
 
 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

Regulamin uczestnictwa w projekcie  
„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” 

 (procedura rekrutacyjna – ścieżka dotacyjna) 
 

§ 1 
Zasady rekrutacji  

 
1. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:  

1) złożenie Formularza Rekrutacyjnego wraz z załącznikami, 

2) Ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów. 

2. Osoby/podmioty zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze Beneficjenta wypełniony i podpisany 

Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami 1,2,3 oraz załącznikami 4,5,6 (jeżeli dotyczy). 

Za przeprowadzenie procedury rekrutacyjnej odpowiadają odpowiednio:  

1. Fundacja Ekspert-Kujawy (Lider projektu) - dotyczy Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, 

żnińskiego, radziejowskiego i mogileńskiego.  

Adres Realizatora: ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław 

Adres e-mail Realizatora: owes@ekspert-kujawy.pl lub owes@kpces.pl 

Numer telefonu Realizatora: 52 357-62-15. 

2. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Partner projektu) - dotyczy Uczestników projektu z terenu powiatów 

włocławskiego i miasta Włocławka.  

Adres Realizatora: ul. Toruńska 30 pok. 105, 87-800 Włocławek 

Adres e-mail Realizatora: wloclawek@kpces.pl  lub owes@byd.pl 

Numer telefonu Realizatora: 799-819-050 lub 52 355-02-12.   

Uczestnikiem/czką projektu mogą być wyłącznie: 

a. osoby fizyczne chcące założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej, 

b. podmioty, o których mowa w art. 4, ust.2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych, 

c. podmioty ekonomii społecznej, 

d. pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, 

e. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, 

f. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, 

g. instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej 

z subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, mogileński, radziejowski, włocławski, miasto Włocławek, 

żniński (co oznacza: w przypadku osób prawnych- posiadanie siedziby lub jednostki organizacyjnej na terenie 

subregionu 4; osób fizycznych – zamieszkiwanie w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4). 

Przedstawiciele ww. grup docelowych mogą korzystać ze wsparcia animacyjnego i inkubacyjnego OWES, natomiast 

miejsca pracy w ramach projektu są tworzone dla:  

a) osób bezrobotnych1, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 

instrumentach rynku pracy, 

                                                           
1
 Wsparcie w postaci dotacji nie może być kierowane do wszystkich osób bezrobotnych. Może być kierowane wyłącznie do tych osób bezrobotnych, które są najbardziej oddalone od rynku pracy, a więc takich 

które oprócz bezrobocia doświadczają na podstawie innych przesłanek wykluczających i wpisują się w definicję osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osoba zagrożona ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym: 

a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 
spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;  

b. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; 
c. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 
d. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  

o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
e. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty; 
f. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., 
 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546, z późn. zm.);  

g. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem  
z niepełnosprawnością;  

h. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
i. osoby niesamodzielne ze względu na podeszły wiek, niepełnosprawność lub stan zdrowia; 
j. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

           k.        osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

mailto:owes@ekspert-kujawy.pl
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b) osób, o których mowa art.1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym2 

zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego na terenie subregionu 4 obejmującego powiaty: inowrocławski, 

mogileński, radziejowski, włocławski, m. Włocławek, żniński. 

3. Formularz Rekrutacyjny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do: 

-Biura Beneficjenta w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Dubienka 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do 

piątku– dla Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, radziejowskiego i 

mogileńskiego lub 

-Biura w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Poznańskiej 43 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub 

we Włocławku (87-800), przy ul. Toruńskiej 30 pokój 105 w godzinach i dniach dyżurów opublikowanych na stronie 

internetowej www.kpces.pl - dla Uczestników projektu z terenu powiatów włocławskiego i miasta Włocławka. 

 Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony u Beneficjenta.  

4. Pracownik Beneficjenta przeprowadzi ocenę formalną Formularza Rekrutacyjnego w terminie 5 dni roboczych od 

daty wpływu danego Formularza.  

Złożony Formularz rekrutacyjny musi spełniać wszystkie poniższe kryteria formalne: 

a.  został złożony przez osobę spełniająca kryteria wymienione w § 1 pkt.2, 

b. złożony został obowiązujący Formularz rekrutacyjny, 

c. Formularz rekrutacyjny został złożony w trakcie trwania naboru, 

d. w Formularzu rekrutacyjnym wypełnione zostały wszystkie niezaciemnione pola, 

e. Formularz rekrutacyjny zawiera własnoręcznie podpisane oświadczenie, iż podane w nim dane są prawdziwe, 

f. Formularz rekrutacyjny został czytelnie podpisany przez kandydata/ kandydatkę, 

g. złożone zostały wszystkie wymagane załączniki.  

Dopuszcza się możliwość uzupełnienie formularza o braki z pkt d,e,f,g.  

