Zasady realizacji Projektu
„Praca dla Ciebie”
RPO WŚ Poddziałanie 10.2.1

Niniejszy dokument został przygotowany w celu przedstawienia zasad realizacji działań w Projekcie
w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia
aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Kielce, 01.05.2018 r.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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§1
Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa realizuje Projekt nr RPSW.10.02.01-26-0044/17-00
„Praca dla Ciebie”.
Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działanie 10.2
Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających
bez zatrudnienia -(projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od 01.05.20187 r. do 31.10.2019 r.
Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Projekcie Uczestników projektu i pracodawców.

§2
Definicje
Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Projekt – projekt „Praca dla Ciebie”, realizowany jest przez Staropolską Izbę PrzemysłowoHandlową.
Instytucja Pośrednicząca – Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.
SIPH – Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa w Kielcach.
Biuro Projektu – siedziba Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, ul. Sienkiewicza 53,
Kielce.
Kandydat – osoba pozostająca bez zatrudnienia powyżej 29 roku życia, bezrobotna lub bierna
zawodowo, kobieta lub mężczyzna, zamieszkała na terenie województwa świętokrzyskiego
spełniające minimum jedno z poniższych kryteriów:
- o niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie ponadgimnazjalne: liceum, liceum
profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa),
- lub po 50 roku życia,
- lub osoba z niepełnosprawnością,
- lub osoba długotrwale bezrobotna,
- kobieta ( pozostająca bez stałego zatrudnienia w okresie co najmniej 6 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do projektu lub samotnie wychowująca dziecko).
Przy czym osoby zarejestrowane w Miejskim / Powiatowym Urzędzie Pracy muszą posiadać
pierwszy lub drugi profil pomocy.
Uczestnik Projektu – Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym Regulaminie.
Osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie
poszukująca zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z
krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami
bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej
ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów
studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do
urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji
(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

Osoba bierna/nieaktywna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły
roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za
osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako
nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w
ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo,
chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma
pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny
bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba powyżej 29 roku życia - do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia. Wiek uczestników określany jest na
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Dzień przystąpienia do Projektu – dzień podpisania umowy.
Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, które należy złożyć w Biurze Projektu,
w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
Komisja Rekrutacyjna – zespół oceniający dokumenty rekrutacyjne do Projektu
i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników projektu oraz pracodawców do udziału
w Projekcie.
Doposażenie stanowiska pracy - oznacza dokonanie przez pracodawcę zakupu brakujących
elementów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku.
Wyposażenie stanowiska pracy - oznacza zorganizowanie przez pracodawcę nowego stanowiska
pracy w wyniku zakupienia sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracodawca - oznacza to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy
z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn.
zm.).
Refundacja – oznacza zwrot dokonany przez SIPH części lub całości kosztów związanych
z subsydiowanym zatrudnieniem lub kosztów poniesionych na wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej.
Wniosek Kandydata – oznacza to Wniosek o uczestnictwo w projekcie w zakresie udzielenia
wsparcia w formie indywidualnego planu działania, poradnictwa zawodowego, subsydiowania
zatrudnienia, wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wniosek Pracodawcy - oznacza to Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia Uczestnika
Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia i jednocześnie refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego/biernego
zawodowego.
Wnioskodawca – oznacza pracodawcę, składającego wniosek o refundację kosztów zatrudnienia
Uczestnika Projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia i jednocześnie kosztów wyposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego/biernego zawodowego.
Pracownik – Uczestnik Projektu zatrudniony u Pracodawcy biorącego udział w Projekcie.
Wzrost netto liczby pracowników - suma aktualnego stanu zatrudnienia wraz z nowo
utworzonymi miejscami pracy, przewyższająca średnią wartość zatrudnienia z ostatnich 12
miesięcy, albo stan zatrudnienia z dnia składania wniosku o pomoc, o ile jest on wyższy od
średniego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy.
Specyfikacja kosztów-subsydiowanie zatrudnienia – wniosek dotyczący refundacji kosztów
związanych z zatrudnieniem Uczestnika Projektu.
Specyfikacja kosztów-wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – wniosek dotyczący
refundacji kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla
Uczestnika Projektu.
Osoba po 50 roku życia - w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 lat. Wiek
uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie.
Osoba długotrwale bezrobotna - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
(>12 miesięcy).
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26. Osoba z niepełnosprawnością - osoba dysponująca odpowiednim orzeczeniem lub innym
dokumentem poświadczającym stan zdrowia. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także
osobę z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535).
27. Osoba niskowykwalifikowana (wg nomenklatury ISCED 3) to osoba, która zakończyła edukację
na poziomie maksymalnie: liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające,
zasadnicza szkoła zawodowa.
28. Dzień przystąpienia do Projektu – dzień zawarcia pierwszej Umowy na wsparcie
(doradcze bądź wsparcie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz subsydiowane
zatrudnienie) w projekcie.
§3
Uczestnik Projektu
W celu zakwalifikowania się do udziału w Projekcie Kandydat składa dokumenty rekrutacyjne
(Wniosek Kandydata) do Biura Projektu w terminie wskazanym w Regulaminie Rekrutacji.
2. W przypadku zakwalifikowania się do udziału w Projekcie, Kandydat zawiera umowę z SIPH
dotyczącą indywidualnego planu działania oraz poradnictwa zawodowego.
3. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w §3 ust.2 niniejszego dokumentu, Kandydat staje się
pełnoprawnym Uczestnikiem Projektu.
4. W ramach Umowy dotyczącej indywidualnego planu działania oraz poradnictwa zawodowego,
SIPH zobowiązana jest objąć każdego Uczestnika Projektu nieodpłatnym wsparciem w zakresie:
a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia - Indywidualny plan działania –
(2 h/os).
b. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji
potrzebnych z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy (2h/os.).
1.

