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REGULAMIN REKRUTACJI
DO PROJEKTU „SPÓŁDZIELNIA JEST KOBIETĄ”
DZIAŁANIE 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
PODDZIAŁANIE 7.2.2 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Spółdzielnia jest kobietą”,
zwanego dalej „Projektem”.
§ 1 Informacje ogólne
1. Projekt pn. „Spółdzielnia jest kobietą” jest realizowany przez Fundację Forum Inicjatyw
Rozwojowych (Beneficjent) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy
zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (Instytucja Pośrednicząca dla
Działania 7.2 POKL, Poddziałanie 7.2.2 na terenie woj. podlaskiego).
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt obejmuje swoim zasięgiem województwo podlaskie.
4. Okres realizacji projektu to 01.11.2011r. - 31.10.2013r.
5. Działania projektu zakładają:
–

realizację usług doradczo-szkoleniowych (indywidualnych i grupowych);

–

udzielenie wsparcia finansowego na sfinansowanie niezbędnych kosztów związanych
z rozpoczęciem działalności 2 spółdzielni socjalnej w kwocie nie większej niż 20 tys. na osobę
dla nie więcej niż 5 członków jednej spółdzielni socjalnej, tj. nie więcej niż 100 tys. na jedną
spółdzielnię socjalną;

–

udzielenie wsparcia finansowego jako pomocy kapitałowej przyznawanej w formie
comiesięcznej dotacji w kwocie nie większej niż 1000 zł miesięcznie na osobę przez okres
pierwszych 6 miesięcy od dnia założenia działalności gospodarczej. Pomostowe wsparcie
finansowe przyznawane jest nie więcej niż 5 członkom spółdzielni socjalnej.
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7. Regulamin Rekrutacji jest powszechnie dostępny w siedzibie i na stronie internetowej Beneficjenta
www.fir.org.pl.
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6. Biuro projektu znajduje się w Białymstoku, przy ul. Brukowej 28 lok. 4 (I piętro); tel./fax.: 85 675 00
17. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
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8. Każda z Kandydatek na Uczestniczkę Projektu (Beneficjentkę pomocy) zobowiązana jest do
zapoznania się z Regulaminem, a złożenie w siedzibie Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych
Formularza Rekrutacyjnego (Załącznik nr 1) potwierdza akceptację przez Kandydatkę zapisów
niniejszego Regulaminu wraz obowiązujących załączników.
9. Kandydatka składając Formularz Rekrutacyjny potwierdza, że zapoznała się i akceptuje Ogólne
zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni socjalnych w ramach
Poddziałania 7.2.2 PO KL WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ (Załącznik nr 4).

§ 2 Słownik pojęć
1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Beneficjent - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych,
b) Kandydatka - osoba składająca w siedzibie Beneficjenta Formularz Rekrutacyjny i akceptująca
treść Regulaminu Rekrutacji wraz z załącznikami ubiegająca się o status Uczestniczki Projektu,
c) Uczestniczka Projektu - osoba, która spełnia kryteria udziału w projekcie określone
w §3 Regulaminu Rekrutacji i pomyślnie przeszła proces rekrutacji oraz podpisała Deklarację
Uczestnictwa w Projekcie,
d) Grupa inicjatywna - grupa kandydatek do projektu w liczbie 5 osób, przystępująca do projektu
w celu założenia spółdzielni socjalnej, zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych,
e) Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana przez Beneficjenta, której zadaniem jest wybór
Uczestniczek projektu,
f) Strona internetowa projektu - strona, na której będą umieszczone informacje na temat projektu,
tj. www.fir.org.pl.
§ 3 Kwalifikowalność Uczestniczek
1. Do projektu mogą być rekrutowane kobiety niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej
(18-60 lat), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród
wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 ustawy o pomocy społecznej.