Jeżeli na etapie oceny formalnej Formularza stwierdzi się, iż osoba, dla której ma zostać utworzone miejsce pracy                       

w PS, nie przynależy do grupy docelowej projektu i nie spełnia warunków wymienionych w § 1pkt.3 Regulaminu 

udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych 

podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne Formularz Rekrutacyjny nie podlega dalszej ocenie. Do dalszej oceny 

zostaną przekazane wyłączenie Formularze poprawne pod względem formalnym.  

5. Oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego dokonuje się na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie Karty 

oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego –załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie (zaznaczenie 

pola nie spełnia nie decyduje o odrzuceniu Formularza Rekrutacyjnego – należy w tym przypadku wypełnić pole 

Uwagi).  

6. Osoba/podmiot składająca/y Formularz Rekrutacyjny zostanie poinformowana/y telefonicznie przez pracownika 

Beneficjenta o ewentualnych brakach formalnych niezwłocznie po ich wykryciu. W przypadku braku kontaktu 

telefonicznego informacja ta zostanie przekazana pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia oceny 

formalnej (dopuszcza się formę elektroniczną - e-mail, jeśli osoba/grupa inicjatywna wyrazi na to zgodę). Na 

uzupełnienie braków przysługuje termin 5 dni roboczych. Dopuszcza się możliwość jednorazowego uzupełnienia 

Formularza.  

7. Kompletny i poprawny pod względem formalnym Formularz Rekrutacyjny zostaje przekazany członkom Komisji 

Rekrutacyjnej powołanej na dane posiedzenie.  

                                                           
2
 Osoby wskazane w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym: 

1) bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
2) uzależnieni od alkoholu,  
3) uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających,  
4) chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,  
5) długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
6) zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,  
8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej 
ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. 
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8. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi nie mniej niż 2 ekspertów powołanych przez Beneficjenta. Beneficjent 

może każdorazowo powoływać w skład Komisji Rekrutacyjnej inne osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do 

oceny Formularzy Rekrutacyjnych.  

9. Eksperci powołani przez Beneficjenta w skład Komisji Rekrutacyjnej zobowiązani są do podpisania Deklaracji 

bezstronności i poufności dokonanej oceny zawartej w Karcie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego - 

załącznik nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.  

10. Formularze Rekrutacyjne podlegają ocenie zgodnie z Kartą Oceny Rekrutacyjnej zawierającą następujące 

kryteria oceny (elementy, które będą brane pod uwagę w trakcie przeprowadzanej oceny):  

Lp.  Nazwa kryterium podstawowego Maksymalna 

liczba 

punktów  

Minimalna 

liczba 

punktów 

Metodologia  

1. Pomysł na działalność gospodarczą w 
kontekście trwałości PS  

20 10 0-10 pkt-zamieszczono opis 
produktów/ usług, wykazana została 
analiza konkurencji 
 0-10 pkt- uzasadnienie wyboru grupy 
odbiorców oraz obszaru działania 

2. Potencjał organizacyjny i kadrowy w 
kontekście trwałości PS  

20 10 0-15 pkt-kandydat/kandydatka 
wykazał informacje na temat 
doświadczenia wykształcenia i 
umiejętności związane z planowaną 
działalnością 
0-5 pkt- kandydat/ kandydatka posiada 
wysoki poziom motywacji do pracy w 
planowanym PS 

3 Wykonalność przedsięwzięcia, w tym 
współpraca w środowisku lokalnym (z 
jst, ngo, lokalnymi firmami)  

8 4 0- 8 pkt–wykazano posiadane zasoby 
organizacyjne i zaplecze techniczne, 
które zostaną wykorzystane w 
działalności gospodarczej a także 
wykazano nawiązaną współpracę z JST, 
NGO, przedsiębiorstwem 

Łącznie 48 24  

Lp.  Nazwa kryterium podstawowego Maksymalna 

liczba 

punktów  

Minimalna 

liczba 

punktów 

Metodologia  

4 PS tworzone jest w kluczowej sferze 
rozwojowej3 

- - 0 pkt- nie jest tworzone albo nie 
funkcjonuje w jednej z kluczowych 
stref rozwojowych wskazanych w 
Działaniu 1.4 KPRES oraz w kierunkach 
rozwoju określonych w strategii 
rozwoju województwa i w regionalnym 
planie działania na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej  

1 pkt - jest tworzone albo funkcjonuje 

                                                           
3
 W ramach projektu zakłada się tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw społecznych w szczególności w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 Krajowego 

Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, tj. zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, 
turystyka społeczna, budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie 
rozwoju ekonomii społecznej. 
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w jednej z kluczowych stref 
rozwojowych wskazanych w Działaniu 
1.4 KPRES oraz w kierunkach rozwoju 
określonych w strategii rozwoju 
województwa i w regionalnym planie 
działania na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej 

