
 
Projekt „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” realizowany przez Gminę Gorzyce w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4, na podstawie Umowy nr RPPK.07.04.00-18-0035/19-00 zawartej 

z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie 

Biuro projektu: Gmina Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, pokój 18 

gminagorzyce.pl, e-mail: sekretariat@gorzyce.pl 

„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 

W PROJEKCIE „UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE GORZYCE” 

nr projektu RPPK.07.04.00-18-0035/19 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020  

 

§ 1 

Informacje o projekcie 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady naboru uczestników do projektu pn. „Utworzenie 

żłobka w gminie Gorzyce” na podstawie Umowy nr RPPK.07.04.00-18-0035/19-00 

zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w 

Rzeszowie, realizowanego przez Gminę Gorzyce z siedzibą w Gorzycach, przy ul. 

Sandomierskiej 75, 39-432 Gorzyce. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.4,  

3. Termin realizacji projektu: 01.02.2020-30.09.2022. 

4. Projekt kierowany jest do rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi 

w wieku od 20 tygodnia do 3 lat zamieszkujący (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) 

i/lub pracujący na terenie Gminy Gorzyce. 

5. Biuro projektu mieści się w Urzędzie Gminy w Gorzycach, pow. tarnobrzeski, pok. 

18,ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. 

 

§ 2 

Cele projektu 

 

1. Cel projektu: Celem głównym projektu jest: umożliwienie powrotu na rynek pracy 

rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 oraz kontynuacja zatrudnienia 

rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 poprzez utworzenie miejsc opieki dla 20 dzieci w 

żłobku na terenie Gminy Gorzyce do 30.09.2022.   

2. Żłobek zostanie utworzony na terenie gminy, gdzie nie funkcjonują i nigdy nie 

funkcjonowały miejsca opieki nad dziecmi do lat 3. Projekt zapewni finansowanie 

bieżącej działalności utworzonych miejsc przez 24 mące tj. od 01.09.2020 do 

31.08.2022. 

3. Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Zwiększenie poziomu zatrudnienia 

wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki 

nad dziećmi do lat 3. 
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§ 3 

Definicje 

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 

- Instytucji Pośredniczącej /IP/– Wojewódzki Urząd Pracy pełniący funkcję Instytucji 

Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020, 

- Beneficjencie – Gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. 

- Projekcie –  należy przez to rozumieć projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 pn. „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”. 

– Koordynatorze projektu, asystencie, zespole projektowym – osoby odpowiedzialne za 

działania merytoryczne: koordynacja, nadzorowanie działań przewidzianych do realizacji w 

projekcie, rekrutacja, promocja, monitoring, raport, zamknięcie projektu. 

– Księgowym projektu – specjalista odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji księgowej oraz 

nadzorowanie budżetu. 

– Kandydacie/Kandydatce – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie, 

należy przez to rozumieć kobietę lub mężczyznę ubiegającą/cym się o uczestnictwo w Projekcie 

oraz przystępującej do procedury rekrutacyjnej opisanej w niniejszym dokumencie.  

–Uczestniku/Uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć kobietę/mężczyznę – rodzica 

lub kobietę/mężczyznę/opiekuna prawnego dziecka objętego opieką żłobkową w ramach 

Projektu, zakwalifikowanego do udziału w projekcie zgodnie z kryteriami rekrutacji. 

Kandydat/Kandydatka, który spełnił wszystkie wymogi formalne określone we wniosku o 

dofinansowanie projektu oraz otrzymał pozytywną opinię kwalifikacyjną wydaną przez 

komisję rekrutacyjną. 

– Zespole rekrutacyjnym – zespół w składzie: Koordynator projektu, Sekretarz Gminy 

Gorzyce, Dyrektor żłobka. Zadaniem zespołu rekrutacyjnego jest wybór 

Kandydatów/Kandydatek spełniających wymogi kwalifikacyjne do udziału w projekcie. 

- Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie 

„Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”. 

- Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć Formularz zgłoszenia do Żłobka 

Samorządowego w Gorzycach w ramach projektu: „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce” 

wraz z załącznikami, 

- Deklaracji uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział w 

projekcie. 

- Grupie docelowej – należy przez to rozumieć osoby, do których skierowany jest projekt. 