Uczestnik Projektu zobowiązany jest skorzystać z ustalonej liczby godzin doradztwa
indywidualnego.
6. Uczestnik Projektu może rozwiązać umowę doradczą dotyczącą indywidualnego planu działania
oraz poradnictwa zawodowego w przypadku nie wywiązywania się SIPH z zapisów umowy.
Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z zaprzestaniem uczestnictwa w projekcie.
7. SIPH może wypowiedzieć Umowę dotyczącą indywidualnego planu działania oraz poradnictwa
zawodowego ze skutkiem natychmiastowym, oznaczającym wykluczenie uczestnika z projektu,
w przypadku kiedy uczestnik projektu nie skorzysta z ustalonej liczby godzin w formie
indywidualnego planu działania oraz poradnictwa zawodowego.
8. W przypadku rozwiązania umowy z powodu wymienionego w § 3 ust 7, Uczestnik Projektu traci
prawo do ubiegania się o przyznanie wsparcia w formie subsydiowanego zatrudnienia oraz
wyposażenia lub doposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy.
9. Po zakończeniu etapu w formie indywidualnego planu działania oraz poradnictwa zawodowego
uczestnicy projektu zostają skierowani przez Komisję Rekrutacyjną do zakwalifikowanych
przedsiębiorstw.
10. Kolejnym etapem jest zawarcie przez Uczestnika Projektu umowy o pracę z Pracodawcą
wyłonionym w ramach Projektu, w wymiarze pełnego etatu na okres zadeklarowany przez
Pracodawcę (minimum 12 miesięcy). W tym okresie Uczestnik Projektu objęty jest wsparciem
w postaci subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
5.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
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§4
Pracodawca
1.

SIPH może zrefundować koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz
subsydiowania zatrudnienia dla skierowanego Uczestnika Projektu w wysokości określonej
w umowie Pracodawcy, który:
 prowadzi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (do wskazanego okresu
prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności
gospodarczej),
 nie zmniejszył wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązał stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn
niedotyczących pracowników w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień
złożenia wniosku oraz od dnia złożenia wniosku do otrzymania refundacji,
 nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz
z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych
i innych danin publicznych oraz nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań
cywilnoprawnych,
 nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat
przed dniem złożenia wniosku,
 złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.

