
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Regulamin 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 
„Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie 

warmińsko-mazurskim” 

Realizowanym przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. 

w partnerstwie z PSPS- Doradztwo Metodyczne i Organizacyjne Anna Kłos 

  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Oś priorytetowa II. 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 kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pod nazwą 

„Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie warmińsko-

mazurskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego Oś Priorytetowa II.  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 kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego – projekt realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

2. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 241 przedstawicieli ( 169K, 72M) podmiotów 

tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z woj. warmińsko-

mazurskiego w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 

3 w okresie do 31.08.2022 r. realizowanego w terminie 01.09.2020 do 31.08.2022 r.  

 

§ 2. Definicje 

 

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: 

1. PO WER 2014-2020 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 

2. Projekt – projekt pod nazwą „Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w 

województwie warmińsko - mazurskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa II. 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 kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego projekt 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

3. Beneficjent – COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. 
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4. Biuro Projektu – siedziba ul. Miłosza 35/10, 15-265 Białystok. 

5. Kandydatka/Kandydat - osoba, która złożyła ankietę rekrutacyjną wraz z wymaganymi załącznikami i 

bierze udział w procesie rekrutacyjnym do Projektu. 

6. Uczestniczka/Uczestnik - osoba, która została zakwalifikowana do udziału w Projekcie (po spełnieniu 

wszystkich wymagań) i podpisała deklarację uczestnictwa w Projekcie. 

7. Ankieta rekrutacyjna - dokument (wraz z wymaganymi załącznikami) składany w procesie rekrutacji 

przez osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie. 

 
§ 3. Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie 

 

1. Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: 

a. Będąca przedstawicielem władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) lub 

pracownikiem jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa warmińsko – 

mazurskiego( min. 80% uczestników)  

b. Lub będąca przedstawicielem podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/ prowadzących 

instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie woj. warmińsko-

mazurskiego (poniżej 20% uczestników projektu) 

c. Pochodząca i zamieszkująca obszar województwa warmińsko-mazurskiego 

Kryteria premiujące w ramach projektu:  

✓ Przedstawiciele władz samorządu i pracownicy jednostek organizacyjnych (+20 pkt) 

✓ Mężczyzna (+5pkt) 

§ 4. Procedury rekrutacji 

 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób przejrzysty i otwarty z zachowaniem zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

2. Rekrutacja do projektu realizowana będzie przez Beneficjenta zgodnie z precyzyjnie zdefiniowaną 

grupą docelową określoną w dokumentach dotyczących Działania 2.1 PO WER 2014-2020, 

sprecyzowaną w § 3. 

3. Beneficjent poinformuje o naborze ankiet rekrutacyjnych wraz z załącznikami oraz o zasadach 

rekrutacji określonych w niniejszym regulaminie, na swojej stronie internetowej. 

4. Informacja o projekcie będzie przesłana do pracowników gmin, samorządów i urzędów pracy. 

5. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona w trybie naboru otwartego i czas jej trwania jest 

przewidywany do 31.07.2022 r. Zastrzega się możliwość wydłużenia lub ponowienia naboru 

kwestionariuszy rekrutacyjnych, w związku ze złożeniem liczby dokumentów niezapewniającej 

realizacji projektu zgodnie z jego założeniami. W przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż 

zakładana w projekcie (267) zostanie utworzona lista rezerwowa. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie (spełniające wymagania grupy docelowej) są 

zobligowane wypełnić Ankietę rekrutacyjną (wraz z załącznikami) zgodnie ze wzorem dostępnym w 

siedzibie Beneficjenta oraz umieszczonym na stronie internetowej. 

7. Komplet dokumentów rekrutacyjnych stanowią: 

a. Ankieta rekrutacyjna; 



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

b. Oświadczenie; 

c. Deklaracja udziału w projekcie; 

d. Oświadczenie o miejscu pracy/i lub zaświadczenie od pracodawcy( w przypadku osób planujących 

prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – oświadczenie o zamiarze utworzenia 

i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego) 

8. Wypełniona i podpisana ankieta rekrutacyjna oraz odpowiednie dokumenty Kandydat/Kandydatka 

przedkłada w biurze projektu osobiście (Czesława Miłosz 35/10, 15 – 265 Białystok), przesyła pocztą 

tradycyjną (Czesława Miłosz 35/10, 15 – 265 Białystok) bądź pocztą elektroniczną 

(pspsdoradztwo@gmail.com, biuro@cognitio.edu.pl, mzdanuczyk@cognitio.edu.pl). Ankieta 

rekrutacyjna powinna być wypełniona w języku polskim czytelnie. Niedopuszczalna jest ingerencja w 

treść ankiety np. usuwanie, zmienianie zapisów, logotypów. 

9. W celu zapewnienia równego dostępu do projektu osób niepełnosprawnych, dopuszcza się możliwość 

złożenia dokumentów rekrutacyjnych przy pomocy pełnomocnika zgodnie z przepisami ustawy w dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 96). 

10. Uczestnicy o zakwalifikowaniu do projektu zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową. 

 

§ 5. Ścieżka udziału w projekcie 

 

1. Szkolenia z zakresu form opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie warmińsko-mazurskim (267 osób) 

(styczeń 2021 – sierpień 2022) (podany termin jest szacunkowy i może ulec zmianie) 

✓ Szkolenia realizowane będą  w grupach ( śr. 20 grup ) łącznie w wymiarze 36h/gr 

✓ Maksymalnie 3 grupy obejmą przedstawicieli podmiotów niepublicznych  

✓ Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione śr. 4 noclegi/osoba, przerwę kawową, obiadową oraz 

kolację w dni, w których zostaną objęci noclegiem 

✓ Program szkoleń przewiduje: 

➢ dla podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich 

• zagadnienia związane z zasadami tworzenia instytucji opieki w wieku do lat 3, 

• finansowanie takich instytucji, 

• pozyskiwanie zewnętrznych  źródeł finansowania, 

• korzyści finansowe wynikające z prowadzeni instytucji , 

• współpraca publiczno-prywatna, 

• wymagania lokalowe i sanitarne, 

• kwalifikacje kadry, 

• jakość opieki, 

• opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, 

• przystosowanie instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością lub 

wymagającymi szczególnej opieki 

➢ dla podmiotów niepublicznych 

mailto:pspsdoradztwo@gmail.com
mailto:biuro@cognitio.edu.pl
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• zagadnienia związane z zasadami tworzenia biznes planu instytucji opieki w wieku do 

lat 3, 

• finansowanie instytucji, 

• korzyści finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, 

• współpraca publiczno-prywatna, 

• wymagania lokalowe i sanitarne,  

• kwalifikacje kadry, 

• jakość kadry. 

 
§ 6. Zasady uczestnictwa w projekcie 

 
1. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do: 

a. aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach ustalonych w ramach projektu; 

b. potwierdzania uczestnictwa w proponowanych działaniach każdorazowo na liście obecności; 

c. w przypadku absencji na działaniach projektowych złożenia pisemnego wyjaśnienia; 

d. udziału w co najmniej 90% godzin zajęć w ramach Projektu, oraz pozytywnie zdadzą test 

kompetencyjny otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.  

e. w przypadku nie uczestniczenia w działaniach projektowych bądź rezygnacji z udziału w 

szkoleniu z przyczyn nieuzasadnionych, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wniesienia 

opłaty odpowiadającej wysokości kosztów poniesionych w czasie ka/ -czki w projekcie.  

f. informowania o zmianie danych teleadresowych. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Beneficjenta. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. 

3. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane na podstawie 

dokumentów obowiązujących przy realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. 