5. Przynależność osób, które mają 
zostać zatrudnione w PS do grupy 
priorytetowej, w tym: 

- - 0 pkt -jeżeli nie tworzy się miejsca 
pracy dla osób zaliczonych do grupy 
priorytetowej 

1 pkt - jeżeli miejsce pracy będzie 
tworzone dla osób zaliczonych do 
grupy priorytetowej 

 

a. Miejsce pracy jest tworzone dla 
osoby bezrobotnej - zakwalfikowanej 
do III profilu pomocy (1 miejsce pracy 
= 1 pkt) 

- 

b. Miejsce pracy jest tworzone dla 
beneficjentów projektów PI 9i i 9iv w 
tym m.in. wychodzących z WTZ, CIS, 
ZAZ, placówek opiekuńczo 
wychowawczych, zakładów 
poprawczych i innych tego typu 
placówek będących uczestnikami 
projektów w ramach Działań 9.1, 9.2 
oraz 9.3 (1 miejsce pracy = 1 pkt) 

- 0 pkt- nie jest tworzone beneficjentów 

projektów PI 9i i 9iv w tym m.in. 

wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, 

placówek opiekuńczo wychowawczych, 

zakładów poprawczych i innych tego 

typu placówek będących uczestnikami 

projektów w ramach Działań 9.1, 9.2 

oraz 9.3  

1 pkt - jest tworzone beneficjentów 

projektów PI 9i i 9iv w tym m.in. 

wychodzących z WTZ, CIS, ZAZ, 

placówek opiekuńczo wychowawczych, 

zakładów poprawczych i innych tego 

typu placówek będących uczestnikami 

projektów w ramach Działań 9.1, 9.2 

oraz 9.3 

c. Miejsce pracy jest tworzone dla osób 
lub rodzin zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym 
doświadczających wielokrotnego 
wykluczenia społecznego 
rozumianego, jako wykluczenie z 
powodu więcej niż jednej z 
przesłanek (innej niż z w pkt a) (1 
miejsce pracy = 1 pkt) 

- 0 pkt- nie jest tworzone dla osób lub 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego 

rozumianego, jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek  

1 pkt - jest tworzone dla osób lub 

rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

doświadczających wielokrotnego 

wykluczenia społecznego 

rozumianego, jako wykluczenie z 

powodu więcej niż jednej z przesłanek 

6. Przedsiębiorstwo społeczne 
tworzone jest lub funkcjonuje w 

- - 0 pkt- nie jest tworzone i /lub nie 
funkcjonuje w obszarze gospodarki 
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obszarze gospodarki odpadami, w 
tym wykorzystujących doświadczenia 
wynikające z realizacji Projektu 
CERREC 

odpadami, w tym wykorzystujących 
doświadczenia wynikające z realizacji 
Projektu CERREC 

1 pkt-  jest tworzone i /lub  funkcjonuje  
 w obszarze gospodarki odpadami, w 
tym wykorzystujących doświadczenia 
wynikające z realizacji Projektu CERREC 

7. Miejsce pracy tworzone jest dla 
kobiety (1 miejsce pracy = 1 pkt) 

- - 0 pkt-jeżeli nie tworzy się miejsca 
pracy dla kobiety 
1 pkt - jeżeli miejsce pracy będzie 
tworzone dla kobiety 

 

11. Oceniający zobowiązany jest do podania uzasadnienia dla dokonanej oceny cząstkowej (każdego kryterium) oraz 

podsumowania ocenianego Formularza. Opis uzasadniający ocenę Formularza Rekrutacyjnego będzie zawierał 

minimum 5 zdań uzasadnienia.  

12. W przypadku zaistnienia pomiędzy oceniającymi rozbieżności w ocenie Formularza przekraczającej 16 pkt., na 

posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej zapraszany jest trzeci oceniający, którego ocena jest wiążąca.  

13. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostać mogą jedynie osoby, które uzyskały nie mniej niż 28 punktów za 

ocenę Formularza Rekrutacyjnego, przy czym kryteria 1,2,3 z Karty Oceny Rekrutacyjnej muszą uzyskać, co najmniej 

50% maksymalnej liczby punktów przewidzianej dla danego kryterium.  

14. Pracownik Beneficjenta sporządzi wstępną listę osób/podmiotów, które pozytywnie przeszły proces rekrutacji  

 i zostały zakwalifikowane do „ścieżki dotacyjnej”. Lista jest zatwierdzana przez Kierownika projektu.  

15. Osoby/podmioty, które z powodu braku miejsc nie zakwalifikują się do udziału w „ścieżce dotacyjnej” zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej. Będą one miały pierwszeństwo udziału w „ścieżce dotacyjnej” w momencie 

rezygnacji przez osoby/podmioty wcześniej zakwalifikowane. Utworzenie listy rezerwowej będzie zależne od 

rodzaju wsparcia: w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby według kryteriów rekrutacji, a w drugiej 

kolejności według daty zgłoszenia. 

