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REGULAMIN REKRUTACJI I REALIZACJI SZKOLEŃ 

Umowa uczestnictwa w projekcie 

Projekt pt. „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim” 

POWR.02.01.00-00-0057/19 
 

§ 1 

Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy Regulamin określa kryteria rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Program 
podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 
w województwie lubelskim” zwanym w dalszej części Regulaminu „projektem”, określa prawa  
i obowiązki uczestników, prawa i obowiązki Realizatora/Beneficjenta projektu oraz zakres wsparcia 
przewidziany w ramach projektu. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego                  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 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. 

3. Realizatorem/Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1-go Maja 13/4, 20-
410 Lublin. 

4. Uczestnikiem w projekcie w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba bezpośrednio uczestnicząca 
w projekcie, która z wynikiem pozytywnym przeszła proces rekrutacji. 

5. Biuro Projektu znajduje się w Lublinie, przy ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin, tel.: 81 532-64-70,           
e-mail: projekt-zlobki@frdl.lublin.pl 

6. Projekt realizowany jest w okresie 01.04.2021 r. – 30.09.2022 r. 
 

§ 2 
              Informacje o projekcie 

1. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego  
i prywatnego, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

2. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy i wzrost kompetencji w zakresie form opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 u 490 [319K, 171M] przedstawicieli władz samorządu, pracowników 
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3, z dowolnej gminy w obrębie woj. lubelskiego do września 2022 r. 

3. Przedmiotem projektu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  
4. Szkolenia odbywać się będą w formule stacjonarnej oraz on-line. 
5. Formuła szkolenia będzie dopasowywana do uczestnika w zależności od jego preferencji oraz 

dostępności miejsc w danej formule. 
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6. Projekt skierowany jest do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, 
wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki 
nad dziećmi do lat 3 z województwa lubelskiego stanowiących przynajmniej 80% wszystkich 
uczestników projektu - 392 osoby, przedstawicieli podmiotów niepublicznych oraz osób fizycznych 
planujących prowadzenie lub prowadzących instytucję opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy  
w obrębie województwa lubelskiego stanowiących maksymalnie 20% uczestników projektu – 98 osób 

7. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. 
 

§ 3 
Zasady rekrutacji 

1. Rekrutację do projektu prowadzi Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego - 
Regionalny Ośrodek w Lublinie, ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin.  

2. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 
Zapewniony będzie równy jednakowy - równoprawny dostępem wszystkich osób do uczestnictwa          
w projekcie i niedyskryminującym np. ze względu na płeć, na pochodzenie społeczne, wyznanie czy 
niepełnosprawność. We wszystkich działaniach projektowych podkreślana będzie ważność i istota 
równości szans, w tym równości płci, równy dostęp osób o różnym stopniu sprawności.  

3. Rekrutacja będzie przebiegała wg kryteriów jawnych i dostępnych bez kryteriów zawężających 
uczestnictwo w projekcie. 

4. Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie przyjmowany będzie w terminie od VI.2021 r. do IX.2022 r. 
5. Informacja o rozpoczęciu rekrutacji, terminie oraz miejscu składania dokumentów rekrutacyjnych 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Beneficjenta: http://frdl.lublin.pl/projekty-3/projekty-
lublin 

6. Dokumenty rekrutacyjne, dostępne będą w biurze projektu oraz na stronie internetowej Beneficjenta 
http://frdl.lublin.pl/projekty-3/projekty-lublin 

7.  Za zgłoszenie się do projektu uznaje się przekazanie do Realizatora projektu następującego kompletu 
dokumentów zgłoszeniowych:  
a) Formularz Rekrutacyjny,  
b) Oświadczenie Uczestnika projektu (RODO)  

8. Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć osobiście w Biurze projektu lub przesłać pocztą 
tradycyjną na adres Biura - ul. 1-go Maja 13/4, 20-410 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
projekt-zlobki@frdl.lublin.pl, w terminie rekrutacji.  

9. Dokumenty składane w formie elektronicznej muszą być podpisane odpowiednim podpisem: 
ważnym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym ePUAP. 

