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§ 1 

Informacje o projekcie 

Projekt „Droga do pracy mieszkańców LGD Puszcza Białowieska”, realizowany przez 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Nowy Świat 14 lok. 14, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), realizowanym w ramach Osi 

Priorytetowej IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i 

kształtowanie kapitału społecznego. 

Obszar realizacji projektu: woj. podlaskie, projekt skierowany do osób zamieszkujących 

tereny gminy LGD Puszcza Białowieska  tj. gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Narew, 

Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina 

miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka. 

Termin realizacji projektu: 01.11.2018 – 31.10.2019r. 

Realizator projektu – Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu”, z siedzibą 

w Białymstoku przy ul. Nowy Świat 14 lok. 14, 15-453 Białystok, tel. 882 467 136  

Biuro Projektu – Biuro Stowarzyszenia konsultingowo-doradczego „Wrota Biznesu”, 

mieszczące się w Choroszczy, ul. Bociania 2, tel. 882 467 136 oraz w Hajnówce. 

 

§ 2 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy dokument określa zasady procesu rekrutacji i udziału uczestników w projekcie: 

„Droga do pracy mieszkańców LGD  Puszcza Białowieska”. 

2. Nabór kandydatów do udziału w projekcie prowadzi Beneficjent – Stowarzyszenie 

konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” z siedzibą w Białymstoku, ul. Nowy Świat 14 

lok.14.  

3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Projekt realizowany jest od 01.11.2018r. roku do 30.10.2019r. roku na terenie LGD 

Puszcza Białowieska tj. gminy: Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, 

Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko-wiejska 

Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka. 

5. Celem projektu jest zwiększenie aktywności 32 (18K) uczestników projektu, zwiększenie 

aktywności i mobilności zawodowej mieszkańców LGD Puszcza Białowieska biernych 

zawodowo pozostających poza rynkiem pracy poprzez udzielenie wsparcia w postaci 

doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów i staży do końca X 2019r. 

6. Objaśnienie pojęć: 

a) Projekt – należy przez to rozumieć projekt „ Droga do pracy mieszkańców LGD 

Puszcza Białowieska” realizowany przez Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze 

„Wrota Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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Podlaskiego na lata 2014-2020 realizowanym w ramach Osi Priorytetowej IX. 

ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 

kapitału społecznego. 

b) Realizator – Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” 

c) Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, 

przechowywana jest dokumentacja projektu oraz istnieje możliwość kontaktu z 

personelem projektu. 

d) Uczestnik Projektu (UP) – należy przez to rozumieć: osoby bezpośrednio 

korzystające z udzielanego wsparcia, czyli uczestnicy projektu finansowanego ze 

środków EFS w rozumieniu  Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

e) Umowa uczestnictwa w Projekcie – umowa, która jest zawarta pomiędzy 

Realizatorem a Uczestnikiem Projektu na potrzeby realizacji Projektu. 

f) Miejsce zamieszkania – to miejsce zamieszkania Uczestnika Projektu według 

Kodeksu Cywilnego, to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego 

pobytu. 

g) Osoba bierna zawodowo – osoba, która  w danej chwili  nie tworzy zasobów siły 

roboczej tzn. nie pracuje i nie jest zarejestrowana jako bezrobotna. Osoby będące na 

urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 

opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, 

chyba że są zarejestrowane jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma 

pierwszeństwo) 

h) Osoba z niepełnosprawnością – osoba niepełnosprawna w rozumieniu Ustawy z dn. 

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu 

ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

i) Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie do poziomu 

ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne. Należy 

przez to rozumieć posiadanie wykształcenia: podstawowego lub gimnazjalnego lub 

ponadgimnazjalnego ( liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, 

zasadnicza szkoła zawodowa). 

 

§ 3 

Uczestnicy projektu 

Projekt skierowany jest do 32 osób (19 K) od 30 roku życia biernych zawodowo będących 

jednocześnie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby po 50 roku życia lub 

kobiety lub osoby niepełnosprawne lub osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących wg 

KC na terenie LGD Puszcza Białowieska tj. gminy wiejskie: Hajnówka, Białowieża, Narew, 
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Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina 

miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka. 

