
 
Świlcza, 13.01.2020r. 

Wykaz zmian do REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE „Operacja Kwalifikacja!” 

Zapis przed zmianą w Regulaminie z dn. 06.09.2019r. Zapis po zmianie w Regulaminie z dn. 13.01.2020r. 

§ 2 ust 17 lit. a) Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się ze wskazanej 
liczby Kandydatów/tek (każdorazowo przed kolejną turą naboru 
rekrutacyjnego określona liczbowo na stronie Projektu 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-
wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/, wraz z podaniem do publicznej 
wiadomości informacji o terminie naboru), którzy uzyskali największą ilość 
wstępnie naliczonych punktów. 

§ 2 ust 17 lit. a) Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z maksymalnej 
wskazanej liczby Kandydatów/tek (każdorazowo przed kolejną turą naboru 
rekrutacyjnego określona liczbowo na stronie Projektu 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-
szkoleniowo-doradcze/ok/, wraz z podaniem do publicznej wiadomości 
informacji o terminie naboru), którzy uzyskali największą ilość wstępnie 
naliczonych punktów. 

§ 6 ust. 8. lit. d) po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego w wersji 
elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej 
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-
wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/ Kandydat/ka z listy 
wstępnej rekrutacyjnej zobowiązuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
ogłoszenia listy wstępnej rekrutacyjnej dostarczyć formularz rekrutacyjny 
w wersji papierowej zgodny z powyższą instrukcją. Za datę wpływu 
przyjmuje się datę wpływu formularza rekrutacyjnego w wersji 
elektronicznej. Każdy przesłany formularz rekrutacyjny otrzyma numer 
zgłoszenia (który będzie również przesyłany na email Kandydata/-ki podany 
w formularzu rekrutacyjnym – będzie on niezbędny do sprawdzenia swojej 
pozycji na liście rekrutacyjnej wstępnej/ rezerwowej wstępnej/ 
rekrutacyjnej / rezerwowej). 

§ 6 ust. 8. lit. d) po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego w wersji 
elektronicznej, dostępnej na stronie internetowej 
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-
wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/ wszyscy Kandydaci/tki 
z listy wstępnej rekrutacyjnej oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej 
rezerwowej, których liczba stanowić będzie maksymalnie 50% liczby 
Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej 
zobowiązują się w ciągu 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy wstępnej 
rekrutacyjnej oraz listy wstępnej rezerwowej dostarczyć formularz 
rekrutacyjny w wersji papierowej zgodny z powyższą instrukcją. Za datę 
wpływu przyjmuje się datę wpływu formularza rekrutacyjnego w wersji 
elektronicznej. Za datę dostarczenia formularza w wersji papierowej 
przyjmuje się datę jego wpływu do Biura Projektu/Punktu Konsultacyjnego. 
Każdy przesłany formularz rekrutacyjny otrzyma numer zgłoszenia (który 
będzie również przesyłany na email Kandydata/-ki podany w formularzu 
rekrutacyjnym – będzie on niezbędny do sprawdzenia swojej pozycji na liście 
rekrutacyjnej wstępnej/ rezerwowej wstępnej/ rekrutacyjnej / rezerwowej). 

§ 8 ust. 3.  
a) Zgłoszenia do projektu za pomocą formularza on-line 
b) Ogłoszenie przez Operatora wstępnej listy rekrutacyjnej, 

§ 8 ust. 3.  
a) Zgłoszenia do projektu za pomocą formularza on-line 



 
c) Wezwanie Kandydatów/tki o których mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego 
paragrafu do składania w Biurze Projektu oraz punktach konsultacyjnych: 
– wersji papierowych formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 
(niezłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem formularza 
rekrutacyjnego z przyczyn formalnych), 
– dokumentów potwierdzających prawidłowość wstępnie naliczonych 
punktów na etapie składania formularza on-line (nieprzedłożenie 
dokumentu/ów nie skutkuje odrzuceniem pod względem formalnym, 
jednak Kandydatce/owi nie zostaną ostatecznie naliczone punktów 
dodatkowe za dane kryterium), 
d) Ocena formalna tj.:  
– przyjmowanie dokumentów o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego 
paragrafu w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy wstępnej 
rekrutacyjnej, 
– wezwania do uzupełnień braków/popraw błędów/uchybień (za 
pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu rekrutacyjnym 
i/lub telefonicznie i/lub osobiście), 
– dopełnianie formalności przez Kandydatów/tki związanych z uzupełnień 
braków/popraw błędów/uchybień w terminie 2 dni roboczych od dnia 
wezwania (niezłożenie uzupełnień i/lub poprawek formalnych w 
wyznaczonym terminie w sposób prawidłowy i kompletny skutkować będzie 
odrzuceniem formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych), 
– przyjmowanie wniosków do Operatora dostępnych na stronie Projektu  
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-
wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/ 
e) Ogłaszanie przez Operatora aktualizacji wstępnej listy rekrutacyjnej aż do 
uzyskania liczby Kandydatów/tek o której mowa w § 2 ust. 17 a) niniejszego 
Regulaminu z pozytywnym wynikiem oceny formalnej (1 pkt): 
– uzupełnianie listy o której mowa w 4 lit. b) niniejszego paragrafu o 
Kandydatów/tki z listy wstępnej rezerwowej do liczby Kandydatów/tek o 
której mowa w § 2 ust. 17 a) niniejszego Regulaminu, którzy uzyskali 

