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REGULAMIN REKRUTACJI 

do projektu „Własny biznes to niezależność i pieniądze” 
 

realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu 05.08.2010r. 

pomiędzy: 

Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, 20-022 Lublin, 

ul. Okopowa 5, pełniącym w programie rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia)  

a  

Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23 – 400 Biłgoraj pełniącą  

w programie rolę Beneficjenta.  

 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji do Projektu „Własny biznes to niezależność  
i pieniądze” realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 

6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.  

2. Okres realizacji Projektu 01.10.2010 r. – 31.05.2012r. 
3. Zasięg terytorialny Projektu – powiat biłgorajski.  

4. Celem głównym projektu jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu 

biłgorajskiego w procesie tworzenia firm (sektor produkcyjno-usługowy), samozatrudnienia, 

zatrudnienia oraz wyrównanie szans kobiet, osób młodych oraz zamieszkałych na terenach 

wiejskich. 

§ 2 
Słownik pojęć 

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) BARR S.A. - Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 
b) Beneficjent (Projektodawca) – Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

c) Beneficjent pomocy – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie powiatu biłgorajskiego, 

zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą i spełniająca kryteria uczestnictwa  

w projekcie zgodnie z § 3 i 4 niniejszego Regulaminu, która nie prowadziła działalności 

gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. 

d) Biuro Projektu – siedziba Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kościuszki 65 

I piętro, 23-400 Biłgoraj 

e) Dokumenty rekrutacyjne – Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, które 

należy złożyć w Biurze Projektu w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 
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f) Działalność gospodarcza – oznacza to zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, 

handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,  

a także działalność zawodową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły – Ustawa z dnia 

2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095  

z późn. zm.). 

g) Dzień przystąpienia do Projektu – dzień złożenia przez Kandydata do Projektu dokumentów 

rekrutacyjnych osobiście w Biurze Projektu lub data wpływu dokumentów przekazanych drogą 

pocztową/kurierską do Biura Projektu. 

h) Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) PO KL (IW/IP2) – podmiot 

publiczny odpowiedzialny za realizację części Priorytetów programu operacyjnego na 

podstawie porozumienia z Instytucją Pośredniczącą. W województwie lubelskim rolę IW/IP2 

pełni Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

i) Kandydat/Kandydatka do Projektu - osoba fizyczna, ubiegająca się o udział w Projekcie, 

która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą i złożyła dokumenty rekrutacyjne, 

j) Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana przez Beneficjenta (Projektodawcę), oceniająca 

Dokumenty rekrutacyjne do Projektu i dokonująca kwalifikacji Kandydatów/Kandydatek do 

Projektu na Uczestników projektu, 
k) Projekt – Projekt „Własna firma to niezależność i pieniądze” realizowany w ramach Działania 

6.2 PO KL, 

l) Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez zatrudnienia zarejestrowana jako bezrobotna w 

Powiatowym Urzędzie Pracy, 

m) Osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia która nie zalicza się do 

kategorii osób bezrobotnych – nie pozostająca w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy, 

n) Uczestnik Projektu – Kandydat/Kandydatka, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i podpisze Deklarację 

uczestnictwa w Projekcie. 
 

§ 3 
Uczestnicy Projektu 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne, które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego) powiat biłgorajski, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej  

(z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 

miesięcy przed przystąpieniem do projektu), w tym: 

a) bezrobotne - osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane w Powiatowych Urzędach 

Pracy – 22 osoby  

b) nieaktywne zawodowo - osoby pozostające bez zatrudnienia, które jednocześnie nie są 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy – 6 osób 
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c) zatrudnione - pozostające w stosunku pracy (umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa  

o dzieło lub inne) oraz rolnicy i domownicy rolników zarejestrowani we właściwym oddziale KRUS 

– 12 osób 

2. Priorytetowo traktowane będą: 

a) Kobiety, (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), ze względu na ich mniejszą aktywność 

zawodową a szczególnie w zakresie przedsiębiorczości, 

b) Osoby do 24 roku życia, które nie posiadają doświadczenia zawodowego w związku z tym w 

mniejszym stopniu mogą konkurować z doświadczonymi pracownikami, 

c) Osoby zamieszkałe na terenach wiejskich (zgodnie z definicją GUS), mające większy problem ze 

znalezieniem zatrudnienia w swoich miejscach zamieszkania, posiadające często niskie, 

zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe. 
 

