
 

 Projekt  „Drogowskaz na biznes 7” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020. 

 

ANEKS DO REGULAMINU PROJEKTU REGULUJĄCY ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE NA OKRES 

TRWAJĄCEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO DO ODWOŁANIA. 

§1 – ZASADY REKRUTACJI 

1. Od dnia 08.04.2020 r. kandydat składa wniosek wraz z wymaganymi załącznikami WYŁĄCZNIE drogą 
elektroniczną na adres e-mailowy: dnb7@atut.org.pl zgodnie z informacją podaną na stronie 
projektu www.dnb7.atut.org.pl w aktualnościach z dnia 06.04.2020 r. pn.: „ZMIANA SPOSOBU 
SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO”. 

2. W przypadku, gdy kandydat nie posiada możliwości złożenia dokumentów drogą elektroniczną jak w 

pkt. 1, zobowiązany jest do zgłoszenia takiej sytuacji telefonicznie do kierownika projektu pod 

numerem telefonu: 509-010-695. 

3. Informacje o brakach formalnych będą przesyłane na bieżąco drogą elektroniczną na e-maila 

podanego w formularzu rekrutacyjnym oraz telefonicznie. 

4. Wszelkie braki formalne wynikające z oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, będą uzupełniane 

przez kandydatów wyłącznie drogą e-mailową (z zastrzeżeniem pkt. 2 aneksu). 

§ 2 – OCENA MERYTORYCZNA PODCZAS SPOTKAŃ Z DORADCAMI  

(DORADCA ZAWODOWY, BIZNESOWY ORAZ PSYCHOLOG), SZKOLENIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE. 

1. Spotkania z doradcami oraz szkolenia będą się odbywały z wykorzystaniem połączeń on-line poprzez 

zastosowanie programów komputerowych. 

2. Przed ustaleniem terminów spotkań z doradcami oraz szkoleń, każdy Kandydat zostanie zobligowany  

do zaakceptowania tego faktu oraz złożenia oświadczenia, iż posiada sprzęt techniczny, na którym 

może odbyć spotkanie z doradcą (np. telefon komórkowy, tablet, laptop, komputer). Powyższe należy 

złożyć w formie mailowej na adres podany w §1 ust. 1. 

3. Kandydat, który nie wyrazi zgody na taką formę spotkania zostanie wpisany na listę osób 

oczekujących, które odbędą spotkanie w tradycyjny sposób, ale dopiero po ustaniu pandemii. 

4. Terminy spotkań z doradcami oraz harmonogram szkoleń, zostaną udostępnione na stronie 

internetowej projektu www.dnb7.atut.org.pl. Dodatkowo Kandydaci zostaną poinformowani o tym 

fakcie telefonicznie.  

5. Informacje o wynikach, tj. lista osób zakwalifikowanych wraz z numerem identyfikacyjnym 

Kandydata, dostępne będą na stronie projektu. 

§ 3 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Powyższe zasady udziału w projekcie obowiązują WYŁĄCZNIE na okres trwającej sytuacji zagrożenia 

epidemicznego. 

2. Każdy Kandydat jest zobowiązany do bieżącego monitorowania strony projektowej, gdzie 

zamieszczane są aktualne informacje dotyczące realizacji projektu oraz własnej poczty elektronicznej, 

celem kontaktu z pracownikami Fundacji ATUT. 

3. W przypadku dodatkowych pytań, informacji można uzyskać pod numerem telefonu 509-010-695 lub 

e-mailowo dnb7@atut.org.pl.  
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