 

§ 4 

Cel projektu 

1. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej 32 (19K) 

mieszkańców LGD Puszcza Białowieska biernych zawodowo tj. gminy wiejskie: 

Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk 

Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko-wiejska Kleszczele pozostających poza rynkiem 

pracy poprzez udzielenia wsparcia w postaci doradztwa zawodowego, szkoleń, warsztatów 

i staży do końca X 2019r.  

2. Działania projektu ukierunkowane są na aktywizację społeczno-zawodową zapewniające 

wsparcie kompleksowe i zindywidualizowane dla każdej osoby z uwzględnieniem 

diagnozy problemowej, zasobów, predyspozycji, potrzeb danego LGD. W ramach projektu 

realizowane będą następujące zadania: Indywidualne doradztwo zawodowe, tworzenie 

IPD, Szkolenia zawodowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy, Pośrednictwo pracy, Staże zawodowe.  

 

§ 5 

Kryteria wyboru  Uczestników Projektu 

1. W procesie rekrutacji uczestników Realizator będzie kierował się zasadą równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

2. Uczestnikiem Projektu może być jedynie osoba spełniająca wymagane warunki: 

a) jest osobą zamieszkałą na terenie LGD Puszcza Białowieska tj gminy wiejskie: 

Hajnówka, Białowieża, Narew, Narewka, Czyże, Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, 

Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko-wiejska Kleszczele oraz gmina miejska 

Hajnówka. 

b) jest osobą bierną zawodowo od 30 roku życia 

c) należy co najmniej  do jednej z poniższych grup: 

− osób powyżej 50 roku życia, 

− kobiet, 

− osób z niepełnosprawnościami, 

− posiadać niskie kwalifikacje. 

3. Warunkiem zakwalifikowania osoby jako uczestnika Projektu jest złożenie: Formularza 

rekrutacyjnego (Załącznik nr 1) 

4. O zakwalifikowaniu się uczestnika/uczestniczki do Projektu decydować będzie spełnienie 

podstawowych  kryteriów grupy docelowej tj.: osoba bierna zawodowo będąca 

jednocześnie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: osoba po 50 roku życia, 

kobieta, osoba niepełnosprawna, osoba o niskich kwalifikacjach zamieszkująca wg KC na 
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terenie LGD Puszcza Białowieska (gminy wiejskie: Hajnówka, Narew, Narewka, Czyże, 

Czeremcha, Dubicze Cerkiewne, Bielsk Podlaski, Boćki, Orla, gmina miejsko-wiejska 

Kleszczele oraz gmina miejska Hajnówka). 

1. Dokumenty rekrutacyjne oceni Komisja Rekrutacyjna, w składzie Koordynatora 

Projektu i Specjalisty  ds. rozliczeń.  

2. W pierwszej kolejności Formularze rekrutacyjne  będą weryfikowane przez Komisję 

Rekrutacyjną pod względem kompletności, poprawności formalnej i pierwszeństwa. 

3. W drugiej kolejności kryterium wyboru uczestnika Projektu stanowi wpisanie się do grupy 

docelowej, kryterium strategiczne z możliwością przyznania wartości punktowych 

poszczególnym częściom oceny: 

− osoba niepełnosprawna – 10 pkt 

− osoba po 50 roku życia – 5pkt 

− kobieta – 5 pkt 

− osoba o niskich kwalifikacjach – 5 pkt 

− osoby bierne zawodowo powyżej 5 lat – 5pkt 

4. Lista osób zakwalifikowanych do Projektu będzie zawierała punktację przyznaną 

uczestniczkom/uczestnikom podczas rekrutacji od najwyższej liczby punktów do 

najniższej. W przypadku, gdy jedna lub więcej osób będą posiadały tę samą liczbę punktów 

decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

5. Po dokonaniu oceny dokumentów rekrutacyjnych przez Komisję Rekrutacyjną zostanie 

sporządzona lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu. Osobą odpowiedzialną 

za prowadzenie rekrutacji będzie Koordynator Projektu. 

6.  Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby równolegle korzystające z takiego samego 

wsparcia w pozakonkursowych projektach PUP. 

7. Każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 

 

§ 6 

Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w okresie od 01.11.2018r. do 

31.01.2019r. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie przez Realizatora Projektu, LGD Puszcza Białowieska i 

wchodzących w skład LGD gmin, kolportażu plakatów informacyjnych oraz mediów 

społecznościowych. 

3. Informacje o realizacji Projektu, dokumenty rekrutacyjne oraz Regulamin dostępne będą 

w Biurze Projektu, na stronie internetowej Realizatora www.wrotabiznesu.com.  

4. Kandydaci na uczestników projektu, przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego mają 

obowiązek zapoznać się z całością tekstu niniejszego Regulaminu. 

5. Wymogiem formalnym uczestnictwa w Projekcie jest złożenie:  

a) Załącznik Nr 1 – Formularza Rekrutacyjnego  

http://www.wrotabiznesu.com/
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b) Kserokopia zaświadczenia o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy) 

do końca trwania procesu rekrutacyjnego tj. do dnia: 31.01.2019r. do godziny: 15:00. 

6. Zgłoszenie do projektu przyjmujemy:  

− mailowo na adres biuro@wrotabiznesu.com oraz a.kuzma@wrotabiznesu.com 

− faxem na nr 85 87 42 205  

wysyłając skan wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego 

− telefonicznie pod nr.: 882 467 136 

Przy czym wymagane jest dostarczenie Formularza rekrutacyjnego w oryginale do 

Biura Projektu: 

− osobiście w Biurze Projektu mieszczącego się w Choroszczy przy ul. Bociania 2 

− pocztą/kurierem wysyłając wypełniony i podpisany Formularz Rekrutacyjny na adres: 

Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” 

ul. Bociania 2 

16-070 Choroszcz 

Dokumenty rekrutacyjne muszą być: 

a) wypełnione w języku polskim, 

b) wypełnione komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami,  

c) własnoręcznie podpisane we wszystkich wskazanych polach,  

d) złożone w wersji papierowej, 

e) formularze dostarczone w formie scanu powinny zostać dostarczone w wersji 

oryginalnej do końca trwania procesu rekrutacyjnego tj. do dnia: 31.01.2019r. do 

godziny 15:00. 

7. Osoby niepełnosprawne będą mogły zgłosić udział w projekcie telefonicznie.  

8. W przypadku trudności z dostarczeniem formularza rekrutacyjnego przez osoby 

niepełnosprawne, po zgłoszeniu personel projektu sam odbierze dokumentację lub 

zaproponuje inną dogodną formę odbioru dokumentacji od uczestnika projektu. 

9. Brak  wymaganych własnoręcznych, czytelnych podpisów na dokumentach rekrutacyjnych 

lub ich niekompletne wypełnienie traktowane jest jako błąd formalny. Skutkuje to 

wezwaniem do uzupełnienia dokumentacji. 

10. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 

uczestników projektu lub w przypadku dużej liczby złożonych Formularzy rekrutacyjnych 

oraz Oświadczeń termin rekrutacji i/lub oceny może zostać przedłużony. Informacja o 

terminie przedłużenia lub zakończenia rekrutacji zostanie umieszczona na stronie 

internetowej projektu www.wrotabiznesu.com. Uczestnicy o zmianie zostaną 

poinformowani w postaci wiadomości e-mail lub telefonicznie. 

11. Uczestnik Projektu o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie zostanie 

powiadomiony telefonicznie. 

mailto:biuro@wrotabiznesu.com
http://www.wrotabiznesu.com/
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12. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji zakwalifikowani uczestnicy projektu zobowiązani są do 

złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczeniu ewentualnych zaświadczeń 

(np. o niepełnosprawności) 

13. W przypadku przerwania udziału w Projekcie przez osobą zakwalifikowaną dopuszcza się 

możliwość zakwalifikowania dodatkowych osób z listy rezerwowej po ponownym 

zweryfikowaniu kryteriów formalnych na dzień przystąpienia danej osoby do Projektu. 

