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PROJEKT „NOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE” 

RPO.02.01.00-20-0148/16 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

I. Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 
 

1. Projekt  „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” jest współfinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet II Przedsiębiorczośd  

i aktywnośd zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób 

pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej 

polityki rynku pracy oraz wspierania mobilności zasobów pracy. 

2. Liderem Projektu jest Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”, z siedzibą w Suwałkach,  

ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.  

Partnerem: COGNITO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleo s.c. z siedzibą w Białymstoku, 

ul. Aleja Tysiąclecia Paostwa Polskiego 10A/ 12, 15-111 Białystok.  

3. Projekt realizowany jest od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.  

4. Biuro Projektu mieści się w Suwałkach ul. Kościuszki 71. tel: 510 516 647,  

e-mail: nkwalifikacje@gmail.com. 

5. Projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia [osoby 

bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy 

(przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II 

profilu pomocy), bierne zawodowo], należących co najmniej do jednej z poniższych grup: 

− osoby powyżej 50 roku życia, 

− kobiety, 

− osoby z niepełnosprawnościami, 

− osoby długotrwale bezrobotne, 

− osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego  

obszar woj. podlaskiego w powiecie augustowskim, grajewskim, monieckim, 

sejneoskim, suwalskim oraz m. Suwałki. 
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6. Celem projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy  

60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn), w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia, 

zamieszkujące obszar powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneoskiego, grajewskiego  

i monieckiego oraz m Suwałki.  

7. Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia, łącznie z prowadzeniem działalności na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu.   

II. Zasady rekrutacji i kwalifikowania uczestników/ uczestniczki projektu 
 

1. Rekrutacja dokonywana jest na terenie powiatów augustowskim, grajewskim, monieckim, 

sejneoskim, suwalskim oraz m. Suwałki. 

2. W procesie rekrutacji jest stosowana polityka równości płci, przyjęta na podstawie analizy 

przeprowadzonej na potrzeby projektu. Nabór do projektu będzie miał charakter otwarty.  

3. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje Lidera i Partnera oraz osoby 

odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

4. Rekrutacja rozpoczyna się w pierwszym miesiącu realizacji projektu tj od 1 marca 2017 r. do 

30 kwietnia, w przypadku gdy w pierwszej turze nie zgłosi się wymagana liczba uczestników 

rekrutacja zostanie przedłużona. 

5. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów: 

a) przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od osób zainteresowanych udziałem 

w projekcie – Formularz rekrutacyjny (zał. nr 1 do Regulaminu), 

b) weryfikowanie dokumentów zgłoszeniowych i wybór osób spełniających kryteria 

projektu z uwzględnieniem kolejności zgłoszeo,  które zostaną zakwalifikowane do 

udziału w projekcie, 

c) potwierdzenie spełnienia warunków uczestnictwa w projekcie, 

d) złożenie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (zał. nr 2 do Regulaminu) oraz Oświadczenia 

uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3 do 

Regulaminu), 

e)  na podstawie kryteriów punktowych zostanie sporządzona lista podstawowa 

Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu oraz sporządzona zostanie 

rezerwowa lista Uczestników/Uczestniczek. 
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6. W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyd wypełniony i podpisany Formularz 

Rekrutacyjny wraz z następującymi załącznikami: zaświadczenie o zarejestrowaniu  

w Powiatowym Urzędzie Pracy, orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy). 

7. Formularz Rekrutacyjny należy dostarczyd osobiście, przesyłką poleconą bądź kurierską lub 

pocztą elektroniczną (zeskanowane dokumenty, pod warunkiem dostarczenia oryginałów 

dokumentów w sposób określony poniżej) do  Biura Projektu w zaklejonej kopercie opisanej 

w następujący sposób:  

- imię, nazwisko, adres do korespondencji Nadawcy/Kandydata/Kandydatki,  

- adres Biura Projektu: Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA”, ul. Kościuszki 71,  

16-400 Suwałki, 

- dopisek na kopercie: Dokumenty rekrutacyjne Projektu „Nowe kwalifikacje  

i doświadczenie szansą na zatrudnienie” 

lub  

osobiście w zaklejonej kopercie opisanej jak wyżej do:  

Biura Projektu Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA”, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki  71. 

8. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki 

oraz na stronach internetowych dotyczących projektu:  

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” : http://lgd.suwalszczyzna.com.pl 

oraz 

Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleo s.c.: http://cognitio.edu.pl 

9. Kandydaci, przed złożeniem Formularza Rekrutacyjnego, mają obowiązek zapoznad się  

z całością tekstu niniejszego Regulaminu.  