3. Osoby przystępujące do projektu muszą spełniać równocześnie poniższe kryteria:
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2. Priorytetowo przyjmowane do projektu będą osoby fizyczne, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy
o spółdzielniach socjalnych, tj:
a) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
b) osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z z późn. zm);
c) osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
późn. zm).
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a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa
podlaskiego,
c) nie są karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny.
4. Uczestniczką projektu nie może być osoba, która:
a) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, tj. na dzień podpisania deklaracji
uczestnictwa posiadała zarejestrowaną działalność gospodarczą lub zawiesiła działalność
(posiadała wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub była
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym również osoba będąca wspólnikiem
lub komplementariuszem w spółkach, w tym w spółkach jednoosobowych lub członkiem
spółdzielni, utworzonej na podstawie prawa spółdzielczego, z wyłączeniem osób będących
członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych (banków spółdzielczych) oraz
spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które nie osiągają przychodu z tytułu członkowstwa
w spółdzielni,
b) korzysta lub skorzystała z innych środków publicznych na założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków
oferowanych w ramach PO KL na pokrycie wydatków związanych z założeniem i/lub
przystąpieniem/zatrudnieniem osoby fizycznej do spółdzielni socjalnej.
c) Jest w stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilno-prawnej (w szczególności umowy
zalecenia lub umowy o dzieło), związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa i powinowactwa
i/lub związku z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z Beneficjentem (Fundacją Forum
Inicjatyw Rozwojowych), i/lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji.
5. Kandydatki
są
zobowiązane
do
potwierdzenia
swojego
statusu
właściwymi
oświadczeniami/zaświadczeniami/dokumentami składanymi na etapie rekrutacji, zgodnie z
Formularzem Rekrutacyjnym.
§ 4 Zasady Rekrutacji I etapu: Nabór Uczestniczek projektu
1. Rekrutację i weryfikację kwalifikowalności Kandydatek prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana
przez Beneficjenta zgodnie z dokumentacją rekrutacyjną w tym: Regulaminem Rekrutacji,
Formularzem Rekrutacyjnym (załącznik nr 1) oraz Kartą oceny formalnej (załącznik nr 2) i Kartą
oceny merytorycznej (załącznik nr 3).
2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób bezstronny, zgodnie z warunkami jawnymi
i jednakowymi dla wszystkich Kandydatek w oparciu o dokumenty rekrutacyjne.
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4. W Biurze Beneficjenta zlokalizowany jest Inkubator Ekonomii Społecznej, w ramach którego
udostępnione jest stanowisko komputerowe umożliwiające uzupełnienie dokumentacji
rekrutacyjnej. Inkubator czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.30.
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3. Informacja o miejscu i terminie rekrutacji oraz dokumenty związane z rekrutacją są do pobrania
w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.fir.org.pl.
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5. Kandydatki na Uczestniczki projektu powinny wypełnić Formularz Rekrutacyjny, o którym mowa
w § 4, ust. 1. Formularz Rekrutacyjny należy złożyć w jednym egzemplarzu osobiście lub za
pośrednictwem poczty lub kuriera w okresie od 14 do 27 lutego 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz.
8.30 do15.30 na adres:
Biuro projektu:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
ul. Brukowa 28 lok.4, 15-889 Białystok
tel/fax: 085 675 00 17
Z dopiskiem „Spółdzielnia jest kobietą”
6. Ostateczny termin nadsyłania Formularzy Rekrutacyjnych ustala się na 27 lutego 2012 r. do godz.
15.30.
7. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje
data i godzina wpływu przesyłki do adresata, tj. 27 lutego 2012 r. do godziny 15.30.
8. Przedłożenie nieprawdziwego oświadczenia/zaświadczenia/dokumentu lub podanie danych
w Formularzu Rekrutacyjnym niezgodnych ze stanem faktycznym skutkować będzie
wykluczeniem z projektu i może być potraktowane jako próba wyłudzenia środków finansowych
oraz podlegać może powiadomieniu właściwych organów ścigania.
9. W celu oceny Formularzy Rekrutacyjnych Beneficjent powoła Komisję Rekrutacyjną
złożoną z delegowanego personelu oraz współpracowników Fundacji Forum Inicjatyw
Rozwojowych oraz wyłonionych w drodze postępowania konkursowego niezależnych ekspertów.
10. Pierwszy etap rekrutacji obejmuje:
- ocenę formalną Formularzy Rekrutacyjnych,
- ocenę merytoryczną Formularzy Rekrutacyjnych.
11. Ocenę formalną Formularzy Rekrutacyjnych Kandydatek przeprowadzi personel delegowany przez
Beneficjenta. Ocena formalna prowadzona będzie na podstawie kryteriów kwalifikowalności
wskazanych w Karcie oceny formalnej (Załącznik nr 2).
12. Formularze Rekrutacyjne wypełnione odręcznie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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14. Beneficjent dopuszcza jednorazową poprawę Formularza Rekrutacyjnego na etapie oceny
formalnej. Poprawa Formularza Rekrutacyjnego oznacza uzupełnienie brakujących wymaganych
pól lub korektę innych braków formalnych. Poprawiony Formularz należy złożyć w sposób
określony w §4 ust. 5 w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Kandydatkę
wezwania do poprawy Formularza.
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13. Formularze Rekrutacyjne niekompletne (brak uzupełnionych wszystkich wymaganych, białych pól,
brak wymaganych załączników) lub zawierające inne braki zostaną odrzucone na etapie oceny
formalnej.
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15. Ocena formalna zostanie zakończona w terminie do 21 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.
O wynikach oceny formalnej Beneficjent poinformuje na stronie internetowej www.fir.org.pl.
16. Podczas oceny merytorycznej Formularze Rekrutacyjne oceniane są niezależnie przez 2 członków
Komisji Rekrutacyjnej.
17. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona zgodnie z kryteriami i metodologią oceny zawartą
w Karcie oceny merytorycznej dla Kandydatek/grupy inicjatywnej (Załącznik nr 3), z zastrzeżeniem
§ 5 ust. 4:
Maksymalna
liczba
punktów