2. W celu zakwalifikowania się do udziału w Projekcie Wnioskodawca składa dokumenty
rekrutacyjne (Wniosek Pracodawcy) do Biura Projektu w terminie wskazanym w Regulaminie
Rekrutacji.
3. W przypadku zakwalifikowania się Wnioskodawcy do udziału w Projekcie, SIPH wymaga od
Wnioskodawcy złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy, takich jak:
- kopia zaświadczeń o nie zaleganiu w opłatach składek do ZUS i US (nie starsze niż 3 miesiące),
- kopie dokumentu nadania numeru NIP,
- kopie dokumentu nadania numeru PESEL,
- kopie kopia sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. Od przedsiębiorstw nie
sporządzających bilansu – kopie PIT za ostanie 3 lata wstecz.
Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę
upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. Po otrzymaniu od Pracodawcy kompletu dokumentów SIPH zobowiązana jest przygotować Umowę
dotyczącą subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zgodnie
z Wnioskiem Pracodawcy i decyzją Komisji Rekrutacyjnej.
5. Pracodawca zobowiązuje się do utworzenia do dnia wskazanego w Umowie i utrzymania przez
okres minimum 12 kolejnych miesięcy nowych, dodatkowych miejsc pracy. Pracodawca zatrudni na
nowo utworzonych stanowiskach pracy uczestników projektu skierowanych przez SIPH w ramach
Projektu.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5

6. Uczestnicy projektu zostaną zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umów
o pracę, na okres zadeklarowany we Wniosku.
7. Pracodawca zobowiązuje się do utrzymania nowo powstałych miejsc pracy przez okres zgodny
z deklaracją składaną w dokumentach rekrutacyjnych (min. 12 miesięcy od momentu utworzenia
nowego stanowiska pracy). Wywiązanie się Pracodawcy z niniejszego zobowiązania weryfikowane
będzie po okresie subsydiowanego zatrudnienia.
8. SIPH zobowiązuje się udzielić na rzecz Pracodawcy zakwalifikowanego do udziału w Projekcie,
wsparcia w formie:
- refundacji części (do 50%) kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie
społeczne (składka emerytalna, rentowa i wypadkowa) na zatrudnienie Uczestnika Projektu
w wysokości do 1.400,00 PLN miesięcznie, przez okres maksymalnie 12 miesięcy – subsydiowanie
zatrudnienia.
- jednorazowej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
Uczestnika Projektu w wysokości do 6.000,00 PLN (do 100% wydatków kwalifikowanych).
9. SIPH zobowiązana jest wystawić Pracodawcy zaświadczenie de minimis dotyczące udzielenia
wsparcia w zakresie wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
§5
Subsydiowanie zatrudnienia - Warunki udzielania wsparcia
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Refundacja w ramach zatrudnienia subsydiowanego dokonywana na rzecz pracodawcy stanowi
pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia MIiR z dnia 02.07.2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2015 r. poz.1073).
Pomoc ta ma na celu zachęcenie pracodawców do zatrudniania pracowników poprzez
ograniczenie kosztów, które musieliby ponieść na sfinansowanie ich zatrudnienia.
Pomoc na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu może być przeznaczona na pokrycie
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę, na które składają się:
 wynagrodzenie brutto zatrudnionego pracownika,
 opłacane od wynagrodzeń obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (składka
emerytalna, rentowa i wypadkowa).
Zatrudniony pracownik w wyniku kwalifikacji do Projektu ma prawo do nieprzerwanego
zatrudnienia przez minimalny okres 12 miesięcy (w sytuacji, gdy okres zatrudnienia jest krótszy
niż 12 miesięcy, pomoc przyznana Pracodawcy pomniejszona jest proporcjonalnie w stosunku do
rzeczywistego okresu zatrudnienia).
Utworzone miejsce pracy musi prowadzić do wzrostu netto liczby pracowników zatrudnionych
u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Wyjątek stanowi
przypadek gdy utworzone miejsce pracy nie stanowi wzrostu netto liczby pracowników,
stanowisko lub stanowiska, mogą zostać zwolnione w wyniku dobrowolnego odejścia
pracownika, tj. przejścia na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, dobrowolnej
redukcji czasu pracy z inicjatywy pracownika lub zgodnego z prawem zwolnienia za naruszenie
obowiązków pracowniczych - nie zaś w wyniku redukcji etatów.
Maksymalna intensywność pomocy na subsydiowanie zatrudnienia pracowników wynosi do
50%, wynagrodzenia nie więcej niż 1.400,00 zł.
Pracodawca zamierzający ubiegać się o pomoc na subsydiowanie zatrudnienia powinien
przedstawić SIPH co najmniej następujące informacje dotyczące planowanego wsparcia:
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
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liczbę osób, które zostaną zatrudnione w ramach projektu oraz okres, na jaki zostaną
zatrudnione;
liczbę pracowników netto, zatrudnionych u beneficjenta pomocy w okresie ostatnich 12
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
rodzaj i miejsce wykonywanej pracy przez nowozatrudnionych pracowników oraz niezbędne
lub pożądane kwalifikacje zawodowe, które powinna posiadać osoba zatrudniana na danym
stanowisku;
zobowiązać się do informowania SIPH o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy
o pracę z zatrudnionym w ramach projektu pracownikiem.

W przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, Pracodawca,
który nie dopełnił warunków umowy, zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami
naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. Wyjątkiem jest
przypadek zgodnego z prawem zwolnienia za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
W tym przypadku nie następuje złamanie zasad pomocy publicznej i koszty poniesione do dnia
zwolnienia pracownika są kwalifikowalne.
9. W sytuacji, gdy pracownik sam zrezygnuje z pracy, należy uznać, że koszty poniesione na rzecz
tego pracownika są kwalifikowalne do momentu zakończenia stosunku pracy. Jednocześnie
pracodawca zobowiąże się na miejsce pracownika, który zrezygnował z pracy, zatrudnić kolejną
osobę, spełniającą kryteria projektu. Nowozatrudniony pracownik ma również prawo do
nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy część dotacji związanej
z kosztami zatrudnienia tej osoby została już jednak wykorzystana na pokrycie wynagrodzenia
osoby, która została zatrudniona, a potem sama zrezygnowała z pracy, pracodawca będzie musiał
pokryć w 100% koszty wynagrodzenia nowozatrudnionego pracownika w okresie wykraczającym
poza okres realizacji projektu (tj. w okresie na jaki została zawarta umowa na subsydiowanie
zatrudnienia).
10. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z uczestnikiem projektu tylko w przypadku
ciężkiego naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
11. Pracodawca po zakończeniu subsydiowanego zatrudnienia zobowiązany jest zagwarantować
zatrudnienie uczestnikowi projektu na okres co najmniej wynikający z deklaracji – Wniosku
o przyznanie wsparcia w formie subsydiowanego zatrudnienia.
8.

§6
Subsydiowanie zatrudnienia - Zasady realizacji
1.

Refundacje przyznane na podstawie umowy dotyczącej refundacji części kosztów wynagrodzenia
zatrudnionych uczestników projektu wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w ramach
zatrudnienia subsydiowanego, dokonywane będą na podstawie złożonej Specyfikacji kosztów
(stanowiącej załącznik do umowy o organizację subsydiowanego zatrudnienia) składanej przez
pracodawcę do 25 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego refundacja
dotyczy. Do wniosku o refundację pracodawca załącza:
 kserokopię listy płac tylko dla uczestnika projektu wraz z pokwitowaniem odbioru
wynagrodzenia przez uczestnika projektu (w przypadku płatności dokonywanych przelewem –
wyciąg z rachunku bankowego lub potwierdzenie dokonania transakcji),
 kserokopię listy obecności skierowanego uczestnika projektu,
 kserokopię deklaracji ZUS DRA, imiennych raportów RCA/RSA oraz kserokopię dokumentu
potwierdzającego uregulowanie zobowiązań z tytułu ubezpieczenia społecznego,
zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 kserokopię przelewu z tytułu płatności podatków od wynagrodzeń zatrudnionych uczestników
projektu (na kserokopii przelewu/ wyciągu bankowego oświadczenie Pracodawcy, że kwota
przelewu zawiera opłaty za osobę/osoby zatrudnione w ramach Projektu).
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Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” imienną pieczątką
przez osobę uprawnioną na każdej kserowanej stronie. W przypadku braku kompletu dokumentów
refundacja nie będzie dokonana.
2.