§4 
Wykluczenia z udziału w Projekcie 

1. W Projekcie nie mogą uczestniczyć osoby:  

a) które miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem 

do projektu, 

b) pozostające w stosunku pracy lub innym (umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne) 

z Beneficjentem oraz w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego 

nadrzędnymi,  

c) które pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz są związane z 

tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, z pracownikiem Beneficjenta,  

d) które korzystają z innych bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja 

z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 

lub Poddziałaniu 8.1.2 POKL),  

e) będące wspólnikami lub komplementariuszami w spółkach osobowych lub członkami spółdzielni 

utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Projekcie 

osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, banków spółdzielczych 

oraz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy nie osiągają przychodu z tytułu 

członkostwa w spółdzielni,  

f) które były karane za przestępstwa skarbowe oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nie 

posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,  

g) które w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych 

otrzymały pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie  

z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro  

a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego-
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równowartość w złotych kwoty 100 000,00 euro obliczonych według średniego kursu NBP 

obowiązującego w dniu udzielenia pomocy,  

2. Do Projektu nie mogą zostać zakwalifikowane osoby, które deklarują rozpoczęcie działalności 

wskazanej w § 30 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 

2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

oraz należącej do wymienionych w Załączniku I do Traktatu Ustanawiającego WE. 
 

§5 
 

Dokumenty rekrutacyjne 
Dokumenty rekrutacyjne składają się z następujących elementów:  

1. Formularza Rekrutacyjnego – zgodnego ze wzorem dostępnym na stronie internetowej projektu 

www.barr.org.pl lub w Biurze Projektu. 

2. Załączników do Formularza Rekrutacyjnego: 

2.1 Oświadczenia o nie prowadzeniu działalności gospodarczej. 

2.2 Oświadczenia o niekaralności za przestępstwa skarbowe i posiadaniu pełnej zdolności  do 

czynności prawnych. 

2.3 Oświadczenia o nie pozostawaniu w stosunku pracy z Beneficjentem, Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Lublinie i instytucjami wobec niego nadrzędnymi. 

2.4 Oświadczenia o pomocy de minimis. 

2.5 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch rożnych źródeł na pokrycie tych samych 

wydatków kwalifikowalnych (dotyczy osób niepełnosprawnych). 

2.6 Kopia decyzji o orzeczeniu niepełnosprawności poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Kandydata/Kandydatkę do Projektu  (dotyczy osób niepełnosprawnych). 

2.7 Kopii dowodu osobistego/dokumentu potwierdzającego tożsamość poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Kandydata//Kandydatkę do Projektu. 

2.8 Zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba  bezrobotna / o nie 

pozostawaniu  w ewidencji (jeśli dotyczy). 

2.9  Kopii zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, poświadczonej za zgodność  

z  oryginałem przez Kandydata/Kandydatkę do Projektu (jeśli dotyczy). 

2.10 Zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy (jeśli dotyczy). 

2.11 Kopii zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników/domowników rolnika,  

z właściwego oddziału KRUS poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Kandydata/Kandydatkę do Projektu (jeśli dotyczy). 

2.12 Zaświadczenie o zameldowaniu tymczasowym (jeśli dotyczy). 
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§ 6 
Rekrutacja Uczestników Projektu 

1. Rekrutacja do udziału w Projekcie „Własny Biznes to niezależność i pieniądze” prowadzona 

będzie przez Beneficjenta – Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA z uwzględnieniem 

zapisów § 3 ust.2 niniejszego regulaminu potwierdzających zgodność z zasadą równości szans, 

w tym równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja będzie odbywać się w terminie podanym  
w ogłoszeniu o naborze na stronie Beneficjenta (Projektodawcy) www.barr.org.pl. i Biurze 

Projektu. Regulamin Rekrutacji, Formularz Rekrutacyjny, Karta Oceny Formularza 

Rekrutacyjnego i termin naboru zostanie podany do publicznej wiadomości na co najmniej 10 dni 

roboczych przed dniem rozpoczęcia rekrutacji do Projektu na stronie internetowej Beneficjenta i 

w Biurze Projektu. 
3. Kandydaci/Kandydatki do Projektu zobowiązani są do złożenia kompletu prawidłowo 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 5. 

4. Formularz Rekrutacyjny zgodny ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej lub pobrany  

w Biurze Projektu, sporządzony w wersji papierowej i wypełniony w następujący sposób: 

− w języku polskim,  

− czytelnie – np. drukowanymi literami, pismem maszynowym,  

− kompletny, czyli wypełnione wszystkie pozycje Formularza Rekrutacyjnego, jeżeli pozycja nie 

dotyczy składającego należy wpisać „nie dotyczy” jeżeli pozycja jest pozycją wyboru, we 

właściwej kratce należy wstawić „x”, 

− podpisany czytelnie w wyznaczonych miejscach a pozostałe strony zaparafowane. 

5. Oświadczenia i zaświadczenie o zatrudnieniu będące załącznikami do Formularza 

Rekrutacyjnego muszą być zgodne ze wzorami zamieszczonymi na stronie  internetowej lub 

pobrane w Biurze Projektu, mogą być wypełnione komputerowo lub odręcznie, należy w nich 

podać wszystkie wymagane dane a w wyznaczonych miejscach czytelnie podpisać.  