L.p. Nazwa kryterium
1.
2.

Pomysł na działalność spółdzielni socjalnej
Posiadane zasoby do uruchomienia spółdzielni socjalnej
Znajomość rynku w zakresie planowanej spółdzielni
3.
socjalnej
4. Wstępna ocena sytuacji finansowej
Łącznie:

Minimalna
liczba
punktów

20
20

12
12

50

30

10
100

6
60

18. Kandydatka do projektu lub grupa inicjatywna może otrzymać od każdego z ekspertów max. 100
pkt. Ocena merytoryczna zostanie obliczona na podstawie średniej z punktów z dwóch ocen
ekspertów, co może wynosić nie więcej niż 100 pkt., z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.
19. W przypadku rozbieżności pomiędzy ocenami ekspertów sięgającej co najmniej 30 punktów
pomiędzy ocenami dwóch członków Komisji (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi
wynosić min. 60 punktów), Koordynator projektu wyznaczy do oceny Formularza Rekrutacyjnego
trzeciego eksperta, przy czym ocena trzeciego eksperta jest ostateczna.
20. Do drugiego etapu rekrutacji, tj. na rozmowę rekrutacyjną zaproszone zostaną wyłącznie
Kandydatki/grupy inicjatywne, które z oceny merytorycznej otrzymały min. 60 punktów oraz nie
mniej niż 60% punktów w merytorycznych kryteriach cząstkowych oznaczonych numerami 1, 2, 3,
4.
21. Na podstawie punktów otrzymanych w wyniku oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych
(min. 60 pkt) sporządzona zostanie lista Kandydatek/grup inicjatywnych zaproszonych na rozmowy
rekrutacyjne, w kolejności liczby otrzymanych punktów (począwszy od liczby najwyższej).
22. O wynikach oceny merytorycznej Beneficjent poinformuje na stronie internetowej www.fir.org.pl.

§ 5 Zasady Rekrutacji II etapu: Rozmowa rekrutacyjna
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23. O terminie rozmowy rekrutacyjnej Kandydatki zostaną poinformowane telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej, strony projektu lub poczty tradycyjnej.
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1. Kandydatka zobowiązana jest do przystąpienia do testu kompetencyjnego prowadzonego przez
osobę
przygotowaną
merytorycznie
do
realizacji
tego
typu
działania,
tj.
psychologa lub doradcę zawodowego.
2. Kandydatka zobowiązana jest do przystąpienia do rozmowy z Komisją Rekrutacyjną. Celem
rozmowy jest sprawdzenie, czy Kandydatka/grupa inicjatywna posiada predyspozycje do założenia
i prowadzenia spółdzielni socjalnej, zgodnie z załącznikiem 5.
3. Kandydatka zobowiązana jest do dostarczenia na rozmowę rekrutacyjną dokumentów
potwierdzających jej status. Kandydatka winna udokumentować kwalifikowalność
w sposób podany poniżej.
TABELA KWALIFIKOWALNOŚCI
Status
Osoba bezrobotna posiadająca
pełną zdolność do czynności
prawnych zarejestrowana w
Powiatowym Urzędzie Pracy
Osoba niepełnosprawna
posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych
Osoba bezdomna realizująca
indywidualny program
wychodzenia z bezdomności

Dokument potwierdzający status
Zaświadczenie
z
Powiatowego
Urzędu
potwierdzające status osoby bezrobotnej