10. Kryteria formalne, które muszą spełnid kandydaci do udziału w projekcie:  

a) od 30 roku życia, 

b)  pozostających bez zatrudnienia: 

osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym 

urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

należą one do I i II profilu pomocy),  

c) bierne zawodowo, 

http://lgd.suwalszczyzna.com.pl/
http://cognitio.edu.pl/
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d) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego  obszar woj. podlaskiego  

w powiecie augustowskim, grajewskim, monieckim, sejneoskim, suwalskim oraz  

m. Suwałki. 

11. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 60 osób pozostających bez zatrudnienia  

wyłonionych spośród zgłoszonych na podstawie kryteriów punktowych: 

− osoby powyżej 50 roku życia – 5 pkt., 

− kobiety- 5 pkt., 

− osoby z niepełnosprawnościami- 5 pkt., 

− osoby długotrwale bezrobotne – 5pkt., 

− osoby o niskich kwalifikacjach – 5pkt.,  

12. Spełnienie kryteriów formalnych i punktowych będzie weryfikowane przez Komisję 

rekrutacyjną na podstawie Formularzy rekrutacyjnych. 

13. O wynikach rekrutacji osoby zgłoszone zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie  

(e-mail). 

14. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma obowiązek poddania się badaniom 

lekarskim na koszt beneficjenta projektu.  

15. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie ma obowiązek poinformowad osoby 

prowadzące rekrutację o udziale we wszystkich innych projektach realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 lub 

innych projektach pozakonkursowych realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy 

finansowane w ramach Funduszy Europejskich. 

16. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników/uczestniczki projektu nie podlegają 

zwrotowi. 

17. Udział uczestnika w projekcie rozpoczyna się od dnia podpisania przez niego deklaracji 

uczestnictwa w projekcie. 

III. Warunki rezygnacji i wykluczenia udziału w projekcie 

1. Każda zakwalifikowana osoba może zrezygnowad z udziału w projekcie w terminie do 3 dni 

przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęd, składając odpowiednie pismo w Biurze 

projektu lub kontaktując się z pracownikiem projektu.  
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2. Osoba, która rozpoczęła udział projekcie, może zrezygnowad z uczestnictwa tylko w wyniku 

ważnych zdarzeo losowych lub podjęcia przez niego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  

3. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej 

uzasadniających rezygnację uczestnika/uczestniczki Projektu poprzez żądanie od Uczestnika 

przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających występowanie wskazanych 

okoliczności. 

4. Realizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika/ uczestniczki z projektu  

w przypadku:  

a) naruszenia przez uczestnika/ uczestniczkę postanowieo Regulaminu, 

b) rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas szkoleo, stażu oraz innych form 

wsparcia oferowanych w ramach projektu, 

c) opuszczenia przez uczestnika/ uczestniczkę bez usprawiedliwienia ponad 10% czasu 

(godzin) zajęd, 

d) opuszczenia przez uczestnika/ uczestniczkę ponad 20% czasu (godzin) zajęd (łącznie 

zarówno usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych), 

e) podania nieprawdziwych danych w złożonych dokumentach, 

5. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia Realizator może zobowiązad Uczestnika/ 

uczestniczkę projektu do zwrotu poniesionych kosztów chyba, że powodem nieukooczenia 

kursów/ szkoleo było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zwrot kosztów 

dotyczyd może wydatków poniesionych na przeprowadzenie zajęd grupowych  

i indywidualnych, catering, stypendium szkoleniowe/ stażowe, zwrot kosztów dojazdu. 

 

IV. Zakres i  formy wsparcia skierowanego do Uczestników /uczestniczki projektu 

1. Projekt  obejmuje następujące formy wsparcia: 

a)  indywidualne poradnictwo psychologiczne w ilości 210 godzin dla uczestników w trakcie 

trwania projektu, 

b) grupowe poradnictwo zawodowo realizowane w formie 6  grupowych sesji doradczych 

dla 50 uczestników/ uczestniczek (6 spotkao x 24 godzin. grupa) w celu określenia 

własnych kluczowych predyspozycji zawodowych,  

c) indywidualne poradnictwo zawodowe w ilości 6 godzin dla 1 uczestnika projektu, 

d) szkolenia zawodowe:  
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− Konserwator(ka) budynków z modułem eksploatacji urządzeo, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV - 150 godzin szkoleniowych dla  

10 osób; 

− Krawiec (owa) z modułem projektowania odzieży – 150 godzin szkoleniowych dla 

10 osób; 

− Pracownik obsługi biurowej z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL -   

150 godzin szkoleniowych dla 25 osób; 

− Spawanie metodą TIG 141 - 146 godzin szkoleniowych dla 5 osób; 

− Opiekunowie dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej -  

98 godzin szkoleniowych dla 10 osób; 

e) Płatne staże zawodowe dla 42 Uczestników/ uczestniczek projektu przez okres  

4 miesięcy. Na staże zawodowe zostaną skierowani Uczestnicy/ uczestniczki projektu, 

najsilniej zmotywowani oraz posiadających najwyższą frekwencję, osoby które uzyskały 

najwyższe oceny z egzaminów, w tym zwłaszcza z egzaminów podsumowujących 

szkolenia zawodowe oraz osoby rekomendowane przez trenerów (doradców, 

psychologów). 

