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Załącznik nr 1 do Standardu udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektu  

„Zyskaj nowe możliwości - szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności” 

 

Aneks do REGULAMINU REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU (ŚCIEŻKA 

DOTACYJNA) W RAMACH RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – 

konkurs 

„ZYSKAJ NOWE MOŻLIWOŚCI – SZKOLENIA, STAŻE, DOTACJE NA UTWORZENIE 

DZIAŁALNOŚCI” 

WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20 

 

Niniejszym wprowadza się zmiany do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (ścieżka dotacyjna) 
w ramach RPO WSL 2014-2020 Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs „Zyskaj nowe możliwości 
– szkolenia, staże, dotacje na utworzenie działalności WND-RPSL.07.04.02-24-008F/20 

§ 1 

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie 

BYŁO: 

1. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez 

Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych w wypełnionym 

przez Kandydata/tkę Formularzu rekrutacyjnym, Formularzu zgłoszeniowym i złożonych przez 

niego oświadczeń/zaświadczeń i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w § 5 

niniejszego Regulaminu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest ponadto również w dniu 

przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia w 

ramach projektu (tj. planowany termin luty/marzec 2021r.) W uzasadnionych przypadkach można 

pozytywnie ocenić Formularz rekrutacyjny osoby, która spełni warunki kwalifikowalności do 

udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu, zgodnie z definicją dnia przystąpienia do 

projektu zawartą w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym na etapie rekrutacji 

kryterium może być spełnione warunkowo. 

 

JEST: 

 

2. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez 

Beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu na podstawie informacji zawartych w wypełnionym 

przez Kandydata/tkę Formularzu rekrutacyjnym, Formularzu zgłoszeniowym i złożonych przez 

niego oświadczeń/zaświadczeń i pozostałych wymaganych dokumentów, opisanych w § 5 

niniejszego Regulaminu. Kryterium kwalifikowalności weryfikowane jest ponadto również w dniu 

przystąpienia uczestnika do projektu tj. w dniu uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia w 

ramach projektu (tj. planowany termin maj/czerwiec 2021r.) W uzasadnionych przypadkach 

można pozytywnie ocenić Formularz rekrutacyjny osoby, która spełni warunki kwalifikowalności 
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do udziału w projekcie na dzień przystąpienia do projektu, zgodnie z definicją dnia przystąpienia 

do projektu zawartą w niniejszym Regulaminie. W związku z powyższym na etapie rekrutacji 

kryterium może być spełnione warunkowo. 

 

§ 2 

Nabór dokumentów rekrutacyjnych 

BYŁO: 

1. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano na okres od 18.12.2020r. do 

15.01.2021r.  

 

JEST: 

 

2. Nabór dokumentów rekrutacyjnych do Projektu zaplanowano na okres od 18.12.2020r. do 

26.04.2021r.  

 

 

 

 

 

Regulamin zatwierdzono: 16 stycznia 2021r.  

 

 

 

 


