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Informacja o pierwszej  dokonanej zmianie regulaminu  wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

w projekcie „Otwórz się na zmiany II” 

Realizowanego przez Fundację „Razem”  w Partnerstwie z Powiatem Kłodzkim, 

w imieniu którego Realizatorem jest  Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ,  

w ramach RPO WD 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

W celu umożliwienia udziału w projekcie pt. „Otwórz się na zmiany II” jak największej liczbie 

potencjalnych uczestników projektu oraz w wyniku dążenia do pełnego wykorzystania dostępnych miejsc 

w ramach środków przeznaczonych na wyposażanie/doposażenia stanowisk pracy dla uczestników projektu 

wprowadzone zostały zmiany do niniejszego regulaminu.   

 

Wprowadzone zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem uczestników ubiegających się o udział w 

projekcie. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem wprowadzenia tj.  od 19.10.2021 r. 

 

Regulamin zaktualizowano zgodnie z poniższymi zmianami: 

Lp. Paragraf/punkt Przed zmianą Po  zmianie 

1.                                            

§ 4 punkt 5 

 

 5. Wnioski należy składać osobiście, 

listowanie przez Pracodawcę lub osobę 

upoważnioną (upoważnienie do 

prowadzenia spraw związanych z 

prowadzeniem sprawy należy dołączyć 

do wniosku) w biurze projektu Fundacja 

„Razem” ul. Beethovena 1-2, 58-300 

Wałbrzych oraz Fundacja „Razem” ul. 

Wyspiańskiego 2f, 57-300 Kłodzko w 

wyznaczonym terminie: 

I runda – nabór wniosków w okresie od 

27.09.2021 -  04.10.2021r. 

II runda – nabór wniosków w okresie od 

02.11.2021r. – 10.11.2021r. 

III runda – nabór wniosków w okresie od 

13.12.2021r. – 17.12.2021r. 

IV runda – nabór wniosków w okresie od 

10.01.2022r. – 14.01.2022r. 

V runda – nabór wniosków w okresie od 

07.02.2022r. – 11.02.2022r. 

5. Wnioski należy składać osobiście, 

listowanie przez Pracodawcę lub osobę 

upoważnioną (upoważnienie do 

prowadzenia spraw związanych z 

prowadzeniem sprawy należy dołączyć 

do wniosku) w biurze projektu Fundacja 

„Razem” ul. Beethovena 1-2, 58-300 

Wałbrzych oraz Fundacja „Razem” ul. 

Wyspiańskiego 2f, 57-300 Kłodzko w 

wyznaczonym terminie: 

I runda – nabór wniosków w okresie od 

27.09.2021 -  04.10.2021r. 

II runda – nabór wniosków w okresie od 

25.10.2021r. – 27.10.2021r. 

III runda – nabór wniosków w okresie od 

13.12.2021r. – 17.12.2021r. 

IV runda – nabór wniosków w okresie od 

10.01.2022r. – 14.01.2022r. 

V runda – nabór wniosków w okresie od 

07.02.2022r. – 11.02.2022r. 
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VI runda – nabór wniosków w okresie od 

01.03.2022r. – 04.03.2022r. 

 

Wnioski przyjmowane są w godzinach 

od 8.30 – 15.30 od poniedziałku do 

piątku.  

Fundacja „Razem”  zastrzega, iż liczba 

powyższych  rund może zostać  

zmniejszona lub zwiększona w 

zależności od ilości złożonych wniosków 

oraz w zależności od posiadanej alokacji. 

Fundacja „Razem” zastrzega sobie 

prawo do anulowania  wyżej 

wymienionych rund za wyjątkiem rundy 

nr 1 w przypadku wyczerpania 

posiadanej alokacji.  W przypadku 

wpływu wniosku po ostatecznym 

terminie w ramach danej rundy  po 

godzinie 15.30, wniosek zostanie 

odrzucony z możliwością złożenia na 

kolejną uruchomioną rundę.  

Fundacja „Razem” na 2 dni robocze przed 

rozpoczęciem naboru poinformuje na 

stronie internetowej projektu o jej 

uruchomieniu lub anulowaniu.  

W przypadku wpłynięcia większej  liczby 

wniosków na daną rundę o przyznaniu 

refundacji  na doposażenie/ wyposażenie 

miejsca pracy decyduje liczba zdobytych 

punktów. W sytuacji uzyskania takiej 

samej liczby punktów decyduje data i 

godzina złożenia wniosku.  

 

VI runda – nabór wniosków w okresie od 

01.03.2022r. – 04.03.2022r. 

 

Wnioski przyjmowane są w godzinach 

od 8.30 – 15.30 od poniedziałku do 

piątku.  

Fundacja „Razem”  zastrzega, iż liczba 

powyższych  rund może zostać  

zmniejszona lub zwiększona w 

zależności od ilości złożonych wniosków 

oraz w zależności od posiadanej alokacji. 

Fundacja „Razem” zastrzega sobie 

prawo do anulowania  wyżej 

wymienionych rund za wyjątkiem rundy 

nr 1 w przypadku wyczerpania 

posiadanej alokacji.  W przypadku 

wpływu wniosku po ostatecznym 

terminie w ramach danej rundy  po 

godzinie 15.30, wniosek zostanie 

odrzucony z możliwością złożenia na 

kolejną uruchomioną rundę.  

Fundacja „Razem” na 2 dni robocze przed 

rozpoczęciem naboru poinformuje na 

stronie internetowej projektu o jej 

uruchomieniu lub anulowaniu.  

W przypadku wpłynięcia większej  liczby 

wniosków na daną rundę o przyznaniu 

refundacji  na doposażenie/ wyposażenie 

miejsca pracy decyduje liczba zdobytych 

punktów. W sytuacji uzyskania takiej 

samej liczby punktów decyduje data i 

godzina złożenia wniosku.  

W przypadku niewykorzystania 

wszystkich dostępnych miejsc w ramach 

danej rundy, uruchomiana jest kolejna 

runda z zastrzeżeniem pomniejszenia 

liczby wolnych miejsc o aplikowane 
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miejsca z rundy poprzedniej, która 

jeszcze się nie zakończyła tak aby 

zagwarantować miejsce Pracodawcy, 

który wcześniej złożył wniosek a 

zobligowany jest do wniesienia wyjaśnień 

lub innych niezbędnych dokumentów. 

Wnioskodawca gwarantuje, iż 

niewykorzystane miejsce w danej rundzie 

przechodzi na kolejną rundę/rundy tak 

aby osiągnąć wymaganą łączną  liczbę 

nowotworzonych stanowisk pracy dla  35 

osób we wszystkich ogłaszanych 

rundach. 

 

 

 


