
 

 

 
Projekt „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników 

z subregionu przemyskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy.  
Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

realizowany przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.  
na podstawie Umowy nr RPPK.07.05.00-18-0001/18-00 z dnia 23.04.2018 r. 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

 

Wykaz zmian wprowadzonych w dniu 27.02.2020 r. w 

 
REGULAMINE WSPARCIA 

W RAMACH PODMIOTOWEGO SYSTEMU FINANSOWANIA (PSF) 
w ramach projektu 

„Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich 
pracowników z subregionu przemyskiego" 

 
  
 
 
 
 

Subregion przemyski 
(powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) 
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§4. Proces rekrutacji 

1. Rekrutacja uczestników Projektu będzie miała charakter etapowy, prowadzona będzie 

w 18 edycjach. Rekrutacje będą ogłaszane co 2 miesiące. Każda edycja rekrutacji do Projektu 

będzie trwała minimum 5 dni roboczych. Operator zastrzega sobie możliwość przedłużenia 

terminu rekrutacji w ramach danej edycji, w przypadku małej liczby złożonych formularzy 

zgłoszeniowych do Projektu. Operator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia 

całej rekrutacji lub rekrutacji dla poszczególnych grup przedsiębiorstw (mikro, małe, średnie)  

w ramach danego naboru, w przypadku gdy wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca ze 

złożonych dotychczas formularzy zgłoszeniowych przekroczy 95% całej alokacji przeznaczonej na 

daną edycję rekrutacji lub gdy wnioskowana kwota dofinansowania przekroczy 95% alokacji dla 

danej grup przedsiębiorstw. Informacja o wcześniejszym zamknięciu naboru zostanie 

zamieszczona niezwłocznie na stronie internetowej projektu w dniu przekroczenia 95% alokacji, 

a nabór będzie prowadzony do końca dnia roboczego następującego po dniu, w którym 

informacja o wcześniejszym zamknięciu rekrutacji została upubliczniona. 

6. Przedsiębiorca zainteresowany udziałem w Projekcie składa wypełnione i podpisane dokumenty 

zgłoszeniowe do Operatora w Biurze projektu - osobiście (przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub przez pracownika 

wskazanego jako uczestnik usługi rozwojowej w Załączniku nr 2 do Formularza zgłoszeniowego) 

bądź za pośrednictwem operatora pocztowego / firmy kurierskiej. 

18. Ocenę negatywną podczas oceny formalnej otrzyma Formularz zgłoszeniowy, który: 

1) nie został złożony w wyznaczonym terminie rekrutacji; 

2) nie został wypełniony na wzorze stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu; 

3) nie zawiera załącznika nr 1 do Formularza zgłoszeniowego („Informacje o usłudze 

rozwojowej”) w liczbie odpowiadającej liczbie usług rozwojowych wskazanych w Formularzu 

zgłoszeniowym. 

4) dotyczy dofinansowania usługi/usług, która/e nie jest/nie są wpisana/e do Bazy Usług 

Rozwojowych; 

5) dotyczy dofinansowania usługi/usług, która/e w Bazie Usług Rozwojowych nie ma/nie mają 

zaznaczonej opcji „możliwość dofinansowania”; 

6) dotyczy dofinansowania usługi/usług, która/e w Bazie Usług Rozwojowych nie ma/nie mają 

zaznaczonej opcji „wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników”, 

7) został złożony przez Przedsiębiorstwo nie spełniające kryteriów określonych dla danego 

naboru, 

8) nie uwzględnia co najmniej jednego pracownika zgłaszanego na usługi rozwojowe, 

spełniającego wszystkie kryteria określone dla pracowników zdefiniowane w Regulaminie 

wsparcia oraz zdefiniowane w ogłoszeniu dla danego naboru, 

9) nie posiada uzupełnionego pola „Łączna wnioskowana kwota dofinansowania na usługi 

rozwojowe”  w punkcie IX Formularza zgłoszeniowego, 

10) nie zawiera w załączniku nr 2 do Formularza zgłoszeniowego („Dane pracownika 

delegowanego do udziału w projekcie”) podpisów wszystkich pracowników zgłoszonych przez 

Przedsiębiorcę na usługi rozwojowe.  

 

 

 

 

 