Osoba uzależniona od alkoholu
po zakończeniu programu
psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego
Osoba uzależniona od
narkotyków lub innych środków
odurzających po zakończeniu
programu terapeutycznego w
zakładzie opieki zdrowotnej
Osoba zwolniona z zakładu
karnego mająca trudność w
integracji ze środowiskiem w
rozumieniu przepisów o pomocy
społecznej
Uchodźca realizujący
indywidualny program integracji
w rozumieniu przepisów o
pomocy społecznej

Zaświadczenie z Zakładu Leczenia Odwykowego –
potwierdzające, że Kandydatka jest osobą uzależnioną od
alkoholu, która ukończyła program psychoterapii

Pracy

Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona
za zgodność z oryginałem
Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej
potwierdzające, że Kandydatka jest osobą bezdomną
realizująca
indywidualny
program
wychodzenia
z bezdomności

Zaświadczenie
z
Zakładu
Opieki
Zdrowotnej
potwierdzające, że Kandydatka jest osobą uzależnioną od
narkotyków lub innych środków odurzających po
zakończeniu programu terapeutycznego
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Zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
– potwierdzające, że Kandydatka jest uchodźcą
realizującym indywidualny program integracji

6

Zaświadczenie - dokument potwierdzający zwolnienie
Kandydatki z zakładu karnego lub innej jednostki
penitencjarnej
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Osoba chora psychicznie, w
rozumieniu przepisów o
ochronie zdrowia psychicznego
Osoba uczestnicząca w
zajęciach Centrum Integracji
Społecznej/Klubu Integracji
Społecznej posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych

Zaświadczenie z Zakładu Opieki Zdrowotnej,
Kandydatka jest osobą chorą psychicznie

że

Zaświadczenie z Centrum Integracji Społecznej/Klubu
Integracji Społecznej o uczestnictwie w zajęciach

4. W przypadku nieudokumentowania kwalifikowalności (brak stosownych zaświadczeń
potwierdzających właściwy status) przez Kandydatkę/Kandydatkę z grupy inicjatywnej, nie zostanie
ona zakwalifikowana do rozmowy rekrutacyjnej. Punkty uzyskane przez grupę inicjatywną na
etapie oceny merytorycznej zostaną przyznane każdej Kandydatce indywidualnie w wysokości
uzyskanej przez grupę inicjatywną np. grupa inicjatywna z oceny merytorycznej otrzymała 100 pkt.,
jedna z Kandydatek z grupy inicjatywnej nie dostarczyła zaświadczenia, tym samym pozostałe
4 Kandydatki z grupy inicjatywnej otrzymują po 100 pkt. każda i przystępują indywidualnie do
rozmowy rekrutacyjnej.
5. Koordynator projektu przyznaje Kandydatkom, które udokumentowały priorytetowy status określony
w § 3, ust. 2, pkt. a-c, dodatkowe 10 punktów, w tym grupom inicjatywnym, gdzie co najmniej 3
osoby posiadają status priorytetowy.
6. W wyniku rozmowy rekrutacyjnej każda Kandydatka/grupa inicjatywna może uzyskać maksymalnie
110 pkt.
7. Łączna suma z ocen (merytorycznej i rozmowy rekrutacyjnej) da ostateczną liczbę punktów
przyznanych w trakcie rekrutacji, tj. maksymalnie 210 punktów. Minimalną liczbą punktów
kwalifikujących Kandydatki do udziału w projekcie jest 120 punktów, przy czym do projektu
zostanie zakwalifikowanych 30 Kandydatek lub nie więcej niż 6 grup inicjatywnych, które w wyniku
rekrutacji otrzymają najwyższą punktację. Ponadto stworzona zostanie lista rezerwowa pozostałych
Kandydatek i/lub grup inicjatywnych.
§ 6 Zasady Rekrutacji III etapu: spotkanie informacyjne
1. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych zorganizuje spotkanie informacyjne dla 30 Kandydatek
z listy podstawowej oraz 10 z rezerwowej, wyłonionych w drodze rekrutacji celem poinformowania
o warunkach uczestnictwa w projekcie, otrzymania i rozliczenia dotacji oraz innych obowiązkach
Uczestniczek Projektu.

Biuro projektu:
FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

ul. Brukowa 28, lok.4, 15-889 Białystok
tel./fax: (85) 675-00-17
www.fir.org.pl
Agencja Zatrudnienia nr 5972
Niniejszy dokument został autoryzowany przez Kancelaria Radcy Prawnego DURA LEX Wojciech Kłoskowski

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
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§ 7 Zasady Rekrutacji IV etapu: doradztwo indywidualne
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2. Beneficjent poinformuje 30 Kandydatek o terminach i miejscu działań zaplanowanych
w IV etapie rekrutacji: doradztwo indywidualne oraz podpisze z Kandydatkami Deklaracje
Uczestnictwa w Projekcie, nie później niż ………r. .

