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REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 

„Przygotuj swój plan – szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3“  

realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.02.01.00-00-0036/18 z 11 lipca 

2019 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II. Osi Priorytetowej: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans 

mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju i kariery, 

godzenia życia zawodowego i prywatnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

§1. 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji do Projektu „Przygotuj swój plan – szkolenia z 

zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” POWR.02.01.00-00-0036/18 DLA 

KANDYDATEK/KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU STOSOWANIA USTAWY O 

OPIECE NAD DZIECKIEM DO LAT 3 realizowanego DGA S.A., z zastrzeżeniem, iż rekrutacja, o której 

mowa w niniejszym Regulaminie prowadzona jest przez DGA S.A. 

2. Projekt (w tym rekrutacja, o której mowa w niniejszym Regulaminie) obejmuje swoim zasięgiem 

gminy na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców i nie funkcjonują instytucję opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, a gminy te znajdują się na terenie woj. wielkopolskiego, lub 

lubuskiego, lub zachodniopomorskiego, lub pomorskiego, lub warmińsko -mazurskiego.  

3. Czas realizacji Projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r., z zastrzeżeniem, iż rekrutacja, o której 

mowa w niniejszym Regulaminie prowadzona będzie od dnia publikacji dokumentacji 

rekrutacyjnej do zrekrutowania założonej liczby 800 osób.  

4. Wsparcie dla uczestników: 

a. Szkolenie w zakresie stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 – część 

grupowa 

 Wykłady w wymiarze 16h/grupę 

 Warsztaty w wymiarze 16h/grupę 

b. Szkolenie w zakresie stosowania ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 – część 

indywidualna 
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 Szkolenia ad hoc w grupach 2-4 osobowych w wymiarze średnio 4h na grupę 

 Szkolenia ad hoc osobiste – zdalne w wymiarze 1 godziny dla każdego 

Uczestnika Projektu 

 

5. Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami podawany jest do publicznej wiadomości na stronach: 

www.dga.pl oraz www.przygotujswojplan.pl, jak również w Biurze Projektu i Biurze Regionalnym.  

 

 

§2. 

Słownik pojęć 

Beneficjent – podmiot, który realizuje Projekt realizowanego na podstawie UMOWY O 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

2014 – 2020 nr POWR.02.01.00-00-0036/18 z 11 lipca 2019 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju i kariery, godzenia życia zawodowego i 

prywatnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego tj. DGA S.A. zlokalizowane przy ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań, działający w imieniu 

własnym oraz Partnera oraz na rzecz własną i Partnera. 

Instytucja Zarządzająca (IZ) –Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego 

Biuro Projektu – miejsce realizacji Projektu „Przygotuj swój plan – szkolenia z zakresu form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3” prowadzone przez Beneficjenta, tj. DGA S.A. zlokalizowane przy ul. 

Towarowa 37, 61-896 Poznań, z łatwym dostępem do pełnej dokumentacji Lidera wdrażanego 

Projektu, zapewniające możliwość osobistego kontaktu z kadrą Lidera Projektu. 

Projekt – Projekt „Przygotuj swój plan – szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3” realizowanego na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU 

OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 nr POWR.02.01.00-00-0036/18 z 11 lipca 

2019 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach II. Osi Priorytetowej: 

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: Równość szans 

mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju i kariery, 

godzenia życia zawodowego i prywatnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, DGA S.A. 

http://www.dga.pl/
http://www.przygotujswojplan.pl/
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Osoba z niepełnosprawnościami – osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011 r. Nr 127, poz. 721, z późniejszymi zmianami), a także osobą z zaburzeniami psychicznymi, o 

których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 

111, poz. 535), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 

zdrowia. 

§3. 

Kryteria kwalifikowalności uczestników 

1. Uczestnikiem wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, może być wyłącznie osoba, 

która na dzień przystąpienia do Projektu spełnia następujące warunki: 

• Os. fizyczne, przedstawiciele os. prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, 

którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy 

• Os. fizyczne, w tym prowadzące działalność na własny rachunek, przedstawiciele os. 

prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie 

opiekuna dziennego 

oraz które łącznie spełniają warunki: 

• pochodzą z gmin makroregionu północno-zachodniego (są zameldowane/ mieszkają/ 

prowadzą działalność gospodarczą), na terenie których mieszka min. 5 tysięcy mieszkańców i nie 

funkcjonują instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

• pochodzą z gmin w woj. wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim lub 

warmińsko-mazurskim , 

• są przedstawicielami podmiotów niegminnych. 

2. Uczestnikiem wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, nie może być osoba, która 

jest osobą zaangażowaną w realizację Projektu po stronie Beneficjenta lub wykonawcy w 

Projekcie, tj. osobą, która na jakimkolwiek etapie realizacji Projektu wykonywała w nim 

jakiekolwiek czynności na podstawie umowy z Beneficjentem lub wykonawcą. 