- Kobietach/mężczyznach powracających na rynek pracy – należy przez to rozumieć 

kobiety/mężczyźni pracujący przebywający na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim/bezrobotne, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powrócą na 

rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. 
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§ 4 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru 

Uczestników/Uczestniczek Projektu oraz zasady uczestnictwa w Projekcie oraz prawa 

i obowiązki Uczestników/Uczestniczek projektu. 

2. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie osobom, które deklarują chęć powrotu /wejścia 

na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/dzieci 

do lat 3. 

3. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 osób, w tym: 

- 14 osób - rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 deklarujących powrót/wejście 

na rynek pracy oraz  

- 6 osób - rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 pozostających bez pracy, 

którzy znaleźli pracę lub poszukują pracy    

4. Wymagane jest wypełnienie i złożenie przez kandydatów dokumentów rekrutacyjnych 

stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu. 

5. Dokumenty osób, które nie spełniają kryteriów obowiązkowych do udziału w projekcie 

na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych będą gromadzone w osobnym 

rejestrze. 

 

§ 5 

Kryteria udziału w projekcie 

 

W okresie realizacji projektu tj. od 01.02.2020r. do 30.09.2022 r. warunkiem przyjęcia 

uczestnika do projektu jest spełnianie kryteriów obejmujących: 

1. Kobiety/mężczyźni sprawujący opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia do lat 3, którzy 

wchodzą lub powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka/dzieci. 

2. Kobiety/mężczyźni zamieszkujący i/lub pracujący na terenie Gminy Gorzyce zgodnie 

z przepisami KC. 

3. Poprawnie wypełniona dokumentacja rekrutacyjna wraz z kompletem załączników. 

a) Formularz rekrutacyjny - Załącznik nr 1 

b) Zaświadczenie z zakładu pracy lub umowę o pracę potwierdzające zatrudnienie, lub 

zaświadczenie z powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej;  

c) Oświadczenie/Orzeczenie (rodzica/opiekuna prawnego lub dziecka) o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych – o ile dotyczy; 

d) Oświadczenie Uczestnika projektu - Załącznik nr 2 

e) Deklaracja uczestnictwa w projekcie - Załącznik nr 3 

f) Status Uczestnika Projektu - Załącznik nr 4 

g) Oświadczenie Uczestnika projektu – Załącznik nr 5  

4. Wszystkie powyższe kryteria należy spełnić łącznie. 
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§ 6 

Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek 

 

1. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane zapoznać się z treścią 

niniejszego Regulaminu, dostępnego na stronie www.gminagorzyce.pl (która daje 

możliwość odczytania treści na niej zawartych przez osoby niedowidzące) Beneficjenta 

Projektu – Gminy Gorzyce. 

2. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób otwarty, jawny i na jednakowych warunkach 

dla wszystkich kandydatów w oparciu o dokumenty rekrutacyjne, które dostępne będą 

na stronie Beneficjenta i Realizatora oraz w Biurze Projektu. 

3. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równych 

szans, w tym z zasadą równości płci, zakłada bowiem równy dostęp do projektu 

zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników 

projektu. 

4. Proces rekrutacji dla uczestników rozpocznie się 15.03.2021 i trwać będzie do 

18.03.2021 r. w dni robocze w godzinach 8.30-14.00. W przypadku małej liczby 

zgłoszeń zostanie ogłoszona rekrutacja dodatkowa. 

5. Od 19.03.2021 r. do 24.03.2021 r. będą prowadzone prace Komisji Rekrutacyjnej: 

posiedzenie komisji rekrutacyjnej, ocena wniosków, weryfikacja przez komisję 

wniosku o przyjęcie do Projektu i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 

kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu 

rekrutacyjnym. 

6. Lista osób przyjętych zostanie opublikowana do dnia 30.03.2021 r. na stronach 

internetowych www.gminagorzyce.pl oraz wywieszona w dostępnym miejscu na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

 

Uwaga! z powodu sytuacji epidemiologicznej i w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 lista osób przyjętych wywieszona 

zostanie w dostępnym miejscu na drzwiach budynku przy ul. Pańskiej 1 (obok 

Urzędu Gminy) 

 

7. Miejscem składania dokumentów rekrutacyjnych przez Kandydatów/Kandydatki do 

Projektu będzie : 

a) Biuro Projektu – Urząd Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, pok. 18 

b) Punkt Rekrutacyjny w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzycach, sekretariat 

 

Uwaga: z powodu sytuacji epidemiologicznej i w związku z zapobieganiem 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 rekrutacja w dniach 15.03.2021 r – 18.03.2021 

r. będzie prowadzona w budynku przy ul. Pańskiej 1 (obok Urzędu Gminy). 

