
   

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin Rekrutacji 
 
 

projektu 
 
 

„Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” 
 
 
współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej IX - Włączenie społeczne, działania 
9.1 Aktywna Integracja, poddziałania 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Regulamin rekrutacji Projektu 
„Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” 

 
§ 1  

Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru oraz ścieżki uczestnictwa w projekcie  
pt. „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szanse na zmianę”, współfinansowanego ze  środków Unii 
Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, osi priorytetowej IX - Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja, 
poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

2. Celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno -zawodowej 100 osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego tj: 50 osób 
bezrobotnych, zakwalifikowanych do III profilu pomocy osób zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 
2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i 50 osób z niepełnosprawnością w 
rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 
19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 
 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2016r. -31.07.2018r. 
 

4. Projekt swym zasięgiem obejmuje miasto Bielsko-Biała i Powiat Bielski. 
 

5. Liderem Projektu jest Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”. 
 

6. Partnerem Projektu jest Fundacja Teatru Grodzkiego.  
 

7. Nabór do Projektu prowadzi: 
a. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”- dla osób niepełnosprawnych 
b. Fundacja Teatru Grodzkiego - dla osób bezrobotnych 

 
8. Biuro Projektodawcy mieści się w Bielsku-Białej ul. Sempołowskiej 13 

 
9. Dokumentacja będzie dostępna w Ośrodkach Pomocy Społecznych/Punktach Terenowych: 

o MOPS w Bielsku-Białej ul. K Miarki 11; 
o MOPS w Szczyrku ul. Beskidzka 4; 
o GOPS w Bestwinie, ul. Szkolna 4; 
o GOPS w Wilamowicach, Rynek 1; 
o GOPS w Jasienicy, Jasienica 845; 
o GOPS w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82; 
o GOPS w Kozach, ul. Szkolna 1; 
o GOPS w Porąbce, Rynek 4; 
o GOPS w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25; 
o GOPS w Buczkowicach, ul.  Lipowska 730 



   

o OPS w Czechowicach- Dziedzicach ul. Kolejowa 37. 
 

10. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 

§ 2 
Słownik pojęć 

 
1. EFS – Europejski Fundusz Społeczny  
2. Osoba bezrobotna  z III profilu- osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba 

bezrobotna, zakwalifikowana do III profilu  pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

3. Osoba Niepełnosprawna-  osoba posiadająca stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 
dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a 
także osoba z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie 
zdrowia psychicznego. 

4. Uczestnik – to osoba, która:  
1) spełnia kryteria dostępu tj.: 

- zamieszkuje na terenie miasta Bielsko-Biała, lub powiatu bielskiego; 
            -  jest w wieku aktywności zawodowej;          
             - jest osobą, z jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tj:  

o osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w III profilu pomocy osób 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy 

o osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia 
psychicznego. 

2) złożyła formularz zgłoszeniowy, przeszła pomyślnie proces rekrutacji;  
3) została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin Rekrutacji;  
4) podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie zawartą w kontrakcie na udział w projekcie. 

 
5. RPO WSL- Regionalny Program Operacyjny  Województwa Śląskiego 
6. IOK -  Instytucja organizująca konkurs- Zarząd Województwa Śląskiego. 
7. IZ RPO- Instytucja Zarządzająca Regionalnym  Programem Operacyjnym 2014-2020 
8. CIS- Centrum Integracji Społecznej 
9. BSA TG - Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 
10. FTG-  Fundacja Teatr Grodzki 
11. MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
12. GOPS- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
13. PUP-  Powiat Urząd Pracy 
14. AON - asystent osoby niepełnosprawnej  

 
 

§ 3 
Warunki uczestnictwa w projekcie: 

 
1. Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w projekcie, muszą spełnić łącznie niżej wymienione warunki 

formalne:  
 

a) posiadać zameldowanie (stałe lub czasowe) na terenie miasta Bielsko-Biała, lub Powiatu 
Bielskiego, potwierdzone dokumentem tj. dowodem osobistym lub zaświadczeniem 
właściwego Urzędu;  



   

 
b) w dniu przystąpienia do projektu być osobą pełnoletnią, znajdującą się  w wieku aktywności 

zawodowej;  
 

c) znajdować się  w jednej z dwóch grup zagrożonej wykluczeniem społecznym tj: 
 

• Osoba bezrobotna- mieć status osoby bezrobotnej  i  kwalifikację  do  III profilu pomocyosób, 
zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

• Osoba niepełnosprawna- w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub  z zaburzeniami psychicznymi w 
rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

 
d) spełniać min. jedną  przesłankę art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.  

