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ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI do projektu „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”
Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki"
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji Uczestników do projektu do dnia 30 czerwca 2013 roku oraz
zmianą kryteriów uczestnictwa dotyczących posiadania wykształcenia co najwyżej średniego oraz posiadania co
najmniej 10 – letniego stażu pracy, nowe brzmienie otrzymują następujące zapisy regulaminu i jego załączniki.
§1
1. Zamianie ulega § 1 pkt 5 i otrzymuje brzmienie:
Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych i aktywności przedsiębiorczej w okresie do IX.2014 r.
wśród 30 osób, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mcy przed dniem przystąpienia do projektu.
2. Zmianie ulega § 1 pkt 9 i otrzymuje brzmienie:
Rekrutacja do projektu trwa do 30.06.2013 roku.
3. Zmianie ulega §3 „Kryteria uczestnictwa w projekcie” i otrzymuje brzmienie:
Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które spełnią łącznie następujące warunki:
1. zamieszkują (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) na terenie powiatu sanockiego;
2. są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w urzędzie pracy;
3. utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed
dniem przystąpienia do projektu.
§2
1. W związku ze zmianą treści Regulaminu zmianie ulegają Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) oraz
Karta oceny formalnej (załącznik nr 4), stanowiące załącznik do niniejszego aneksu.
§3

1. Pozostałe zapisy Regulaminu rekrutacji pozostają bez zmian.
2. Niniejszy Aneks do Regulaminu wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2013 r. i obowiązuje do czasu
zakończenia realizacji Projektu.
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