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ANEKS NR 2 DO REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  
„Wsparcie szyte na miarę – edycja II” nr RPSL.07.01.03-24-0275/19 

 

§ 1 
Przedmiot zmiany 

Niniejszym aneksem wprowadza się zmiany do Regulaminu Uczestnictwa w projekcie „Wsparcie szyte na miarę 

– edycja II”: 

 

I. Dotychczasowy zapis zawarty w § 2 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu: 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

otrzymuje brzmienie: 

2. Projekt jest realizowany w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2021 r. 

  

II. Dotychczasowy zapis zawarty w § 7 ust.2 o dotychczasowym brzmieniu: 

2. Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1057,60 
zł netto miesięcznie (tj. za każdy pełny miesiąc udziału w stażu), zgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu.  

otrzymuje brzmienie: 

2. Uczestnikom Projektu, za uczestnictwo w stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości  

a. w okresie odbywania stażu do dnia 31 sierpnia 2020r. – 1057,60 zł netto miesięcznie (tj. za każdy 
pełny miesiąc udziału w stażu), 

b. w okresie odbywania stażu od dnia 1 września 2020r. – 1440,00 zł netto miesięcznie (tj. za każdy 
pełny miesiąc udziału w stażu), 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  
 

III. Dotychczasowy zapis zawarty w § 8 ust.1 o dotychczasowym brzmieniu: 

1. Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu na miejsce realizacji 
następujących form wsparcia realizowanych w ramach projektu: 

a. szkolenia zawodowe –  w wysokości średnio 108,32  zł brutto za pełny miesiąc,  

b. staż – w wysokości średnio 105,97  zł brutto za pełny miesiąc. 

W uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach,   Organizator Projektu może wyrazić 
zgodę na pokrycie kosztów dojazdu przekraczających ww. kwoty. 

otrzymuje brzmienie: 

1. Uczestnikom Projektu przysługuje możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu na miejsce realizacji 
następujących form wsparcia realizowanych w ramach projektu: 

a. szkolenia zawodowe –  w wysokości średnio 108,32  zł brutto za pełny miesiąc,  

b. staż – w wysokości średnio 90,00  zł brutto za pełny miesiąc. 

W uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach,   Organizator Projektu może wyrazić 
zgodę na pokrycie kosztów dojazdu przekraczających ww. kwoty. 

 

§ 2 



 

 
 

    

St
ro

n
a2

 

Postanowienia końcowe 

1) Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2) Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania. 

 

Jaworzno, dn. 6 listopada 2020 r.      Zatwierdził/a: 

A.Potoczek – kierownik projektu  