V. Zasady udziału i organizacji form wsparcia 

1. Udział w projekcie jest bezpłatny.  

2. Rodzaj wsparcia dla każdego z Uczestników/ uczestniczki projektu zostanie określony po 

zrealizowaniu sesji z doradcą zawodowym i wypracowaniu Indywidualnej Ścieżki Rozwoju. 

3. Zajęcia organizowane w ramach projektu mogą się odbywad w każdy dzieo tygodnia  

w godzinach 8.00-20.00. 

4. Zajęcia odbywad się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem w sposób nie kolidujący  

z warunkami pozostawania w gotowości do podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy 

przez Uczestników/ uczestniczki projektu. 

5. Godzina zajęd grupowych podczas kursów zawodowych wynosi 45 min., natomiast w ramach 

sesji doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego oraz  pośrednictwa pracy wynosi 

60 minut. 

6. Wszelkie zmiany w  harmonogramie będą przekazywane Uczestnikom/ uczestniczkom 

bezpośrednio na zajęciach.  
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VI. Prawa Uczestnika /Uczestniczki Projektu 

1. Każdy Uczestnik/uczestniczka ma prawo do: 

a) zgłaszania uwag i oceny form wsparcia, którymi został objęty w realizowanym projekcie, 

b) nieodpłatnego otrzymania materiałów i pomocy dydaktycznych do proponowanych 

zajęd; 

c) korzystania z cateringu w formie ciepłych posiłków lub/i przerw kawowych w trakcie 

spotkao doradczych; 

d) zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i z powrotem (dotyczy Uczestników/uczestniczek 

spoza miejsca realizacji zajęd); 

e) otrzymania stypendium szkoleniowego przez okres uczestniczenia w szkoleniu; 

f) otrzymania stypendium stażowego przez okres 4 miesięcy uczestniczenia w stażu 

zawodowym; 

g) otrzymania zaświadczenia ze wsparcia otrzymanego w ramach Projektu. 

 

VII. Obowiązki Uczestnika/Uczestniczki projektu 

1. Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana 

jest powiadomid PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 

7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.  

2. Każdy Uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się do: 

a) złożenia kompletu wymaganych dokumentów wraz z zaświadczeniem lekarskim; 

b) zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym 

podpisem na Deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 

c) uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, na które się zakwalifikował lub został 

skierowany; 

d) złożenia podpisu na liście obecności w trakcie każdych zajęd, a także na liście 

potwierdzającej skorzystanie z cateringu oraz potwierdzającej odbiór materiałów 

szkoleniowych; 

e) udziału w badaniach ewaluacyjnych, prowadzonych w czasie trwania i po zakooczeniu 

projektu; 
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f) bieżącego informowania personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócid 

jego dalszy udział w Projekcie; 

g) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności poprzez przedłożenie stosownych 

zaświadczeo (np. lekarskie, wezwanie do sądu itp. ); 

h) zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych 

adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (tylko i wyłącznie w formie pisemnej); 

i) posiadania  indywidualnego rachunku bankowego, na który dokonywana będzie wypłata 

stypendium i zwrot kosztów dojazdu (jeśli dotyczy); 

j) zawarcia umowy na udział w stażu; 

VIII. Zasady wypłaty stypendium szkoleniowego i stażowego 

1. Zgodnie z Rozdział 8.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Załącznik nr 8: Standaryzacji wydatków  

w ramach konkursu nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-003/16 uczestnikowi projektu biorącemu 

udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% 

zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod 

warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie 

– w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokośd stypendium szkoleniowego 

ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkoleo w których uczestnik/ uczestniczka brał/a   

udział.   

2. Stypendium szkoleniowe wypłacane jest Uczestnikowi Projektu przez Stowarzyszenie „Nasza 

Suwalszczyzna”.  

3. Osoby pobierające stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących 

obowiązek ubezpieczeo społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeo społecznych 

(Dz. U. z 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Płatnikiem składek będzie Stowarzyszenie „Nasza 

Suwalszczyzna”. 

4. Kwota stypendium szkoleniowego wynosi 6,60 zł brutto za 1 godzinę uczestnictwa  

w szkoleniu i jest rozumiana jako kwota: 
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a) nie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych (z uwagi na objęcie 

zwolnieniem zgodnie z art. 21 ust 1pkt 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000r., nr 14 poz. 176 z późn. zm.), 

b)  nie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne (gdyż zgodnie z art. 83 ust.  

