(Wzór)
Załącznik nr 5
do Uchwały nr
Zarządu Województwa
Śląskiego
z dnia

Umowa Stypendialna nr

………./2019

zawarta w dniu

…………………… w Katowicach

pomiędzy

Województwem Śląskim, zwanym dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym przez

1. ………………………………………………………- Członka Zarządu
Województwa Śląskiego
2. …………………………………………………- Zastępcę Dyrektora
Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego

z siedzibą

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a

............................................................
zwanym dalej „Stypendystą”
PESEL ………………………………….
ul. .......................................................
............................................................

reprezentowanym przez

na podstawie

Uchwały nr
/
/
/
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia
roku w sprawie zatwierdzenia listy
rankingowej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
Śląskie. Inwestujemy
w talenty - IV edycja realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dotycząca

przyznania stypendium na okres trwania zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§1
1.

2.

1.

2.
3.

Umowa została sporządzona w oparciu o Regulamin przyznawania stypendiów w ramach
projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – IV edycja realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą nr
V/56/10/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2018r., zwany dalej
Regulaminem.
Stypendia są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Śląskiego.
§2
Beneficjent przyznaje Stypendyście, na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019, stypendium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych
00/100) miesięcznie,tj. 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) w okresie od września
2018r. do czerwca 2019r.
Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.
Stypendium będzie wypłacone na następujący rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę:

Nr konta
bankowego:

-

-

-

-

-

-

Imię i nazwisko
posiadacza konta
bankowego:

4.
5.

Stypendium zostanie wypłacone w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy.
Beneficjent zastrzega, iż w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych lub
w przypadku braku środków na jego rachunku bankowym, transza przysługującego stypendium
może być wypłacona z opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w ust. 4, niezwłocznie
po ustaniu przyczyn opóźnienia. Z tytułu opóźnienia Stypendyście nie przysługuje prawo do
naliczania odsetek.
§3

Stypendysta jest zobowiązany do:
1) wydatkowania stypendium zgodnie z Regulaminem oraz przesłania w terminie do 30 września
2019 r. wypełnionego oświadczenia dotyczącego wydatkowania stypendium, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy;
2) współpracy z opiekunem dydaktycznym w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019;
3) realizowania Planu Rozwoju Ucznia w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019, w tym przede wszystkim pracy na rzecz osiągnięcia założonych
celów edukacyjnych i rezultatów w zakresie przedmiotów kierunkowych wskazanych we
wniosku o przyznanie stypendium;
4) przesłania wypełnionej ankiety ewaluacyjnej w terminie do 30 września 2019 r., której wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy;
5) niezwłocznego informowania Beneficjenta o:
a) skreśleniu z listy uczniów, zmianie szkoły lub przerwaniu nauki w szkole,
b) zmianie adresu do korespondencji,
c) zmianie numeru rachunku bankowego, o którym mowa w § 2 ust. 3,
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d) otrzymaniu innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych,
o sumarycznej wartości w skali roku szkolnego przewyższającej dziesięciokrotność kwoty,
o której mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,
wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r. poz.
1238), tj. 1 300,00 PLN (10 x 130,00 PLN);
6) gromadzenia do 31 sierpnia 2019 r. dowodów poniesienia wydatków sfinansowanych
z otrzymanego stypendium i przechowywania ich do 31 lipca 2024 r.1;
7) przekazania opiekunowi dydaktycznemu wszystkich informacji niezbędnych do sporządzenia
sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia;
8) niezwłocznego poinformowania Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego
o zaprzestaniu sprawowania opieki dydaktycznej przez dotychczasowego opiekuna i jego
zmianie;
9) udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta i/lub Instytucję
Zarządzającą RPO WSL (Zarząd Województwa Śląskiego), w zakresie dotyczącym
realizowanego Projektu, w szczególności wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz odpowiedzi
na pytania kierowane telefonicznie lub mailowo.

§4
Pozbawienie prawa do otrzymywania stypendium może nastąpić w przypadkach określonych
w § 10 ust. 1 Regulaminu.

§5
Stypendysta oświadcza, że:
1) zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia;
2) spełnia wszystkie kryteria kwalifikujące go do udziału w przedmiotowym projekcie.

§6
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
1.
2.

Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać
polubownie.
W przypadku braku porozumienia spór rozpozna sąd powszechny właściwy dla siedziby
Beneficjenta.

1

Jako dowody poniesienia wydatków rozumie się faktury, rachunki oraz potwierdzenia wpłaty wystawione na Stypendystę, rodzica
lub opiekuna prawnego, a także potwierdzenia przelewów, których tytuły i dane odbiorców umożliwiają weryfikację zgodności zakupu
z celami edukacyjnymi i sporządzonym sprawozdaniem.

3

§9
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
1) załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące wydatkowania stypendium,
2) załącznik nr 2: Ankieta ewaluacyjna.

Podpisy:

…………………………………………

………...................……………………
(Stypendysta lub rodzic/opiekun prawny)

……………………..………………….
(Beneficjent)

Sporządził:
Sprawdził:
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