 
2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie jest zobowiązana do przedłożenia w trakcie 

procesu rekrutacji następujących dokumentów:  
 

a. formularza zgłoszeniowego, który stanowi załącznik nr 1 do treści niniejszego regulaminu ;  
b. dokumentu potwierdzającego status zawodowy- zaświadczenie z PUP z informacją  

o   kwalifikacji do III profilu pomocy – w przypadku osób bezrobotnych / oświadczenie 
c. potwierdzenia niepełnosprawności – (w przypadku osób niepełnosprawnych) –   

potwierdzenie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ zaświadczenie lekarskie 
d. zaświadczenia o korzystaniu ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej  (jeśli dotyczy) 

 
 

§ 4 
Zasady rekrutacji 

 
1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości 

płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet,  jak i mężczyzn znajdujących się 
w grupie potencjalnych Uczestników projektu.  
 

2. Projektodawca zapewni możliwie szeroki dostęp do uczestnictwa w Projekcie potencjalnym 
Uczestnikom Projektu, przy zagwarantowaniu bezstronności i przejrzystości zastosowanych procedur 
rekrutacyjnych.  

 
3. Kandydaci, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z całością 

tekstu niniejszego regulaminu.  
 

4. Niniejszy regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne będąca stronie internetowej 
www.teatrgrodzki.pl, www.cis.bielsko.pl, w Biurze Projektu i Punktach Terenowych/ OPS, 
organizacjach pozarządowych z terenu miasta Bielsko-Biała  i Powiatu Bielskiego, zajmującymi się 
osobami niepełnosprawnymi.  

 
5. Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, 

opatrzone datą i podpisem kandydata. 
 

6. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w Biurze Projektu Bielsko-Biała ul. Sempołowskiej 13, 
osobiście, drogą mailową, pocztą,  kurierem. 
 

7.  Za datę dokonania zgłoszenia przyjmuje się datę, w której złożone zostały wszystkie wymagane 
dokumenty poprawne formalnie.  

 



   

8. Proces rekrutacji prowadzony będzie równolegle dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. 
 

9. Za proces rekrutacji osób bezrobotnych odpowiada Fundacja Teatru  Grodzkiego.  
 

10. Za proces rekrutacji osób niepełnosprawnych odpowiada BSA Teatr Grodzki.  
 

11. Fundacja Teatru Grodzkiego powoła Komisję Rekrutacyjną dla osób bezrobotnych, w składzie: 
Koordynator Partnera- FTG, doradcy zawodowego, psycholog, pracownik socjalny. 

 
12. BSA Teatr Grodzki powoła Komisję Rekrutacyjną w składzie: Kierownik Projektu, specjalista do 

spraw   integracji społeczno- zawodowej osób niepełnosprawnych, doradca zawodowy, psycholog.  
 

13. Rekrutacja odbywać się będzie w dwóch turach po 50 uczestników: 
a. Nabór I- maj- lipiec2016 
b. Nabór II- maj- lipiec 2017 

 
14. W każdej turze naboru zostanie wyłonionych 50 uczestników w tym 26 kobiet i 24 mężczyzn: 

a. 25 osób bezrobotnych   
b. 25 osób niepełnosprawnych 

 
15. Organizatorzy naboru zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru w momencie 

zrekrutowania zakładanej liczby uczestników projektu.  
 

16. Zgłoszenia, które wpłyną po zakończeniu 1 naboru będą rejestrowane na liście rezerwowej do 
kolejnego naboru.  

17. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej BSA Teatr Grodzki oraz FTG. 
 

§ 5 
Etapy rekrutacji 

 
 

1.  I etap – złożenie  w okresie trwania rekrutacji formularza rekrutacyjnego - osobiście w Biurze 
Projektu, Punktach Terenowych, drogą elektroniczną, pocztą, kurierem.  

 
2. II etap – Komisja sprawdza poprawność i kompletność dokumentacji, złożonej przez kandydatów do 

projektu oraz spełnienie przez kandydatów  wymogów formalnych. Kandydaci będą niezwłocznie 
informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. 

 
3. III etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełniają wymogi formalne, badanie 

motywacji i kompetencji społeczno-zawodowych, oczekiwań kandydatów-  wywiad/kwestionariusz 
rekrutacyjny, testy motywacji i kompetencji społ- zawodowych.  

