
 
Świlcza, 23.11.2020r. 

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

Zapis przed zmianą w Regulaminie z dn. 31.01.2020 r. Zapis po zmianie w Regulaminie z dn. 13.11.2020r. 

§ 2 DEFINICJE ust. 1 – 23. § 2 DEFINICJE ust. 1 - 24 – dodano ust. 21. 
21. Zakończenie usługi rozwojowej - jako zakończenie usługi rozwojowej 
należy rozumieć dzień w którym Uczestnik Projektu przystąpi do egzaminu 
certyfikującego (lub jeśli dotyczy - do ostatniej jego części/etapu) w 
rozumieniu Projektu będącego integralną częścią usługi rozwojowej 
realizowanej w ramach i zgodnie z umową dofinansowania usługi rozwojowej. 

§ 2 DEFINICJE 
21. Bon 

§ 2 DEFINICJE 
22. Bon 

§ 2 DEFINICJE 
22. Instytucja Szkoleniowa 

§ 2 DEFINICJE 
23. Instytucja Szkoleniowa 

§ 2 DEFINICJE 
23. Operator 

§ 2 DEFINICJE 
24. Operator 

§ 6 KRYTERIA REKRUTACJI 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-
szkoleniowodoradcze/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 

§ 6 KRYTERIA REKRUTACJI 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-
szkoleniowodoradcze/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, a tym 
samym od dnia otrzymania odpowiedniego wezwania od Operatora na adres 
e-mail 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 



 
do sprawdzenia swojej pozycji na liście rekrutacyjnej wstępnej/ rezerwowej 
wstępnej/ rekrutacyjnej / rezerwowej).  

formularzu rekrutacyjnym – będzie on niezbędny do sprawdzenia swojej 
pozycji na liście rekrutacyjnej wstępnej/ rezerwowej wstępnej/ rekrutacyjnej 
/ rezerwowej). 

§ 6 ust. 11. Merytoryczne kryteria rekrutacji: − osoby wybierające kurs 
kwalifikacyjny wpisujący się w zawody deficytowe (zawody deficytowe będą 
aktualizowane raz do roku przez Operatora. Lista aktualnych zawodów 
deficytowych będzie zamieszczana na stronie internetowej 
http://www.cdgpolska.pl/projekty-
dotacje/oferta/projektywlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/ – 
aktualna lista zawodów deficytowych (publikowana po wcześniejszej 
akceptacji punktowanych zawodów deficytowych przez Instytucję 
Pośredniczącą) – 10 pkt. 

§ 6 ust. 11. - usunięto 

§ 6 ust. 12. Premiujące kryteria rekrutacji § 6 ust. 11. Premiujące kryteria rekrutacji (zmiana numeracji) 

§ 6 ust. 13. Pomocnicze kryteria rekrutacji  § 6 ust. 12. Pomocnicze kryteria rekrutacji  

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 - 7 § 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE ust. 1 – 10 – dodano ust. 8 – 10. 
1. W związku z panującą pandemią wirusa Sars-Cov-2, Operator mając na 

uwadze dynamiczną, nieprzewidywalną sytuację w kraju i na świecie oraz 
bezpieczeństwo Kandydatów/Uczestników Projektu, zastrzega sobie 
możliwość dokonania w dowolnym czasie zmian zapisów niniejszego 
Regulaminu. 

2. Zmiany o których mowa w ust. 8 dotyczyć mogą jedynie kwestii 
organizacyjnych, bez naruszenia zasad realizacji Projektu tj.: 

a) wydłużenia terminów 
b) zmiany sposobu kontaktu / dostarczenia wszelkich dokumentów do 

Biura Projektu 
c) inne - niezależne od Operatora, wymuszone przez obowiązywanie 

innych nadrzędnych aktów prawnych np. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia. 

3.  Zmiany o których mowa w ust. 9 każdorazowo ogłaszane będą w 
„Aktualnościach” na stronie Projektu, niezwłocznie po powzięciu przez 
Operatora informacji o konieczności dokonania tych zmian, a Operator 
określa te zmiany jako wiążące. 

 


