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Przemyśl, dnia 29.09.2021r. 

 
OGŁOSZENIE O NABORZE 

 
Moduł I - włączanie przedsiębiorstw społecznych do istniejących ponadregionalnych 

klastrów, zrzeszających przedsiębiorców 
 

PROJEKT PN. „SUKCES - PROGRAM WSPARCIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ  
W FUNKCJONOWANIU W SIECIACH, PARTNERSTWACH I KLASTRACH”,  

realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią 

Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne 
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9 „Rozwój ekonomii społecznej”  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 
 
 
Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią 
Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór przedsiębiorstw komercyjnych do Projektu 

pn. „Sukces - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu  

w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Szczegóły dotyczące zasad rekrutacji oraz oferowanego 
wsparcia zostały podane w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie – Moduł I. 
 
Kto może przystąpić do udziału w Projekcie?: 
Przedsiębiorstwa komercyjne (PK), zrzeszone w ponadregionalnych klastrach, które będą 

aktywnie zaangażowane we włączenie PS do ponadregionalnych klastrów. 
 
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 
Nabór rozpoczyna się w dniu 02.10.2021r., od godziny 08:00 (dzień otwarcia naboru). Dokumenty 
rekrutacyjne składane są w trybie ciągłym w terminie do dnia 28.01.2022r., do godziny 16:00. 
Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania dokumentów 
rekrutacyjnych.  

 

Termin zakończenia rekrutacji PK do udziału w Projekcie - 07.02.2022r. Szczegółowe 
informacje na temat kryteriów formalnych oraz zasad kwalifikowania PS do udziału w Module I 

znajdują się w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie – Moduł I. Realizator Projektu zastrzega 
sobie prawo do wydłużenia procesu rekrutacji do udziału w Projekcie.  

 
Etapy rekrutacji: złożony komplet dokumentów rekrutacyjnych zostanie zweryfikowany pod 
względem formalnym w ciągu maksymalnie 7 dni od jego dostarczenia, ponadto w procesie 
kwalifikowania do udziału w Module I Projektu przedsiębiorstw komercyjnych uwzględnione zostaną 
dodatkowe założenia projektowe, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie – 

Moduł I (par. 4 pkt. 7). 

Przedsiębiorstwa komercyjne zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do 
złożenia następujących dokumentów rekrutacyjnych: 

 Formularz rekrutacyjny do udziału w Projekcie –(Załącznik nr 1.B do Regulaminu),  

 Wyciąg z KRS/CEDiG (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), 
 Kopia statutu/umowy, potwierdzona za zgodność z oryginałem. 

 
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Rzeszowie, w Biurze Partnera Wiodącego 
w Przemyślu oraz na stronach internetowych Partnerów (podstrony dotyczące Projektu). 
 
Wymagania odnośnie przygotowania dokumentów rekrutacyjnych: 

Dokumentacja rekrutacyjna powinna być sporządzona w wersji papierowej  

i wypełniona w następujący sposób: 
 w języku polskim, 
 czytelnie – np. drukowanymi literami lub pismem maszynowym, 
 kompletnie, wszystkie wymagane pola formularzy powinny być wypełnione, jeżeli pozycja 

jest pozycją wyboru, we właściwej kratce należy wstawić np. „x”, w przypadku, gdy dane 

pytanie nie dotyczy Kandydata wystarczającym jest wpisanie adnotacji „nie dotyczy”, „-”, 
itp.,  

 podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu i opieczętowana 
w wyznaczonych miejscach. 
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Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych: 

Komplet dokumentów rekrutacyjnych może zostać złożony:  
 w formie elektronicznej, tj. skanu oryginału dokumentów na adres e-mail 

klaster@pap.rzeszow.pl, lub inny adres mailowy wskazany w procesie rekrutacji. Za datę 

wpływu dokumentów do Biura Projektu uznaje się datę wpływu korespondencji mailowej 
zawierającej dokumenty rekrutacyjne na wskazany adres e-mail. Wymagane jest dostarczenie 
do Biura Projektu oryginałów składanych dokumentów rekrutacyjnych najpóźniej na etapie 
podpisywania Umowy udziału w Projekcie;  

 osobiście w Biurze Projektu (ul. Dąbrowskiego 20A, 35-036 Rzeszów, biuro czynne od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16:00); 

 pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską do Biura Projektu. Za datę wpływu dokumentów do 

Biura Projektu uznaje się datę wpływu dokumentów do Biura Projektu, a nie datę stempla 
pocztowego.  

 
Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia naboru lub po terminie zakończenia 
naboru, jak również dokumenty złożone wielokrotnie w ramach naboru nie będą podlegać 
rozpatrzeniu. 

 

Informujemy, że informacja o rozpoczęciu naboru została zamieszczona na stronach 
internetowych Partnerów, tj.: 

 https://caritas.przemyska.pl/sukces-o-projekcie/, 
 http://www.pap.rzeszow.pl/projekty/sukces/,  

oraz w Biurze Projektu Rzeszowie i w Biurze Partnera Wiodącego w Przemyślu. 

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie – Moduł I wraz ze wzorami formularzy  

i oświadczeń jest dostępny na ww. stronach internetowych w zakładkach dotyczących 
projektu. 
 
Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (0-17) 857-71-00, 
517 085 300. Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą elektroniczną pod adres: 
klaster@pap.rzeszow.pl. 
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