 
4. IV etap- zatwierdzenie listy uczestników i list rezerwowych (dla osób bezrobotnych i osób 

niepełnosprawnych zawierających min. 7 osób) 
 

5. V etap- podpisanie przez uczestników Deklaracji Uczestnictwa w projekcie/kontraktu uczestnictwa 
w projekcie i przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Projektu.  
 
 
 
 

    § 6 



   

                                                      Kryteria oceny: 
 

1. kryteria podstawowe: 
a) poziom motywacji- test 0-5 pkt 
b) rozmowa kwalifikacyjna  0-5 pkt 
 

2. kryteria dodatkowe: 
a) osoby wielokrotnie wykluczone ( więcej niż jeden powód określony w art.7 ustawy o 

pomocy społecznej)- 2 pkt 
b) osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną- 2 
pkt 

c) osoby z gmin, które nie przystąpiły do programu w ramach poddziałania 9.1.6 w ramach 
RPO WŚL 2014-2020 tj. gmin: Porąbka i Buczkowice, - 1 pkt 

 
3. Przy wyborze kandydatów w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby z najwyższą liczbą 

punktów.  
 

4. Punktacja w procesie rekrutacji będzie odnotowana w Karcie oceny kandydata do projektu,  
stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. 

 
5. W przypadku osób z tą samą ilością punktów preferowane będą osoby z gmin Porąbka Buczkowice, 

gmin które nie przystąpiły do programu w ramach poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WŚL 2014-
2020 tj. gmin: Porąbka i Buczkowice. 

 
6. W przypadku tej samej liczby punktów kandydatów z pozostałych gmin niż wymienione w pkt 19, o 

kolejności na liście będzie decydować kolejność zgłoszeń. 
 

7. Informacja o zakończeniu naboru pojawi się na stronach internetowych: 
www.teatrgrodzki.pl.,www.cis.bielsko.pl.  

 
8. Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie, nie zgłosi się w 

wyznaczonym terminie na podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje skreślona z listy 
uczestników. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z listy 
rezerwowej. Na liście sporządzonej w trakcie rekrutacji, znajdą się osoby, które złożyły kompletne 
dokumenty rekrutacyjne.  

 
9. Dokumenty złożone przez potencjalnych Uczestników projektu nie podlegają zwrotowi. 

 
 
 
§ 7 

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie 
 

1. Każdy zakwalifikowany uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 3 dni 
przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, składając odpowiednie pismo w Biurze Projektu w 
Bielsku-Białej ul. Sempołowskiej 13. 

 
2. Uznaje się, że uczestnik projektu zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba jego 

nieobecności na zajęciach przekracza 20% ogólnej liczby zajęć.  
 

3. Uczestnik, który zrezygnował z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem ścieżki wsparcia 
zobowiązany jest do zwrotu materiałów szkoleniowych. W pozostałych przypadkach związany jest 



   

zapisami deklaracji uczestnictwa w projekcie/kontraktu na udział w projekcie. 
 

4. W przypadku rezygnacji uczestnika opisanej w pkt. 1, organizator kwalifikuje do projektu osobę z 
listy rezerwowej.  

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016r. 
2. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy 

będzie to konieczne z uwagi na zmianę „Zasad realizacji Projektu”, a także w przypadku pisemnego 
zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów uprawnionych do przeprowadzenia 
kontroli realizacji projektu.  

 
3. Uczestnik projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji. 

 
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 uczestnikom nie przysługują żadne inne roszczenia 

wobec projektodawcy.  
 

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 
przepisy Prawa Europejskiego i Prawa Krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 
6. Powyższy Regulamin Rekrutacji obowiązuje przez okres realizacji Projektu.  

 
 
Magdalena Wojtczak                                                                 Grzegorz Żymła  
Prezes Bielskiego Stowarzyszenia                                             Prezes Fundacji Teatru Grodzkiego 
„Teatr Grodzki”  
………………………                                                             ……………………………….  
Zatwierdził                                                                                                     Zatwierdził: 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

      Załącznik nr 1  
               do Regulaminu Rekrutacji  
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu  
 „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę”  

realizowanego w ramach osi priorytetowej IX - Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna Integracja,  poddziałanie 
9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
 

1. Dane ogólne 

 

Imię i nazwisko:   …………………………………………………………………………......... 