 

Warunkiem przystąpienia do projektu będzie zgłoszenie dziecka zamieszkującego na 

terenie gminy Gorzyce do żłobka. 

 

8. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo modyfikacji terminu rekrutacji oraz miejsca 

rekrutacji wynikających z przyczyn od niego niezależnych. 
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9. Warunkiem uczestnictwa w projekcie, oprócz spełnienia kryteriów o których mowa w 

§ 5 jest złożenie w biurze projektu lub za pośrednictwem poczty/kuriera wymaganych 

dokumentów zgłoszeniowych oraz pozytywne przejście procesu rekrutacji. 

10. Dokumenty rekrutacyjne należy wypełnić wysłać listem poleconym/kurierem na adres 

Urząd Gminy w Gorzycach 

Ul. Sandomierska 75 

39-432 Gorzyce 

z dopiskiem Rekrutacja do projektu „Utworzenie żłobka w Gminie Gorzyce”. 

 

Uwaga: O ważności zgłoszenia decyduje data wpływu/dostarczenia dokumentów 

rekrutacyjnych do Biura projektu, a nie data nadania dokumentów! 

 

Korespondencja, która wpłynie przed terminem rozpoczęcia rekrutacji lub terminie 

pozostanie bez rozpatrzenia. 

 

11. Dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane własnoręcznie przez 

Kandydata/Kandydatkę do Projektu. 

12. Złożone formularze zostaną ocenione przez zespół rekrutacyjny w oparciu o przyjęte 

kryteria rekrutacyjne: 

 osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3  2 pkt,  

 osoby pracujące (powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 

wychowaniem dziecka) lub przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - 1 

pkt,  

 posiadanie 2 i więcej dzieci  2 pkt,  

 osoby samotnie wychowujące dziecko 1 pkt,  

 dziecko/rodzic będący os. niepełnosprawną  2pkt, 

 dochód na członka rodziny poniżej 674 zł  2 pkt. 

13. W sytuacji, gdy liczba kandydatów do udziału w Projekcie będzie przewyższała liczbę 

wolnych miejsc, Kandydaci/Kandydatki zostaną wpisani na listy (osobno dla K i M) 

rezerwowe z ustaloną kolejnością. W razie rezygnacji uprzednio zakwalifikowanego 

uczestnika, osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo udziału w projekcie bez 

konieczności ogłaszania rekrutacji uzupełniającej. 

14. W przypadku braku osób zainteresowanych udziałem w Projekcie na liście rezerwowej, 

Realizator Projektu poinformuje mieszkańców o rekrutacji uzupełniającej do żłobka. 

Nabór i dobór uczestników będzie uwzględniał te same kryteria. 

15. W przypadku zwolnienia się miejsca w żłobku zostanie zakwalifikowana kolejna osoba 

z listy rezerwowej. 

16. Rekrutacja będzie odbywała się w pomieszczeniach dostępnych dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

17. Kandydat/Kandydatka do udziału w projekcie potwierdza prawdziwość podanych na 

etapie rekrutacji informacji, będąc świadomym odpowiedzialności karnej, o której 

mowa w oświadczeniu Kandydata/Kandydatki do udziału w Projekcie „Utworzenie 

żłobka w Gminie Gorzyce”, które podpisuje na etapie rekrutacji. 

18. Dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 

19. Każda osoba, która złożyła formularz rekrutacyjny otrzyma potwierdzenie złożenia 

formularza. 
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§ 7 

Obowiązki formalne uczestników przystępujących do projektu 

 

1. Uczestnik projektu ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie. Rezygnacja z projektu 

spowoduje skreślenie dziecka z listy. Rezygnacja wymaga złożenia pisemnego 

oświadczenia uczestniczka w terminie do 7 dni kalendarzowych w biurze projektu. 

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie nie jest możliwe jego wznowienie. 

3. W przypadku naruszenia Regulaminu żłobka, realizator projektu ma prawo 

wypowiedzieć uczestnictwo w projekcie. 

4. Dokumenty wymienione w § 6 pkt 1 nie podlegają zwrotowi. 

 

§ 8 

Zasady organizacji świadczenia usług opieki nad dzieckiem 

 

1. Projekt obejmuje wsparciem w postaci świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w ramach żłobka w okresie od 01.02.2020 do 30.09.2022 r. od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 6.00 – 16.00, zgodnie z podstawą programową. Zajęcia są 

prowadzone przez opiekunów posiadających wymagane kwalifikacje do wychowania 

żłobkowego określone odrębnymi przepisami. 