16. Beneficjent ma obowiązek pisemnego powiadomienia osób/podmiotów ubiegających się o udział w „ścieżce 

dotacyjnej” o wynikach dokonanej oceny w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia rekrutacji.  

17. Beneficjent ma obowiązek zachowania pisemnej formy korespondencji z osobami/podmiotami ubiegającymi się 

o udział w „ścieżce dotacyjnej” (dopuszcza się formę elektroniczną - e-mail,  jeśli osoba/grupa inicjatywna wyrazi na 

to zgodę).  

18. Dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.  

§ 2 

Procedura odwoławcza 

1. W przypadku negatywnej oceny Formularza Rekrutacyjnego i/lub oceny Komisji Rekrutacyjnej osoba/podmiot 

ubiegająca/y się o udział w projekcie ma prawo złożenia odwołania od przekazanej decyzji w terminie 5 dni 

roboczych od jej otrzymania.  

2. Odwołanie od oceny należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do: 

-Biura Beneficjenta w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Dubienka 2 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do 

piątku– dla Uczestników projektu z terenu powiatów inowrocławskiego, żnińskiego, radziejowskiego i 

mogileńskiego lub 



 
 

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

-Biura w Inowrocławiu (88-100), przy ul. Poznańskiej 43 w godzinach od 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku lub 

we Włocławku (87-800), przy ul. Toruńskiej 30 pokój 105 w godzinach i dniach dyżurów opublikowanych na stronie 

internetowej www.kpces.pl - dla Uczestników projektu z terenu powiatów włocławskiego i miasta Włocławka. 

Za dzień złożenia odwołania uznaje się dzień, w którym zostało ono złożone u Beneficjenta i zarejestrowane z datą  

i godziną wpływu.  

3. Każdy z kandydatów na własną prośbę otrzyma od Beneficjenta uzasadnienie oceny Formularza Rekrutacyjnego 

(w postaci kserokopii Karty oceny Formularza Rekrutacyjnego). Wnosząc odwołanie od oceny Komisji Rekrutacyjnej 

kandydat powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w ww. uzasadnieniach, z którymi się nie zgadza.  

4. Każdy kandydat może uzyskać dostęp do dokumentów dotyczących oceny jego Formularza. W tym celu powinien 

skontaktować się z pracownikiem Beneficjenta (Beneficjent wyda kserokopie Karty oceny Formularza 

Rekrutacyjnego w terminie nieprzekraczającym 2 dni robocze).  

5. Procedura odwoławcza prowadzona będzie przez Odwoławczą Komisję Rekrutacyjnej w skład, której wchodzi nie 

mniej niż 2 ekspertów powołanych przez Beneficjenta. Beneficjent może każdorazowo powoływać w skład 

Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej inne osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do oceny Formularzy 

Rekrutacyjnych.  

6. Eksperci powołani przez Beneficjenta zobowiązani są do podpisania Deklaracji bezstronności i poufności 

dokonanej oceny zawartej w Karcie oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego - załącznik nr 2 do Regulaminu 

uczestnictwa w projekcie).  

7. Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołanie wniesione przez kandydata w terminie do 14 dni 

roboczych od dnia ich złożenia. Procedura rozpatrywania odwołania polega na ponownej ocenie Formularza 

Rekrutacyjnego przez Odwoławczą Komisję Rekrutacyjną.  

8. Jeżeli na etapie rozpatrywania odwołania kandydat otrzyma ocenę, która będzie wyższa w stosunku do oceny 

pierwotnej, to jego wynik zostanie w związku z uznaniem odwołania zmieniony i osoba/podmiot ta/ten zostanie 

umieszczona/y na liście kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji z nową punktacją. W innym przypadku ocena 

kandydata nie ulegnie zmianie.  

9. Beneficjent w terminie 7 dni roboczych od zakończenia procedury odwoławczej, ma obowiązek pisemnego 

poinformowania kandydatów o jej wynikach. Ocena wynikająca z procedury odwoławczej jest oceną wiążącą i 

ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.  

10. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań kandydatów Beneficjent zaktualizuje listę osób zakwalifikowanych do 

udziału w „ścieżce dotacyjnej” w danym cyklu oceny.  

11. Każdy z kandydatów zostanie o tym fakcie poinformowany pisemnie.  

12. W przypadku zagrożenia osiągnięcia rezultatów bądź niezrekrutowania grupy docelowej określonej we wniosku 

o dofinansowanie, Beneficjent zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w projekcie osób/podmiotów 

znajdujących się na listach rezerwowych.  

13. Przebieg rekrutacji zostanie udokumentowany protokołem.  

 

Załącznik 1. Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego 

Załącznik 2. Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego 

 

 


