
 
 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020 
„MŁODZI NA RYNKU PRACY”   
 

REJESTR ZMIAN 

W REGULAMINIE REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA WSPARCIA NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W PROJEKCIE „MŁODZI NA RYNKU PRACY” 

Nr 
zmiany 

Nr i tytuł rozdziału 
(fragmentu) doku-

mentu 

Zapis w poprzedniej wersji Zapis w aktualnej wersji 

1 § 4 Przebieg rekru-
tacji, pkt.1 

Nabór uczestników projektu pro-
wadzony będzie w okresie od 
16.03.2020 r. do 31.03.2020 r. 

Nabór uczestników projektu pro-
wadzony będzie w okresie od 
27.04.2020 r. do 11.05.2020 r. 

2 § 5 Składanie doku-
mentów rekrutacyj-

nych, pkt. 1-f 

oświadczenie uczestnika projektu – 
załącznik nr 6 

brak treści 

3 § 5 Składanie doku-
mentów rekrutacyj-

nych, pkt. 13 

Dokumenty rekrutacyjne należy 
składać w terminie od 16.03.2020 

r. do 31.03.2020 r. w dniach od po-
niedziałku do piątku w godzinach 

od 9:00 do 15:00. 

Dokumenty rekrutacyjne należy 
składać w terminie od 27.04.2020 

r. do 11.05.2020 r. w dniach od po-
niedziałku do piątku w godzinach 

od 9:00 do 15:00. 

4 § 6 Ocena formalna i 
merytoryczna, pkt. 12 

Rozmowy rekrutacyjne będą się 
odbywały w siedzibie Beneficjenta, 
o ich terminach kandydaci będą in-

formowani telefonicznie oraz na 
adres mailowy za potwierdzeniem 

odczytu, na podstawie danych 
wskazanych w Formularzu rekruta-

cyjnym. 

Rozmowy rekrutacyjne będą się 
odbywały w siedzibie Beneficjenta 
lub w sposób zdalny, o ich termi-

nach kandydaci będą informowani 
telefonicznie oraz na adres mai-

lowy za potwierdzeniem odczytu, 
na podstawie danych wskazanych 

w Formularzu rekrutacyjnym. 

5 § 6 Ocena formalna i 
merytoryczna, pkt. 13 

Niestawienie się na spotkanie, o 
którym mowa w punkcie 12 w wy-
znaczonym terminie, skutkuje od-

rzuceniem kandydatury Uczestnika, 
co dyskwalifikuje z dalszego udziału 

w procesie rekrutacji. 

Nieuczestniczenie w spotkaniu, o 
którym mowa w punkcie 12 w wy-
znaczonym terminie, skutkuje od-

rzuceniem kandydatury Uczestnika, 
co dyskwalifikuje z dalszego udziału 

w procesie rekrutacji 

6 § 9 Zakres przyzna-
wania wsparcia, pkt. 

5 

Doradztwo i szkolenia będą odby-
wać się w siedzibie Beneficjenta, 

zgodnie z ustalonym harmonogra-
mem, w dni powszednie w godzi-

nach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem 
sytuacji, w których konieczne bę-

dzie przeprowadzenia doradz-
twa/szkolenia w sobotę, ze 
względu na dostępność do-

radcy/trenera. 

Doradztwo i szkolenia będą odby-
wać się w siedzibie Beneficjenta lub 
w sposób zdalny, zgodnie z ustalo-
nym harmonogramem, w dni po-
wszednie w godzinach od 8:00 do 
16:00, z wyjątkiem sytuacji, w któ-
rych konieczne będzie przeprowa-
dzenia doradztwa/szkolenia w so-
botę, ze względu na dostępność 

doradcy/trenera. 

 