14. W przypadku nie dostarczenia w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów 

uczestnik/uczestniczka zostanie skreślony z listy uczestnictwa, a na jego miejsce zostanie 

zakwalifikowany/a uczestnik/uczestniczka z listy rezerwowej. 

15. W przypadku trudności w rekrutacji założonej liczby uczestników Projektu Realizator 

Projektu dopuszcza organizację naborów dodatkowych.  

 

§ 7 

Działania w ramach projektu 

Wsparcie udzielone w ramach projektu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne, obejmuje 

działania: 

1. Indywidualne Doradztwo Zawodowe i opracowanie IPD (Indywidualny Plan 

Działania).  

− Wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci indywidualnym doradztwem 

zawodowym. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia. Wsparcie 

doradcze będzie prowadzone przez doradców na terenie LGD Puszcza Białowieska, 

− identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu oraz diagnoza możliwości uczestnika w 

zakresie dalszego doskonalenia zawodowego. Efektem doradztwa zawodowego 

będzie utworzenie Indywidualnego Planu Działania, 

− na każdego uczestnika projektu przypadają 3 godziny doradztwa. 

2. Organizacja Szkoleń Zawodowych   

Szkolenia będą odpowiadać na zdiagnozowane potrzeby lokalnego rynku pracy i potencjału 

uczestników projektu. Analiza Grupy docelowej i rozeznanie lokalnego rynku pracy 

Realizator założył organizację trzech szkoleń:  

a) spawacz w metodzie MAG/MIG (150h/ osoba) 

Szkolenie kończące się egzaminem zewnętrznym. Po ukończonym szkoleniu 

uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończonym szkoleniu; książeczkę spawacza 

oraz świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa Gliwice potwierdzające 

nabycie kwalifikacji zawodowych. 

b) pomoc kuchenna z elementami carvingu i przygotowywaniem przyjęć (160 h/ osoba) 

Szkolenie kończące się egzaminem wewnętrznym, wydaniem zaświadczenia 

potwierdzającym nabycie kompetencji oraz egzaminem zewnętrznym z zakresu 

eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych, 
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c) kasjer-sprzedawca z obsługą programów magazynowych i urządzeń transportu 

stosowanych w handlu (160h/osoba). 

Szkolenie kończące się egzaminem zewnętrznym (zaświadczenie kwalifikacyjne 

UDT) 

Efektem każdego szkolenia będzie nabycie kwalifikacji/kompetencji potwierdzonych 

certyfikatem, który będzie zawierał informacje na temat uzyskanych przez uczestnika efektów 

uczenia się w rozumieniu wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Zajęcia z zakresu: : pomoc kuchenna oraz kasjer-sprzedawca odbywać się będą w tygodniu po 

8h dziennie na terenie LGD Puszcza Białowieska. 

Uczestnikom zostanie zapewniona przerwa kawowa i obiad oraz materiały szkoleniowe. 

Osobom uczestniczącym w szkoleniach zawodowych: pomoc kuchenna oraz kasjer-

sprzedawca będzie przysługiwało stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku. 

W przypadku ewentualnych szkoleń realizowanych w niższym wymiarze godzinowym 

wysokość stypendium będzie wyliczana proporcjonalnie, jednakże nie będzie niższa niż 20% 

zasiłku. 

3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  

− Program warsztatów pomaga w zniwelowaniu barier i obejmuje: tworzenie 

dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), analiza ogłoszeń 

internetowych, prasowych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, 

autoprezentacja, 

− warsztaty organizowane będą w miejscowościach z obrębu LGD Biebrzański Dar 

Natury, 

− warsztaty będą organizowane w 2 grupach, po 16 godzin/grupa. 

4. Pośrednictwo pracy: 

− Pośrednictwo pracy organizowane w wymiarze 2 godzin na  jednego uczestnika 

projektu. 

− pomoc doradcy zawodowego w: uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,  stażu, 

inicjowaniu spotkań uczestnika projektu z pracodawcami, aplikacji na wybrane 

oferty a także monitoring zgodności predyspozycji z preferowanymi przez 

uczestnika projektu ofertami pracy. 