6. Pozostałe załączniki do Formularza Rekrutacyjnego będące kopiami dokumentów powinny 

zawierać na każdej stronie opis „za zgodność z oryginałem”, datę i czytelny podpis 

Kandydata/Kandydatki do Projektu.  

7. Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w Biurze Projektu (siedziba BARR S.A.)  

w godzinach pracy Beneficjenta (800-1600), przy ul. Kościuszki 65,  I piętro w pokoju nr 6 lub za 

pośrednictwem poczty/kuriera (decyduje data wpływu do BARR S.A.) w terminie podanym  

w ogłoszeniu.  

8. Składane dokumenty muszą być spięte i złożone w kopercie opatrzonej imieniem i  nazwiskiem, 

adresem Kandydata/Kandydatki do Projektu z dopiskiem: Projekt „Własny biznes to niezależność 

i pieniądze” Działanie 6.2 PO KL. Dokumenty rekrutacyjne. 

9. Każdy złożony Formularz Rekrutacyjny zostanie wpisany na listę potwierdzającą jego złożenie 

i otrzyma numer ewidencyjny. 
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10. Dokumenty złożone przed lub po terminie podanym w ogłoszeniu lub dostarczone w inny sposób 

niż wskazany w pkt. 7 (np. fax, poczta elektroniczna) nie będą rozpatrywane. 

11. Istnieje możliwość składania tylko jednego kompletu dokumentów rekrutacyjnych. 

12. Kolejność składania dokumentów rekrutacyjnych nie ma wpływu na zakwalifikowanie do udziału 

w Projekcie. 

   § 7 
Kwalifikacja do projektu 

1. Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie wynosi 40. 

2. Ze względu na realizację założonych we wniosku kryteriów strategicznych oraz wskaźników celu  

i rezultatu Beneficjent (Projektodawca) zastrzega udział w Projekcie: 

- 28 kobiet (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) co stanowi 70 % uczestników 

projektu, 

- 20 osób do 24 roku życia co stanowi 50% uczestników projektu, 

- 12 osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich 
(zgodnie z definicją GUS) co stanowi 30 % uczestników projektu, 

które spełniają warunki w § 3 pkt. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu zgodnie z § 4 niniejszego 

Regulaminu i złożyły kompletne i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne oraz otrzymają 

najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.  

3. Jeden Kandydat/Kandydatka do Projektu może przynależeć do więcej niż jednej z wyżej 

wymienionych grup. 

4. W przypadku nie wyłonienia wymaganej liczby 40 osób zainteresowanych udziałem w Projekcie, 

spośród Kandydatów/Kandydatek do Projektu, Beneficjent (Projektodawca) zastrzega sobie 

możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania dokumentów rekrutacyjnych. 

5. Informacje o kolejnych etapach rekrutacji będą umieszczane w Biurze Projektu oraz na stronie 

internetowej www.barr.org.pl. 

6. Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o Regulamin 

Komisji Rekrutacyjnej i Kartę Oceny Formularzy Rekrutacyjnych  - ocena formalna i merytoryczna 

dokumentów rekrutacyjnych.  

7. Zarówno podczas oceny formalnej jak i merytorycznej dokumenty rekrutacyjne będą oceniane 

przez dwóch losowo wybranych członków Komisji Rekrutacyjnej.  

8. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów rekrutacyjnych  oraz 

czy wnioskodawca spełnia kryteria określone w § 3 pkt.1 i § 4 niniejszego Regulaminu, 

9. Kandydaci/Kandydatki do Projektu którzy złożyli niekompletne Formularze rekrutacyjne zostaną 

wezwani jednokrotnie do ich uzupełnienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

wezwania.  Uzupełnieniu podlegają kryteria wymienione na karcie oceny formularza 

rekrutacyjnego w części I – ocena formalna pkt. 4 do 6. Uzupełniony Formularz Rekrutacyjny  

podlega ponownej ocenie formalnej. 

http://www.barr.org.pl/
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10. Ocenie merytorycznej  podlegać będą Kandydaci//Kandydatki do Projektu których dokumenty 

rekrutacyjne spełniły wymogi formalne.  

11. Ocena merytoryczna będzie dwu etapowa: 

11.1 Rozmowa z doradcą zawodowym i sporządzona karta doradcza weryfikująca predyspozycje 

Kandydata/Kandydatki do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej pod 

względem samodzielności, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, umiejętności planowania, 

myślenia analitycznego oraz sumienności według następujących kryteriów: 

Ø ocena pozytywna – 2 pkt. 

Ø ocena neutralna – 1 pkt. 

Ø ocena negatywna – 0 pkt. 