10. Kandydat, który składa dokumenty zgłoszeniowe wyraża chęć uzyskania wiedzy i podniesienia 
kompetencji z zakresu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

11. Przystąpienie do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu.  

12. Przesłanie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału                    
w projekcie. 

13. Zgłoszenie do udziału w projekcie będzie weryfikowane na podstawie kryteriów podstawowych  
wspólnych dla wszystkich uczestników oraz kryterium uzupełniającego:  

13.1 kryteria podstawowe:  
a) wiek powyżej 18 lat  
b) przynależność do grupy docelowej w projekcie z dowolnej gminy w województwie lubelskim tj.:  

mailto:projekt-zlobki@frdl.lublin.pl
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• przedstawiciel władz samorządu (gminnego, powiatowego, województwa) i/lub pracownik 
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  
z jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa lubelskiego, 

• przedstawiciel podmiotu niepublicznego lub osoba fizyczna planująca prowadzenie lub prowadząca 
instytucję opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa 
lubelskiego. 

13.2 kryterium uzupełniające (5 pkt.): 
a) przedstawiciel z jednostki/podmiotu lub osoba fizyczna planująca prowadzenie instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3 na terenie gminy wiejskiej województwa lubelskiego. 
14. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie ze strony uczestników                                    

o zakwalifikowaniu decydować będzie liczba uzyskanych punktów, następnie kolejność zgłoszeń. 
15. Rekrutacja zostanie zawieszona gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120% 

w poszczególnych grupach szkoleniowych. Informacja o zawieszeniu rekrutacji zostanie zamieszczona 
na stronie internetowej projektu.  

16. O zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie, każda z osób zostanie poinformowana telefonicznie, 
osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną. 

17. Proces rekrutacji w ramach każdej grupy szkoleniowej zakończy się sporządzeniem protokołu wraz          
z listą osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie i listą osób rezerwowych (w przypadku 
zgłoszenia się większej liczby osób). 

18. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie naboru nie będą rozpatrywane. 
19. Dokumenty rekrutacyjne niekompletne będą podlegały jednorazowemu uzupełnieniu.  W przypadku 

nieuzupełnienia we wskazanym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. 
20. W przypadku gdy osoba nie zakwalifikuje się do jednej grupy szkoleniowej, nie będzie brana w pod 

uwagę przy kompletowaniu kolejnych grup. 
 

§ 4 
Wsparcie w projekcie 

1. W ramach projektu zostały zaplanowane szkolenie w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 dla 
poniższych grup docelowych: 

 - przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników        
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej 
jednostki samorządu terytorialnego w obrębie województwa lubelskiego, 

 -   przedstawicieli podmiotów niepublicznych oraz osób fizycznych planujących prowadzenie lub 
prowadzących instytucję opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie województwa       
lubelskiego 

2. Szkolenia będą przeprowadzone: 
a) w formule stacjonarnej - 20 grup na terenie województwa lubelskiego w wynajętych salach 
dydaktycznych, 
b) w formule online - 15 grup z wykorzystaniem platformy do pracy zdalnej, 
c) grupy będą liczyły średnio po  14 osób,  
d) szkolenia będą się odbywały w systemie: 2 zjazdy po 2 dni, maksymalnie po 8 godz. dydaktycznych 
dziennie, przy założeniu, że 1h dydaktyczna to 45 min.; łącznie 32 godz. dydaktyczne/grupę, zajęcia 
będą się odbywały między godziną 8:00-20:00, w trybie weekendowym (sobota-niedziela) lub na 
tygodniu (poniedziałek – piątek). 
e) obligatoryjna frekwencja na szkoleniach to minimum 75% 
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3. Szkolenia prowadzone będą w różnych formach: wykłady, ćwiczenia, warsztaty, w grupach 
homogenicznych pod względem uczestników - osobno z podmiotów gminnych, powiatowych 
wojewódzkich (28 gr), osobno z podmiotów niepublicznych (7 gr). 

4. Program szkolenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – dla podmiotów gminnych, powiatowych              
i wojewódzkich  i Załącznik nr 2 do Regulaminu dla podmiotów niepublicznych. 

5. Zakres tematyczny zawarty w ww. załącznikach będzie dodatkowo wzbogacony o następujące 
zagadnienia:  
- nadzór i kontrola przedsiębiorców prowadzących formy opieki dzieci do lat 3 na podstawie przepisów 
ustawy prawo przedsiębiorców, 
- organy statutowe w żłobku/klubie dziecięcym - rada rodziców - uprawnienia i ograniczenia 
funkcjonowania organu, 
- udział rodziców jako partnerów w procesie rozwoju i edukacji dziecka w instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

6. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik, publikację zawierającą 
dobre praktyki w obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 – kompendium wiedzy w formie e-booka oraz w 
formie książkowej dostosowaną do reprezentowanego podmiotu, w przypadku szkoleń stacjonarnych 
dodatkowo: wyżywienie, nocleg - gdy szkolenie będzie się odbywało poza miejscem zamieszkania 
uczestnika oraz zwrot kosztów dojazdu (rozpatrywany indywidualnie). 