3.
4.

5.

6.

SIPH zwraca pracodawcy, który zatrudnił uczestnika projektu w ramach zatrudnienia
subsydiowanego przez okres 12 miesięcy, część kosztów (do 50%) poniesionych na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne do wysokości 1.400,00 PLN/1 m-c na
każdego uczestnika projektu.
SIPH dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, pod
warunkiem przelania środków na rachunek projektowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
W przypadku nie przepracowania przez uczestnika projektu pełnego miesiąca (dotyczy
pierwszego i ostatniego miesiąca trwania umowy) refundacji podlegać będzie kwota
proporcjonalna do ilości dni kalendarzowych przepracowanych w stosunku do pełnego miesiąca,
przyjmując faktyczną ilość dni kalendarzowych przypadających w danym miesiącu.
Refundacji nie podlegają: zasiłki z ubezpieczenia społecznego, składki na Fundusz Pracy, składki
na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, koszt badań lekarskich, odzież robocza,
środki czystości, dopłaty do biletów, dopłaty lub pożyczki z funduszu socjalnego
i mieszkaniowego, koszty narzędzi, materiałów, wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, trzynaste pensje oraz nagrody jubileuszowe, przyznany przez pracodawcę
ekwiwalent, premie uznaniowe, inne świadczenia związane z pracą.
Okres refundacji trwa od daty zatrudnienia Uczestnika Projektu przez okres maksymalnie 12
miesięcy, najpóźniej do miesiąc przed zakończeniem realizacji projektu.
§7
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Warunki udzielania wsparcia

Refundacja w ramach wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dokonywana na rzecz
pracodawcy, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia MIiR
z dnia 02.07.2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1073).
4. Otrzymanie refundacji kosztów warunkowane jest zobowiązaniem Pracodawcy do zatrudnienia
na wyposażonym lub doposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego
Uczestnika Projektu przez okres minimum 12 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie
stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
5. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy złożyć
przed zatrudnieniem Uczestnika Projektu. Zatrudnienie następuje po zawarciu umowy SIPH
z Pracodawcą, określającej warunki refundacji oraz zawierającej listę zakupów.
6. W zależności od statusu Wnioskodawcy wydatki pracodawcy rozliczane są w kwotach brutto lub
netto:
 netto – w przypadku gdy Wnioskodawca będzie mógł odzyskać lub odliczyć koszt podatku
VAT poniesionego w związku z realizacją działań objętych wnioskiem,
 netto – w przypadku gdy Wnioskodawca ma prawną możliwość odzyskania lub odliczenia
poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT, jednak nie wnioskuje oraz nie będzie
w przyszłości wnioskować o refundację jakiejkolwiek części poniesionego w ramach projektu
podatku VAT,
 brutto – w przypadku gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania lub
odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT i w związku z tym wnioskuje
o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT. Jednocześnie
Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części
poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub
odliczenie tego podatku.
3.
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Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na: zakup sprzętu, maszyn, urządzeń,
programów (oprogramowania), licencji niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania
obowiązków służbowych.
8. Pracodawca zobowiązuje się do ponoszenia wszystkich wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości
oraz zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek
podmiotu objętego Umową dot. wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
9. Nie będą podlegały refundacji wydatki poniesione na:
1) zakup nieruchomości,
2) opłaty administracyjne, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS,
3) koszty szkoleń pracowników,
4) koszty reklamy,
5) zakup środka transportu,
6) zakup samochodu osobowego i ciężarowego,
7) zakup automatów (do gier zręcznościowych, do napojów itp.),
8) zakup towaru oraz artykułów zużywalnych,
9) zakup inwentarza żywego,
10) zakupy dokonane od członków rodziny,
11) zakupy dokonane od firm, w których właściciele podmiotu mają prawa własności,
12) koszty budowy, remontów kapitalnych,
13) koszty rat leasingowych w przypadku braku opcji wykupu.
7.