5. Organizacja staży zawodowych. 

− Organizacja staży zawodowych dla 40% uczestników projektu w wymiarze 160h na 

osobę miesięcznie przez okres 3 miesięcy, 

− staże zawodowe odbywać się będą po zakończeniu doradztwa, szkoleń zawodowych, 

warsztatów. W znalezieniu staży będzie pomagał pośrednik pracy, 

− dodatkowo Organizator Stażu opłaci składki na ubezpieczenie społeczne Stażysty z 

tytułu wypłacanego stypendium, zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń 

społecznych z dn. 13.10.1998 (Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz.74 z późń. Zm), 
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− uczestnikowi dojeżdżającemu na staż do miejscowości innej niż miejsce 

zamieszkania przysługuje dopłata do kosztów dojazdu, 

− stypendium, dopłata do kosztów dojazdu na staż, o których mowa w niniejszym 

paragrafie będą wypłacane w PLN, 

− organizator Stażu zobowiązuje się do objęcia Stażysty ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, 

− każdy Stażysta przed rozpoczęciem Stażu  przejdzie szkolenie BHP oraz zostanie 

skierowany na badania lekarskie do placówki  wskazanej przez Realizatora Projektu, 

− za czas odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje stypendium  za staż 

w wysokości 120% zasiłku, o ile wypełni on obowiązki wynikające z Umowy o staż 

zawodowy, 

− wymiar godzinowy stażu to 40 godzin tygodniowo i 8 godzin dziennie, chyba że 

przepisy stanowią inaczej, 

− uczestnik projektu nie może odbywać stażu zawodowego w niedzielę i święta, w 

porze nocnej, 

− osobie odbywającej staż przysługują 2 dni wolne od pracy za każde 30 dni 

kalendarzowe odbytego stażu zawodowego. Za ostatni miesiąc odbywania stażu 

zawodowego Pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem 

zakończenia stażu zawodowego. Dni wolne udziela się na wniosek osoby 

odbywającej staż zawodowy.  

§ 8 

Obowiązki Organizatora Projektu 

Organizator Projektu zobowiązuje się do: 

1. Przeprowadzenia: Indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania IPD 

(Indywidualny Plan Działania), szkoleń zawodowych, warsztatów rozwoju osobistego, 

warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwa pracy oraz organizacji staży 

zawodowych dla uczestników Projektu, 

2. Zapewnienia bezpłatnych materiałów szkoleniowych podczas szkoleń. 

3. Zapewnienia lokali, pozbawionych barier architektonicznych w celu ułatwienia m.in. 

osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach, 

4. Zapewnienia przerw kawowych oraz ciepłego posiłku na okres trwania grupowych 

warsztatów, szkoleń dla każdego Uczestnika Projektu, 

5. Wydania zaświadczeń/certyfikatów Uczestnikom Projektu, którzy ukończyli warsztaty, 

szkolenia, 

6. Uczestnikowi Projektu, który ma miejsce zamieszkania inne niż miejsce odbywania 

szkoleń, staży przysługuje zwrot kosztów dojazdu na warsztaty oraz staż, 

7. Ubezpieczenie NNW Uczestników Projektu na okres realizacji zajęć, 

8. Wypłaty stypendium szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku miesięcznie, 
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9. Wypłaty stypendium stażowego dla Uczestników staży, przez okres 3 miesięcy trwania 

stażu w wysokości 120% zasiłku miesięcznie. 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania do dnia zakończenia projektu. 

2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień 

niniejszego Regulaminu oraz zawartych z Realizatorem Projektu umów. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie 

reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa 

wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.  

4. Realizator Projektu w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany 

Regulaminu, bądź wprowadzenia nowych postanowień, o czym powiadomi uczestników 

projektu telefonicznie, mailowo lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie 

internetowej projektu: www.wrotabiznesu.com. 

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. 

6. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi: Załącznik Nr 1 Formularz rekrutacyjny 

 

§ 11 

Załączniki 

Załącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny 

 

 

 

………………………………………………            …………………………………………………    
(Miejscowość, data)                                                              (Podpis Koordynatora Projektu) 

 

 

http://www.wrotabiznesu.com/

