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Lista rezerwowa Kandydatów do projektu  

„Dobry Czas na Biznes – KOM2” w ramach V naboru 

(w kolejności od największej do najmniejszej liczby punktów z uwzględnieniem 

współczynnika przedsiębiorczości każdego powiatu) 

 

 

L.p. NIK (Numer Identyfikacji Kandydata) 
1 V/KRK/98 

2 V/KRK/48 

3 V/KRK/53 

4 V/KRK/66 

5 V/KRK/15 

6 V/KRK/43 

7 V/KRK/103 

8 V/KRK/65 

9 V/KRK/24 

10 V/KRK/17 

11 V/KRK/33 

12 V/KRK/97 

13 V/KRK/38 

14 V/KRK/25 

15 V/KRK/8 

16 V/KRK/59 

17 V/KRK/14 

18 V/KRK/18 

19 V/KRK/82 

20 V/KRK/73 

21 V/KRK/72 

22 V/KRK/27 

23 V/KRK/51 

24 V/KRK/99 

25 V/KRK/100 

26 V/KRK/19 

27 V/KRK/1 

28 V/KRK/7 

29 V/KRK/29 

30 V/KRK/75 

31 V/KRK/85 

32 V/KRK/71 
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UWAGA: 
Powyższa lista nie jest listą ostateczną. W związku z trybem odwoławczym oraz możliwością 

weryfikacji kwalifikowalności Kandydatów przez Beneficjenta na każdym etapie uczestnictwa  

w projekcie, miejsce na liście może ulec zmianie. 

Zgodnie z § 5 ust. 19 pkt. 1) Regulaminu Rekrutacji w projekcie: 

W przypadku gdy w powiecie zakwalifikuje się do wsparcia mniejsza liczba uczestników niż wskazana 

w ogłoszeniu, kolejnośd na liście ustalona zostanie w sposób następujący: 

 w pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby z list rezerwowych z powiatów  

o współczynniku przedsiębiorczości poniżej średniej województwa (najwyższe miejsca z list 

rezerwowych w tych powiatach) w kolejności współczynnika wzrastająco, do wyczerpania list 

rezerwowych z tych powiatów, 

 następnie kwalifikowane będą osoby z list rezerwowych z powiatów o współczynniku 

przedsiębiorczości powyżej średniej województwa, bez M. Krakowa (najwyższe miejsca z list 

rezerwowych w tych powiatach) w kolejności współczynnika wzrastająco, do wyczerpania list 

rezerwowych z tych powiatów,  

 następnie kwalifikowane będą osoby z list rezerwowych z M. Krakowa wg kolejności zgodnej  

z liczbą przyznanych punktów. 

Zgodnie z § 5 ust. 19 pkt. 2) Regulaminu Rekrutacji w projekcie: 

Osoby z list rezerwowych będą miały pierwszeostwo w momencie rezygnacji którejkolwiek z osób 

znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w danej edycji. 

 