Dotyczy realizacji projektu „Spółdzielnia jest kobietą” nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

1. Doradca dokona analizy potrzeb 30 Uczestniczek Projektu, opracuje Indywidualne Plany Działań
(IPD) każdej z Uczestniczek.
2. Zarząd Fundacji FIR podpisze umowy szkoleniowo-doradcze oraz cywilno-prawne dotyczące
udziału w projekcie z 30 Uczestniczkami Projektu.
§ 8 Procedura odwoławcza
1. Na pisemny wniosek Kandydatki do projektu/grupy inicjatywnej Beneficjent pisemnie poinformuje
o przyczynach odrzucenia aplikacji (uzasadnienie wraz z uzyskanym wynikiem punktowym).
Niniejszy obowiązek Beneficjent spełni poprzez przekazanie Kandydatce/grupie inicjatywnej
ubiegającej się o udział w projekcie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii Kart
oceny formalnej i merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego.
2. Środki odwoławcze przysługują wyłącznie Kandydatkom, których Formularze Rekrutacyjne
uzyskały ocenę negatywną. Ocena negatywna Formularza Rekrutacyjnego oznacza, że
wniosek:
a) w przypadku oceny formalnej nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej
oceny,
b) w przypadku oceny merytorycznej nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie
ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach
oceny merytorycznej.
3. Kandydatkom, których Formularz Rekrutacyjny został negatywnie oceniony przysługuje możliwość
złożenia pisemnego odwołania dotyczącego zgodności przeprowadzonej oceny z kryteriami
wyboru. Odwołanie powinno zawierać precyzyjne uzasadnienie podnoszonych zarzutów.
Odwołanie należy złożyć w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisma od Beneficjenta.
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5. Odwołanie może dotyczyć zarówno oceny formalnej, merytorycznej, rozmowy rekrutacyjnej.
Odwołanie podlega rozpatrzeniu w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez
Beneficjenta. Odwołanie nie może służyć uzupełnieniu treści Formularza Rekrutacyjnego
i powinno odnosić się jedynie do treści zawartych w Formularzu Rekrutacyjnym lub uwag
dotyczących procedury oceny Formularza Rekrutacyjnego. Ewentualne dodatkowe informacje
niewynikające z treści Formularza Rekrutacyjnego, a zawarte w odwołaniu, nie są brane pod
uwagę przez Beneficjenta przy jego rozpatrywaniu, jako mające wpływ na dokonaną ocenę
wniosku. Przedmiotem odwołania nie powinno być także wnioskowanie o przyznanie określonej
punktacji, gdyż procedura rozpatrywania środków odwoławczych nie jest tożsama z ponowną
oceną wniosku.
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4. Wniesienie pisemnego odwołania po terminie, w sposób sprzeczny z zapisami Regulaminu w §8
ust. 3, a także do niewłaściwej instytucji, skutkuje jego pozostawieniem bez rozpatrzenia, o czym
Beneficjent niezwłocznie informuje Kandydatkę w terminie przewidzianym na rozpatrzenie.

Biuro projektu:
FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

ul. Brukowa 28, lok.4, 15-889 Białystok
tel./fax: (85) 675-00-17
www.fir.org.pl
Agencja Zatrudnienia nr 5972
Niniejszy dokument został autoryzowany przez Kancelaria Radcy Prawnego DURA LEX Wojciech Kłoskowski

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Dotyczy realizacji projektu „Spółdzielnia jest kobietą” nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania Kandydatce nie przysługują kolejne środki
odwoławcze.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta.
2. W razie wątpliwości ostateczna interpretacja Regulaminu projektu leży w kompetencji Beneficjenta.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, po uprzednim

zaakceptowaniu propozycji zmian przez IP.

4. O wszelkich zmianach dot. zasad wsparcia Beneficjent poinformuje Kandydatki/Uczestniczki

projektu za pośrednictwem strony internetowej www.fir.org.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz Rekrutacyjny
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego
Załącznik nr 4 - Ogólne zasady udzielania wsparcia na zakładanie i przystępowanie do spółdzielni
socjalnych w ramach Poddziałania 7.2.2 PO KL WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ.
5. Załącznik 5 – Minimalny zakres rozmowy rekrutacyjnej
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4.
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