Adres zamieszkania:   ………………………………………………………………................. 
                                             kod pocztowy            miejscowość                ulica                     nr domu/mieszkania             

Telefon:                ……..………………………..……………………….……………………… 
                                       domowy                                                  komórkowy                                               
 
e-mail    ....................................................................................................................................... 
 

Województwo:  ………………….…………………       Powiat………….….………………... 

Data urodzenia: …………………………Miejsce urodzenia..……………………………... 

Płeć:                                M  �     K     � 

Wiek:   ………… 

2. Sytuacja zawodowa: 

Wykształcenie:           Podstawowe     � Gimnazjalne �            Zawodowe � 

Średnie/ponadgimnazjalne �    Pomaturalne �    wyższe � 
Zawód wyuczony……………………………………………………………………. 

Sytuacja zawodowa:    Osoba nieaktywna zawodowo �   Osoba zatrudniona � 

a) zarejestrowany  w PUP od………………………………………………………........ 

b) posiadam III profil pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy    tak �  nie � 

                                                    3.   sytuacja zdrowotna: 

Posiadam grupę/stopień niepełnosprawności tak �    nie � 



   

 

                                                                   4.    Sytuacja społeczna: 

Spełnienie kryterium art. 7 ustawy o pomocy społecznej  tj.: (proszę zakreślić, które dotyczy) 

a) ubóstwa;  
b) sieroctwa;  
c) bezdomności;  
d) bezrobocia;  
e) niepełnosprawności;  
f) długotrwałej lub ciężkiej choroby;  
g) przemocy w rodzinie;  
h) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;  
i) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;  
j) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  
k) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach;  

l) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;  
m) alkoholizmu lub narkomanii;  
n) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;  
o) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Korzystam ze świadczeń pomocy społecznej           tak �   nie� 
Czy masz pod opieką dziecko/dzieci do lat 7 lub osobę zależną wymagające opieki w trakcie 
trwania zajęć projektowych                                        

tak �    nie� 
 
Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie: 

1. z Ośrodka Pomocy Społecznej w moim mieście/ gminie 
2. w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki/ Fundacji Teatru Grodzkiego 
3. w innej organizacji (jakiej) 
4. z lokalnej gazety, mediów 
5. Strona internetowa BSA Teatr Grodzki/ Fundacji Teatru Grodzkiego 

6. Inne (podaj źródło)……………………………………………… 

 

 

…………………………….                                                        ………………………………  

(miejscowość i data)                                                               (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 

 

 



   

Oświadczenia 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb procesu rekrutacji, 
w oparciu o ustawę z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.  

2. Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie niniejszej ankiety nie jest równoznaczne                                         
z zakwalifikowaniem się do projektu. 

 
3. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  
 

4. Oświadczam, że informacje podane przez mnie w formularzu zgłoszeniowym są zgodne z 
prawdą.  
 
 

 

 

…………………………….                                                 ……………………………………… 

  (miejscowość i data)                                                                              (czytelny podpis osoby zgłaszającej) 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

      Załącznik nr 2  
               do Regulaminu Rekrutacji  

 
 

Karta oceny kandydata do projektu „ Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” 

 
Imię i nazwisko kandydata……………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………….. 

Kryteria 

oceny 

ocena  

1 członka 

komisji 

ocena  

2 członka 

komisji 

ocena  

3 członka 

komisji 

ocena  

4 członka 

komisji 

RAZEM 

Rozmowa 
kwalifikacyjna 
od 0 do 5 pkt 

     

Poziom 
motywacji do 
udziału w 
projekcie i 
zmiany swojej 
sytuacji 
życiowej   od 
0 do 5pkt 

     

 

Kryteria dodatkowe: 

1. osoba niepełnosprawna, ze znacznym,  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
niepełnosprawnością sprzężoną, niepełnosprawnością intelektualną, chorobą psychiczną -  
2 pkt 

 
2. osoba wielokrotnie wykluczona  społecznie, z więcej niż jednego powodu określonego w art.7 

ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej - 2 pkt 

 
3. osoba z gmin, które nie przystąpiły do programu w ramach poddziałania 9.1.6 w ramach RPO WŚL 

2014-2020 tj. gmin: Porąbka i Buczkowice, - 1 pkt 

 
 
łączna liczba punktów……………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



   

………………….….                    ………………………                  ………………………….     
 
 
 
……………………… 
 
podpisy członków komisji rekrutacyjnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