11.2 Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych z zastosowaniem następujących kryteriów: 

przynależność do grup priorytetowych - (wybór grup podyktowany ich szczególną sytuacją na 

otwartym rynku pracy – opis § 3 ust.2 niniejszego Regulaminu): 
Ø kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) ponieważ kobiety – 3 pkt, 

Ø osoby do 24 roku życia – 2 pkt, 

Ø osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich (zgodnie  

z definicją GUS) – 1 pkt. 

planowane zatrudnienie początkowe: 
Ø samozatrudnienie – 0 pkt. 

Ø jedno lub więcej miejsc pracy – 1 pkt. 

opis przedsięwzięcia z branży usługowej - (opis przedmiotu, siedziba firmy, miejsce wykonywania 

planowanej działalności, sektora, branży, posiadanych zasobów, planowane koszty przedsięwzięcia oraz 

kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej): 

Ø opis niespójny z przedmiotem planowanej działalność gospodarczej / działalność gospodarcza 

nie będzie prowadzona – 0 pkt. 

Ø słaba – 1 pkt. 

Ø dobra – 2 pkt. 

Ø bardzo dobra – 3 pkt. 

opis przedsięwzięcia z branży produkcyjnej - (opis przedmiotu, siedziba firmy, miejsce 

wykonywania planowanej działalności, sektora, branży, posiadanych zasobów, planowane koszty 

przedsięwzięcia oraz kwalifikacje i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej): 
Ø opis niespójny z przedmiotem planowanej działalność gospodarczej / działalność gospodarcza 

nie będzie prowadzona – 0 pkt. 

Ø słaba – 1 pkt. 

Ø dobra – 2 pkt. 

Ø bardzo dobra – 3 pkt. 
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12. Minimalna liczba punktów podczas oceny merytorycznej kwalifikująca Kandydata/Kandydatkę do 

udziału w Projekcie wynosi 6 a maksymalna liczba punktów, które możne uzyskać wynosi 15. 

13. W przypadku uzyskania przez Kandydatów/Kandydatek do Projektu takiej samej liczby punktów 

decydować będzie większa liczba zdobytych punktów w kategorii „przynależność do grupy 

priorytetowej”. Jeżeli również w kategorii: „przynależność do grup priorytetowych” 

Kandydaci/Kandydatki uzyskają identyczną wartość punktową, wówczas decyduje większa liczba 

zdobytych punktów w kategorii „opis planowanego przedsięwzięcia”.  

14. W przypadku wystąpienia rozbieżności wynoszącej 3 punkty w ocenie formularzy rekrutacyjnych, 

w kategorii „opis planowanego przedsięwzięcia” oceny dokonuje trzeci członek Komisji 

Rekrutacyjnej i jego ocena jest wiążąca. 

15. Wraz z liczbą uzyskanych punktów oceniający przedstawią pisemne uzasadnienie oceny 

Formularza Rekrutacyjnego  (min. 5 zdań). 

16. Zadeklarowany w Formularzu Rekrutacyjnym rodzaj działalności gospodarczej nie może ulec 

zmianie oraz planowana wysokość zatrudnienia nie może się zmniejszyć. 
 

§ 8 
Ogłoszenie wyników rekrutacji 

 

1. Lista osób zakwalifikowanych (w tym lista rezerwowa) do udziału w Projekcie zostanie 

umieszczona na stronie internetowej Beneficjenta, a osoby zrekrutowane będą powiadomione 

pisemnie.  

2. Osoby nie zakwalifikowane do udziału w Projekcie będą poinformowane pisemnie o przyczynach 

odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych wraz z kserokopią Karty Oceny Formularza 

Rekrutacyjnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem bez ujawniania danych osób 

oceniających.  

3. Osoby niezakwalifikowane, które podczas oceny otrzymały min. 6 pkt. zostaną umieszczone na 

rankingowej liście rezerwowej wg liczby punktów, otrzymanych podczas procesu rekrutacji.  

4. W przypadku rezygnacji danej osoby z listy osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie 

podstawą kwalifikowania z listy rezerwowej będzie ten sam status oraz liczba uzyskanych 

punktów (np. w przypadku rezygnacji osoby do 24 roku życia zostanie przyjęta pierwsza na liście 

rezerwowej osoba do 24 roku życia, która uzyskała największą liczbę punktów).  

5. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zobowiązane są do podpisania 

Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych  

w ramach wsparcia szkoleniowo-doradczego.  

6. Status Kandydata/Kandydatki do Projektu na rynku pracy do momentu podpisania Deklaracji 

uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych nie może 

ulec zmianie.  
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7. Uczestnik Projektu ma obowiązek niezwłocznego informowania Beneficjenta o wszystkich 

zmianach w danych przekazanych podczas procesu rekrutacji. 

 

 
Załączniki: 
1.  Formularz Rekrutacyjny do Projektu. 

2.  Karta Oceny Formularza Rekrutacyjnego. 


