
 
Świlcza, 31.01.2020r. 

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

Zapis przed zmianą w Regulaminie z dn. 13.01.2020 r. Zapis po zmianie w Regulaminie z dn. 31.01.2020r. 

§ 6 KRYTERIA REKRUTACJI 
Ust. 13 
Dodatkowe kryterium rekrutacji – wybór ścieżki wsparcia: 

− ścieżka a) prefinansowanie kosztu usługi rozwojowej – 0 pkt; 

− ścieżka b) udzielenie promesy (forma bonu szkoleniowego) – 5 pkt; 

− ścieżka c) refundacja kosztu usługi rozwojowej – 10 pkt. 
Jednocześnie Operator informuje, że w przypadku wybrania przez 
Kandydata/-kę usługi rozwojowej, w przypadku której koszt usługi 
rozwojowej ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do 
Instytucji Certyfikującej, taki Kandydat/-ka nie ma możliwości wyboru 
ścieżki b) udzielenie promesy (forma bonu szkoleniowego). 

 

§  6 KRYTERIA REKRUTACJI 
Ust. 13 - usunięto 

§  6 KRYTERIA REKRUTACJI 
Ust. 14 
Pomocnicze kryteria rekrutacji: 

− kolejność zgłoszeń (każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer 
identyfikacyjny). 

Kryteria określone w punktach 9-11 muszą być aktualne na dzień 
składania formularza rekrutacyjnego – jeżeli później sytuacja Kandydata/-
ki zmieni się – ma on/-a obowiązek poinformować Operatora o tych 
zmianach przy zachowaniu wymaganej formy tj. na odpowiednich 
wzorach wniosków dostępnych na stronie Projektu: 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-
szkoleniowo-doradcze/ok/ na etapie oceny formalnej. Zakończenie oceny 
formalnej zostanie ogłoszone przez Operatora na w/w stronie Projektu co 
najmniej na 2 dni robocze przed jej zakończeniem. Punkty są 
przyznawane na etapie oceny merytorycznej. Później nie ma możliwości 
ich zmiany. 
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w tym płci i dostępności dla osób niepełnosprawnych. 
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Kryteria rekrutacji uwzględniają zasadę równych szans 
i niedyskryminacji, w tym płci i dostępności dla osób 
niepełnosprawnych. 

 

 

§ 10 ust. 2 
(tabela) 
RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 

Dodatkowe 
kryterium 
rekrutacji – 
wybór ścieżki 
wsparcia** 

0 pkt 5 pkt 10 pkt 

**Operator informuje jednocześnie, że w przypadku zmiany ścieżki wsparcia po 
etapie oceny formalnej przez Kandydata/tkę uzyskana liczba punktów nie ulega 
zmianie. 
 

§ 10 ust. 2 
(tabela) 
RÓŻNICE WYSTĘPUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH ŚCIEŻKACH WSPARCIA 
Usunięto: „Dodatkowe kryterium rekrutacji – wybór ścieżki wsparcia**” 

§ 11  
OPIS WSPARCIA UDZIELONEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 
Ust. 6 
Kandydat/tka na pisemny wniosek do Operatora na etapie oceny formalnej 
ma możliwość zmiany ścieżki wsparcia. Kandydat składa wniosek zgodnie z 
wzorem wniosku dostępnym na stronie internetowej 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-
wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/. 
Operator informuje jednocześnie, że w przypadku zmiany ścieżki wsparcia 
przez Kandydata/tkę liczba punktów uzyskana na etapie oceny formularza 
rekrutacyjnego ulega zmianie. 
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§ 11  
OPIS WSPARCIA UDZIELONEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 
Ust. 7 
Kandydat/ka po etapie oceny formalnej lecz przed podpisaniem umowy z 
Operatorem ma możliwość zmiany ścieżki wsparcia wybranej przez siebie na 
etapie składania formularza rekrutacyjnego, jedynie w przypadku zmiany 
ścieżki wsparcia ze ścieżki a) na ścieżkę b) (z wyjątkiem usługi rozwojowej 
w przypadku której koszt usługi rozwojowej ponoszony jest zarówno do 
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Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej) lub c) lub w 
przypadku zmiany ścieżki wsparcia ze ścieżki b) na ścieżkę c). Operator nie 
dopuszcza innych możliwości zmiany ścieżki wsparcia. Ścieżka wsparcia 
może zostać zmieniona jedynie na pisemny wniosek Kandydata/tki do 
Operatora – Kandydat/ka składa wniosek zgodnie z wzorem wniosku 
dostępnym na stronie internetowej http://www.cdgpolska.pl/projekty-

dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/. Operator 

informuje jednocześnie, że w przypadku zmiany ścieżki wsparcia przez 
Kandydata/tkę uzyskana przez Kandydata/kę liczba punktów nie ulega 
zmianie.  

 

Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej) lub c) lub w przypadku zmiany 
ścieżki wsparcia ze ścieżki b) na ścieżkę c). Operator nie dopuszcza innych 
możliwości zmiany ścieżki wsparcia. Ścieżka wsparcia może zostać zmieniona 
jedynie na pisemny wniosek Kandydata/tki do Operatora – Kandydat/ka składa 
wniosek zgodnie z wzorem wniosku dostępnym na stronie internetowej 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-

szkoleniowo-doradcze/ok/.  
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