3. W trakcie rekrutacji w ramach limitów zapewnione zostało: 

a. 60% miejsc dla kobiet (480) 

b. 15% miejsc dla uczestników na każde województwo (120 na woj.) przy czym dla 

uczestników z woj. warmińsko-mazurskiego 20% (160) 

c. 60% miejsc dla uczestników pochodzących z gmin wiejskich (480) 

d. 5% miejsc dla osób niepełnosprawnych (40) 
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e. 5% miejsc dla kobiet, które nie powróciły do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka (40) 

 

§4. 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w szkoleniu 

1. Zgłoszenia do udziału we wsparciu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, przyjmowane będą 

od dnia publikacji dokumentacji rekrutacyjnej do zrekrutowania założonej liczby osób, jednak nie 

dłużej niż do 31 sierpnia 2021r. 

2. Zgłoszenia osób zainteresowanych przyjmowane będą w formie formularza rekrutacyjnego wraz 

z załącznikami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami uczestnik wysyła za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres przygotujswojplan@dga.pl w formie skanu lub zdjęcia, za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej lub osobiście w biurze projektu (ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań). 

4. Organizator potwierdza lub odrzuca zgłoszenie uczestnika drogą mailową, po analizie spełniania 

kryteriów dostępu do uczestnictwa w projekcie przez zgłaszającego.  

5. W przypadku odrzucenia zgłoszenia, formularz zostanie natychmiastowo zniszczony. 

6. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć oryginał formularza wraz z załącznikami pocztą lub 

kurierem lub w wersji papierowej najpóźniej w dniu szkolenia . 

7. W przypadku nie dostarczenia oryginału kompletu dokumentów do momentu rozpoczęcia 

szkolenia uczestnik nie będzie mógł brać w nim udziału.  

8. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest dostarczenie prawidłowo i kompletnie 

wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, tj. formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami 

potwierdzającymi co najmniej warunki wymienione w §3 pkt 1 i 2. 

9. Wzór formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami dostępny jest na stronie 

www.przygotujswojplan.pl 

10. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-00-0036/18, w ramach którego 

Projekt rekomendowany został do dofinansowania, a tym samym treścią wniosku o 

dofinansowanie PROWADZONY PROCES REKRUTACJI UWZGLĘDNIAŁ BĘDZIE PRZYJĘTY PODZIAŁ 

GRUPY DOCELOWEJ Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA ZAŁOŻONYCH W PROJEKCIE 

WSKAŹNIKÓW! W związku z powyższym w przypadku ryzyka nieosiągnięcia zakładanej w 

Projekcie liczby uczestników z poszczególnych grup (patrz zapisy Regulaminu §3, pkt. 3-4) 

zastrzega się prawo do  preferowania tych grup w kolejnych tygodniach rekrutacji (przyjmowanie 

mailto:przygotujswojplan@dga.pl
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oraz ocena) poprzez zmianę max. liczby punktów dla poszczególnych kryteriów premiujących i/lub 

wyłączenia z oceny kryteriów premiujących, dla których wskaźniki zostały osiągnięte.  

 

 

§5. 

Finalizacja procesu rekrutacji dla uczestników szkoleń 

1. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału we wsparciu są zobowiązani do podpisania 

umowy uczestnictwa we wsparciu dla uczestników innych niż zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą, której wzór zamieszczony zostanie na stronie: www.przygotujswojplan.pl oraz 

dostarczenia we wskazanym terminie wszystkich niezbędnych załączników do podpisania umowy 

(jeśli dotyczy). 

2. Załączniki do umowy, o której mowa powyżej, stanowią: 

 oświadczenie uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych,(sprawdzić 

w 3.2 we wniosku czy jest wszystko, czy jeszcze coś muszą załączyć) 

 oświadczenie o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego/zatrudnieniu 

dziennego opiekuna 

 inne – orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie PUP o statusie osoby 

bezrobotnej/zaświadczenie z pracy o przebywaniu na urlopie wychowawczym (do wglądu) 

3. Kandydatki/kandydaci, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji, ale nie zakwalifikowali się do 

udziału we wsparciu, umieszczeni zostaną na liście rezerwowej. 

4. W przypadku niedopełnienia przez kandydatkę/kandydata zakwalifikowanego do udziału we 

wsparciu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jej/jego miejsce zajmie pierwsza osoba z 

listy rezerwowej spełniająca te same kryteria dla grupy docelowej. 

5. Niezależnie od faktu zakwalifikowania do udziału w Projekcie, Organizator może odmówić udziału 

we wsparciu osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego i załączników nie są 

zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

 

 

 

http://www.przygotujswojplan.pl/
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§6. 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestniczka/uczestnik wsparcia, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, ma obowiązek 

każdorazowo powiadomić o zmianie danych przekazanych podczas procesu rekrutacji 

2. Organiztor zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

3. W przypadku kwestii nieokreślonych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają w 

szczególności: Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych POWER na lata 2014-2020 oraz Umowa o 

dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 nr POWR.02.01.00-00-

0036/18  z dnia 11.07.2019r. 

4. Powyższe dokumenty znajdują się na stronie www.przygotujswojplan.pl. 

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie 

www.przygotujswojplan.pl. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Formularz rekrutacyjny do Projektu „Przygotuj swój plan – szkolenia z zakresu form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” dla kandydatek/kandydatów na szkoleń wraz oświadczeniami,  

 

Załącznik nr 2 Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego do Projektu „Przygotuj swój plan – 

szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”: Oświadczenie kandydatki/kandydata 

na uczestnika Projektu dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 

 

 

 

 

 

 


