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Aneks nr 1  
do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu 

„Bądź Aktywny! Dotacje i Kwalifikacje szansą na rynku pracy” 

nr projektu RPSL.07.04.02-24-0B8H/20-00 
 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement- konkurs 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
 

 
§ 1 

Zakres zmian w regulaminie 
 
Następujące zapisy Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Bądź Aktywny! Dotacje  
i Kwalifikacje szansą na rynku pracy” nr projektu RPSL.07.04.02-24-0B8H/20-00 ulegają 
zmianie: 
 
(1) W § 5 ust. 4 – dodaje się pkt c): 

 
4. Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:  

a) Formularz rekrutacyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego 
Regulaminu, w którym Kandydaci/tki do projektu  
- w przypadku ŚCIEŻKI I wskazują m.in. planowaną tematykę szkolenia / kursu 
podnoszącego kwalifikacje i umiejętności zawodowe lub szkolenia / kursu 
przygotowującego do egzaminów certyfikowanych,  
- w przypadku ŚCIEŻKI II opisują m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i 
doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające 
spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu.  

b) Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie, dotyczące zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, 

c) Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie, dotyczące miejsca 
zatrudnienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 11 do Regulaminu, 

 
(2) W § 12 ust. 5 – dodaje się pkt 11: 
 
5. Wykaz załączników:  

1. Formularz rekrutacyjny;  
2. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie (dotyczące zgody na 

przetwarzanie danych osobowych);  
3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego; 
4. Notatka z rozmowy;  
5. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;  
6. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;  
7. Zestawienie zbiorcze wyników rekrutacji;  
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8. Umowa uczestnictwa w projekcie (wraz z załącznikami) 
9. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia 

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013. 
10. Wykaz gmin i powiatów subregionu centralnego. 
11. Oświadczenie osoby aplikującej do udziału w projekcie dotyczące miejsca 

zatrudnienia. 
 

§ 2 
Postanowienia końcowe 

 
1. Pozostałe zapisy Regulaminu nie ulegają zmianie. 
 
2. Aneks opracowano w dwóch egzemplarzach, dla Lidera oraz Partnera projektu. 
 
Tychy, dn. 23 marca 2021 r.                                                
                                             
 
 

………………………………………………………………. 
Podpisy Beneficjenta i Partnera 