2 z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, Dz. U.  

z 2008r., nr 164 poz. 1027 ze zm., w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów  stanowiących podstawę 

wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się 

do wysokości 0 zł, 

c)  stypendium szkoleniowe o którym mowa w pkt. 1 zostanie pomniejszone o kwotę 

należnych składek  na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzi Stowarzyszenie  „Nasza 

Suwalszczyzna”. 

5. Stypendium szkoleniowe będzie wypłacane w okresach miesięcznych proporcjonalnie do 

ilości godzin zajęd w których uczestnik / uczestniczka projektu wziął/ wzięła udział w danym 

miesiącu. 

6. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe w wysokości 120% 

kwoty zasiłku (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy).  

7. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecnośd  

z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim.  

8. Na wypłatę stypendium stażowego realizator projektu przeznacza kwotę 1280,96 złotych 

miesięcznie wraz z należnymi składkami z tytułu ubezpieczeo społecznych przez 4 miesiące 

dla każdego uczestnika/ uczestniczki skierowanego/nej do odbycia stażu (42 osób).   

9. Osoba odbywająca staż powinna wykonywad powierzone jej czynności lub zadania  

w wymiarze 8 godzin dobę/ 40 godzin tygodniowo, a w przypadku bezrobotnego będącego 

osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności – 7 godzin na dobę/ 35 godzin tygodniowo. 

10. Osobie odbywającej staż przysługują na jej wniosek 2 dni wolne za każde 30 dni 

kalendarzowych odbytego stażu. 

11. Uczestnikowi/ uczestniczce projektu za realizację 100% godzin stażu w danym miesiącu 
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przysługuje stypendium stażowe w pełnej wysokości. 

12. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecnośd  

z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

13. W sytuacji nieuczestniczenia w min. 80 % godzin stażu w danym miesiącu stypendium 

stażowe nie przysługuje. Ponadto stypendium nie przysługuje również w przypadkach 

niepodjęcia stażu w określonym terminie, przerwania stażu w trakcie jego odbywania,  

rażącego naruszenia zasad odbywania stażu (w tym postanowieo niniejszego regulaminu, 

umowy uczestnictwa oraz regulaminu pracy obowiązującego u Pracodawcy). 

14. Osoby pobierające stypendium stażowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom 

społecznym. Płatnikiem składek jest Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w Suwałkach. 

15. Stypendium stażowe o którym mowa w pkt. 6 zostanie pomniejszone o kwotę należnych 

składek  na ubezpieczenie społeczne, które odprowadzi Stowarzyszenie „Nasza 

Suwalszczyzna”. 

16. Uczestnik/ uczestniczka projektu pobierająca stypendium stażowe traci prawo do pobierania 

świadczeo wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 

20 kwietnia 2014 roku o promocji zatrudnienia i instytucja rynku pracy (tekst jednolity Dz.U  

z 2008 r., nr 69 poz.415 z późn. zm.). 

IX. Zasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia i staże 

1. Uczestnicy projektu są zobowiązani dojechad na miejsce realizowanych zajęd/szkoleo / stażu 

we własnym zakresie. 

2. Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu tylko w przypadku jeżeli miejsce 

zamieszkania jest inne niż miejscowośd w której odbywają się zajęcia. 

3. Koszty przejazdu zwracane są w wysokości kosztów przejazdu najtaoszym środkiem 

komunikacji publicznej. Uczestnik/ uczestniczka jest zobowiązana przedstawid bilet 

potwierdzający przejazd.  

4. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie za dni w których uczestnik projektu 

uczestniczył w zajęciach/ szkoleniu/ stażu, co jest potwierdzone podpisem na liście 

obecności. 

5. Zwrot kosztów dojazdu wypłacany będzie 1 raz w miesiącu lub po zakooczeniu zajęd/ 

szkolenia/ stażu  na konto bankowe Uczestnika/ uczestniczki projektu. 
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X. Postanowienia koocowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie obowiązujące 

przepisy prawa. 

2.  Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie są rozstrzygane są przez Lidera Projektu 

wspólnie z koordynatorem projektu. 

3. Ostateczna interpretacja „Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie”  należy do 

Stowarzyszenia  „Nasza Suwalszczyzna” oraz Partnera projektu w oparciu o stosowne 

dokumenty programowe znajdujące się na stronie internetowej  Wojewódzki Urząd Pracy  

w Białymstoku jako Instytucji Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-20204.   

(www.rpo.wrotapodlasia.pl lub www. wupbialystok.praca.gov.pl) 

4. Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.  

 

 

Zatwierdził: 

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1.  Formularz zgłoszeniowy. 

Załącznik nr 2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniem. 

Załącznik nr 3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 

Załącznik nr 4 Karta oceny formularzy.  
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