalifikacji zgodnie z ww. załącznikiem, możliwe jest
skierowanie uczestnika w ramach szkolenia obowiązkowego na:
o
szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania
kompetencji, o ile udział w takim szkoleniu wynika z IPD i pozwoli
uczestnikowi na podjęcie zatrudnienia w obszarze, którego
dotyczyło szkolenie (np. szkolenia z zakresu wizażu).
Analogicznie powyższą zasadę należy stosować dla szkoleń
zawodowych osób pracujących, celem poprawy ich sytuacji na
rynku pracy.
W przypadku braku realizacji którejś z ww. form szkoleń dla
rozliczenia stawki jednostkowej konieczne jest objęcie uczestnika

projektu stażem.

2.

2.3
Podmioty
uprawnione do
ubiegania się o
dofinansowanie

3.

Załączniki:
- nr 2: Instrukcja
wypełniania
wniosku o
dofinansowanie
- Zał. nr 11
Regulamin KOP PO
WER

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o
dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków,
jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności
wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest
integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu (punkt VIII Wniosku o dofinansowanie projektu).

W przypadku szkoleń realizowanych w ramach obowiązkowych
form wsparcia przede wszystkim należy skoncentrować się na
przedmiocie i zakresie szkolenia, jego zgodności z IPD oraz na
tym, czy jego realizacja wyposaża uczestnika w praktyczne
umiejętności pozwalająca na podjęcie zatrudnienia i samodzielne
wykonywanie zadań/obowiązków w pracy zarobkowej.
Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o
dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak
również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych
odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią
Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt VIII Wniosku
o dofinansowanie projektu). W związku z pandemią COVID-19,
Instrukcja wypełniania wniosku określa szczególne przypadki,
które umożliwiają pozytywną weryfikację oświadczeń w tym
zakresie.
Nowe wersje załączników.

