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Informacja o pierwszej  dokonanej zmianie regulaminu  subsydiowanego zatrudnienia -prac 

interwencyjnych 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 subsydiowane zatrudnienie -prace interwencyjne 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.                                            

§ 6 punkt 1 

 

1.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. 

1.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. 
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V runda – nabór wniosków w okresie od 

07.02.2022r. – 11.02.2022r. 

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.  

 

V runda – nabór wniosków w okresie od 

07.02.2022r. – 11.02.2022r. 

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. 

 

 