10. W przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń dołączonych do wniosku o refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego Uczestnika Projektu
lub naruszenia innych warunków umowy, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z SIPH,
następuje zwrot całości przyznanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od
dnia uzyskania środków.
11. W przypadku nieutrzymania zatrudnienia i doposażonego stanowiska pracy przez wymagany
okres, w terminie 30 dni od dnia otrzymania ewentualnego wezwania z SIPH, następuje zwrot
przyznanej refundacji w wysokości proporcjonalnej do okresu niezatrudnienia na utworzonym
stanowisku pracy skierowanego Uczestnika Projektu, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi
od dnia uzyskania środków.
§8
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - Zasady realizacji
Wsparcie przyznane na podstawie umowy dotyczącej refundacji całości lub części kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy zatrudnionych uczestników projektu dokonywane
będzie na podstawie złożonej Specyfikacji kosztów (stanowiącej załącznik do umowy
o Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy) składanej jednorazowo w terminie 30 dni od
zakończenia okresu wskazanego w umowie.
2. Okres ponoszenia wydatków kwalifikowanych wynosi 3 miesiące od dnia utworzenia stanowiska
pracy dla Uczestnika Projektu.
3. Do wniosku o refundację pracodawca załącza:
 kserokopię faktur lub rachunków wystawionych przez podmioty gospodarcze,
 kserokopię dokumentów potwierdzających dokonanie płatności (wyciąg z rachunku
bankowego, potwierdzenie dokonania transakcji) – niedopuszczalne jest dokonywanie zapłaty
za wydatki dotyczące wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w formie gotówkowej,
wówczas wydatek jest niekwalifikowany.
1.
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Wszystkie kserokopie powinny być potwierdzone „Za zgodność z oryginałem” imienną pieczątką
przez osobę uprawnioną na każdej kserowanej stronie. W przypadku braku kompletu dokumentów
refundacja nie będzie dokonana.
4.

SIPH zwraca pracodawcy, który poniósł koszty związane z wyposażeniem lub doposażeniem
stanowiska pracy oraz zatrudnił uczestnika projektu w ramach zatrudnienia subsydiowanego,
jednorazowo całość lub część kosztów (do 100%) poniesionych na wydatki zaakceptowane
umową do wysokości 6.000,00 PLN na 1 uczestnika projektu.

7.

SIPH dokona refundacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, pod
warunkiem przelania środków na rachunek projektowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
§9
Postanowienia końcowe

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Pracodawca zobowiązuje się dostarczyć na prośbę SIPH wszelkie inne dokumenty i informacje
związane z przebiegiem realizacji programu w ramach monitoringu prowadzonego przez SIPH
zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.
SIPH zastrzega sobie prawo do korekt kwartalnych wypłat środków w przypadku
niezatwierdzenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach sprawozdań okresowych
składanych przez SIPH. Korekty będą realizowane w postaci dopłat lub potrąceń przy kolejnych
rozliczeniach z Pracodawcą, na rachunek wskazany przez Pracodawcę.
SIPH zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli prawidłowości przebiegu zatrudnienia oraz
wydatkowania środków związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy, jak
również efektywności realizacji projektu po jego zakończeniu.
Pracodawca zobowiązuje się udostępnić SIPH i innym Instytucjom uprawnionym do kontroli
wszystkie dokumenty związane z realizacją Umowy.
Pracodawca zobowiązuje się przechowywać dokumenty dotyczące przyznania pomocy przez 10
lat licząc od dnia jej przyznania.
W przypadku stwierdzenia niedotrzymania warunków Umowy, SIPH zastrzega sobie prawo do
zerwania umowy bez wypowiedzenia z winy Pracodawcy, a Pracodawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zwrotu całości środków przekazanych na realizację przedmiotu umowy w ciągu
30 dni rozwiązania Umowy.
Niedotrzymanie przez Pracodawcę terminu zwrotu środków, o których mowa w § 9 ust. 6
spowoduje naliczenie odsetek ustawowych naliczonych od dnia przekazania środków.
§ 10
Wykaz załączników:

1.
2.
3.
4.

Wzór umowy z Kandydatem o świadczenie usług w formie indywidualnego planu działania,
poradnictwa zawodowego.
Wzór umowy z Pracodawcą dot. subsydiowanego zatrudnienia oraz wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
Wzór Specyfikacji kosztów – subsydiowanie zatrudnienia.
Wzór Specyfikacji kosztów – wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
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