b) Ogłoszenie przez Operatora wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy 
rezerwowej 
c) Wezwanie Kandydatów/tki o których mowa w ust. 3 lit. b) niniejszego 
paragrafu oraz dodatkowo Kandydatów/tek z listy wstępnej rezerwowej, 
których liczba stanowić będzie maksymalnie 50% liczby Kandydatów/tek 
znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej do składania w Biurze 
Projektu oraz punktach konsultacyjnych: 
– wersji papierowych formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 
(niezłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem formularza 
rekrutacyjnego z przyczyn formalnych), 
– dokumentów potwierdzających prawidłowość wstępnie naliczonych 
punktów na etapie składania formularza on-line (nieprzedłożenie 
dokumentu/ów nie skutkuje odrzuceniem pod względem formalnym, jednak 
Kandydatce/owi nie zostaną ostatecznie naliczone punktów dodatkowe za 
dane kryterium), 
d) Ocena formalna tj.:  
– przyjmowanie dokumentów o których mowa w ust. 3 lit. c) niniejszego 
paragrafu w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia listy wstępnej 
rekrutacyjnej oraz listy wstępnej rezerwowej, 
– wezwania do uzupełnień braków/popraw błędów/uchybień (za 
pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w formularzu rekrutacyjnym i/lub 
telefonicznie i/lub osobiście), 
– dopełnianie formalności przez Kandydatów/tki związanych z uzupełnień 
braków/popraw błędów/uchybień w terminie 2 dni roboczych od dnia 
wezwania (niezłożenie uzupełnień i/lub poprawek formalnych w 
wyznaczonym terminie w sposób prawidłowy i kompletny skutkować będzie 
odrzuceniem formularza rekrutacyjnego z przyczyn formalnych), 
– przyjmowanie wniosków do Operatora dostępnych na stronie Projektu  
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-
szkoleniowo-doradcze/ok/ 



 
największą ilość wstę2pnie naliczonych punktów na etapie składania 
formularza on-line, 
– powtarzanie procedury o której mowa w ust. 3 lit. c), d) niniejszego 
paragrafu w odniesieniu do Kandydatów/tek o których zostały dokonane 
aktualizacje wstępnej listy rekrutacyjnej, 
f) Ocena merytoryczna formularzy o których ilości mowa w § 2 ust. 17 a) 
niniejszego Regulaminu z pozytywnym wynikiem oceny formalnej (1 pkt) w 
terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia osiągnięcia założeń 
ust. 3 lit. e) niniejszego paragrafu, 
g) Rozpoczęcie dwóch równoległych procedur: 
– weryfikacja czy usługa rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji, 
– weryfikacja czy cena usługi rozwojowej jest ceną rynkową, 
h) Opublikowanie listy rekrutacyjnej i listy rezerwowej, 
i) Aktualizacje listy rekrutacyjnej. 

e) Ogłaszanie przez Operatora aktualizacji wstępnej listy rekrutacyjnej aż do 
uzyskania liczby Kandydatów/tek o której mowa w § 2 ust. 17 a) niniejszego 
Regulaminu z pozytywnym wynikiem oceny formalnej (1 pkt): 
- uzupełnianie listy o której mowa w 3 lit. b) niniejszego paragrafu o 
Kandydatów/tki z listy wstępnej rezerwowej do liczby Kandydatów/tek o 
której mowa w § 2 ust. 17 a) niniejszego Regulaminu, 
- Wezwanie Kandydatów/tek z listy wstępnej rezerwowej (w ilości 
stanowiącej dwukrotność brakującej liczby Kandydatów/tek) do składania w 
Biurze Projektu oraz punktach konsultacyjnych celem powtórzenia procedury 
o której mowa w ust. 3 lit. d): 
– wersji papierowych formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 
(niezłożenie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem formularza 
rekrutacyjnego z przyczyn formalnych), 
– dokumentów potwierdzających prawidłowość wstępnie naliczonych 
punktów na etapie składania formularza on-line (nieprzedłożenie 
dokumentu/ów nie skutkuje odrzuceniem pod względem formalnym, jednak 
Kandydatce/owi nie zostaną ostatecznie naliczone punktów dodatkowe za 
dane kryterium).  
W terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia zaktualizowanej listy wstępnej 
rekrutacyjnej oraz zaktualizowanej listy wstępnej rezerwowej. 
f) Ocena merytoryczna formularzy o których ilości mowa w § 2 ust. 17 a) 
niniejszego Regulaminu z pozytywnym wynikiem oceny formalnej (1 pkt) w 
terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od dnia osiągnięcia założeń ust. 
3 lit. e) niniejszego paragrafu, 
g) Rozpoczęcie dwóch równoległych procedur: 
– weryfikacja czy usługa rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji, 
– weryfikacja czy cena usługi rozwojowej jest ceną rynkową, 
h) Opublikowanie listy rekrutacyjnej i listy rezerwowej, 
i) Aktualizacje listy rekrutacyjnej. 

 

 