2. Placówka będzie działać w oparciu o Statut i Regulamin Żłobka. 

3. Zakres organizacji opieki nad dzieckiem obejmuje: 

1) Świadczenie usług opiekuńczych; 

2) Organizację zajęć rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, mających 

na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji oraz wyrównani 

zdiagnozowanych przez opiekuna deficytów; 

3) Opiekę dietetyka, 

4) Zapewnienie wyżywienia; 

5) Opiekę nad dzieckiem maksymalnie przez 10 godzin dziennie w godzinach od 6.00 

do 16.00. 

 

§ 9 

Obowiązki uczestnika na etapie realizacji Projektu. Monitoring i ewaluacja 
 

1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do informowania Beneficjenta o zmianach w 

swoim statusie na rynku pracy oraz o zmianie danych osobowych lub kontaktowych w 

trakcie swojego udziału w Projekcie, niezwłocznie po ich zaistnieniu. Jednocześnie 

uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Beneficjent będzie okresowo weryfikował 

status uczestnika na rynku pracy. 

2. Częstotliwość weryfikacji statusu uczestnika na rynku pracy będzie się odbywała 

zgodnie z regulaminem na bieżąco w trakcie trwania realizacji projektu i do 4 tygodni 

od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie na podstawie zaświadczeń o 

powrocie do pracy, wydanych przez pracodawców. 

3. Uczestnik/czka zobowiązany/a jest do: 

1) Przestrzegania niniejszego Regulaminu; 
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2) Podjęcia aktywności zawodowej w tym podjęcia/powrotu do pracy, potwierdzonej 

stosownym zaświadczeniem złożonym do Beneficjenta; 

3) Złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w 

Projekcie; 

4) Niezwłocznego informowania (telefonicznie lub pisemnie) realizatora o 

nieobecności swojego dziecka w żłobku, jednak nie późnij niż do godziny 8.00 w 

danym dniu, kiedy dziecko ma być nieobecne. 

5) Udziału w prowadzonych przez realizatora i Beneficjenta badaniach oraz ich 

ewaluacji. Planowane jest: przeprowadzenie: ankiet, bezpośrednich wywiadów z 

uczestnikami Projektu. 

4. Źródłami pozyskania oraz weryfikacji danych do pomiaru wskaźnika będą także: 

1) Formularz zgłoszeniowy (w celu weryfikacji statusu Kandydata/Kandydatki w 

momencie rekrutacji do Projektu); 

2) Kopia umowy o pracę/zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu lub dokument 

potwierdzający ubezpieczenie ZUS P DRA 

3) Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy e jako osoba 

bezrobotna lub jako osoba poszukująca pracy – dotyczy osób bezrobotnych. 

4) Wszyscy uczestnicy Projektu są zobowiązani do dostarczenia do 4 tygodni od 

zakończenia swojego udziału w Projekcie dokumentu potwierdzającego swój status 

na rynku pracy na podstawie jednego z dokumentów wymienionego w § 9 ust. 4. 

 

§ 10 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 

 

1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, 

wynikających z przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia 

udziału w Projekcie. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Promocja 

 

1. Promocja w ramach organizowanego projektu obejmie: 

a) Działania informacyjne o terminie rekrutacji poprzez rozwieszenie plakatów na terenie 

Gminy Gorzyce, 

b) przygotowywanie i aktualizowanie informacji o projekcie na www.gminagorzyce.pl 

c) przygotowywanie i aktualizowanie informacji na tablicy ogłoszeń w żłobku, 

d) oznakowanie sal, biura projektu i budynków przedszkoli, gdzie realizowany będzie 

projekt. 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie 08.03.2021 r. i obowiązuje do 30.09.2022. 

2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy i na stronie www.gminagorzyce.pl, 

żłobka. 
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3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych Projektu, bądź 

wprowadzenia dodatkowych postanowień, wynikających ze zmian w zakresie 

wytycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmian we wniosku o dofinansowanie Projektu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają 

odpowiednie reguły i zasady wynikające Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z 

właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu 

Cywilnego, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

takich dyrektyw 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych. 

5. Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania 

umowy o dofinansowanie z Instytucją Pośredniczącą. 
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