7. Terminy szkoleń uzależnione są od przebiegu procesu rekrutacji i skompletowania grup szkoleniowych. 
Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to wrzesień 2021 r. 

8. Harmonogram szkoleń będzie dostępny po uzgodnieniu z trenerami oraz uczestnikami. 
9. Każdy z uczestników, który ukończy szkolenie ma obowiązek przystąpienia do egzaminu. Egzamin 

będzie przeprowadzony na koniec szkolenia. Udzielenie min. 70 % poprawnych odpowiedzi będzie 
podstawą do otrzymania pozytywnego wyniku z egzaminu oraz wydania certyfikatu potwierdzającego 
nabycie kompetencji. 
 

§ 5 
Zasady korzystania z  platformy do szkoleń on-line 

1. Uczestnicy mają prawo i obowiązek do korzystania z zamieszczonych zasobów szkoleniowych,                      
w szczególności dokumentów elektronicznych, testów, ankiet, wiadomości itp.  

2. Uczestnik poprzez umieszczenie swoich wypowiedzi, komentarzy, pytań i opinii na platformie 
edukacyjnej, wyraża zgodę na publikowanie ich treści na platformie oraz ponosi za nie 
odpowiedzialność.  

3. Ze względu na to, iż szkolenie może być nagrywane, Uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie zgody 
na wykorzystanie wizerunku.  

§ 6 
Prawa i obowiązki Uczestnika projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  
a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,  
b) punktualnego i regularnego uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze minimum 75% wymiaru godzin,  
c) potwierdzania uczestnictwa na szkoleniu,  
d) przystępowania do testów i egzaminu przewidzianych w programie szkolenia, 
e) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu, monitoringiem i ewaluacją,  
f) dostarczania wszelkich niezbędnych dokumentów żądanych przez Realizatora projektu,  
g) informowanie o zmianie danych zgłoszonych w dokumentach rekrutacyjnych,  
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h) przekazanie informacji do Beneficjenta o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział            
w projekcie.  

2. Uczestnicy projektu mają prawo zgłaszania do Beneficjenta wszelkich uwag i ocen działań, w których 

uczestniczą. 

3. W szkoleniu można uczestniczyć tyko raz, w całym okresie realizacji projektu. 

 
§ 7 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 

1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie do 
złożenia pisemnej rezygnacji stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i realizacji szkoleń             
z podaniem przyczyny rezygnacji osobiście w biurze projektu bądź w formie skanu na skrzynkę e-mail: 
projekt-zlobki@frdl.lublin.pl 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie po przystąpieniu do niego jest możliwa jedynie w uzasadnionych 
przypadkach,  

3. Przez uzasadnioną rezygnację z udziału w projekcie rozumie się działanie siły wyższej bądź stan 
zdrowia uniemożliwiający systematyczne uczęszczanie na wsparcie, udokumentowane odpowiednim 
zaświadczeniem przekazanym Realizatorowi projektu. 

4. Uczestnik projektu może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: 
a) przekroczenia limitu nieobecności,  
b) naruszenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,  
c) złożenia pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie 

 
§ 8 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Do praw i obowiązków Beneficjenta należy:  
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji uczestników według ustalonego Regulaminu, 
b) zorganizowanie szkoleń zarówno w formule on-line jak i stacjonarnej 
c) zapewnienie uczestnikom projektu noclegów w przypadku szkoleń stacjonarnych w trakcie szkoleń 

dwudniowych, w przypadku gdy będą odbywały się poza miejscem zamieszkania uczestnika, 
wyżywienia oraz materiałów piśmienniczych (notatnik, teczka, długopis) i szkoleniowych; 

d) wystawianie certyfikatów uczestnikom szkoleń, którzy nabędą lub podniosą swoje kompetencje             
w wyniku uczestnictwa w szkoleniach.  

2. Beneficjent zastrzega możliwość nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestników projektu              
w celach promocyjnych Projektu pod warunkiem, że fotografia zostanie wykonana w trakcie trwania 
zajęć realizowanych w ramach projektu.  

3. Uczestnik może nie wyrazić zgody na wykorzystania wizerunku umieszczonej na oświadczeniu 
zawartym w Formularzu rekrutacyjnym;  

4. Beneficjent zobowiązuje się przestrzegać zasad bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 9 
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Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu, tj. od 01.04.2021 do 30.09.2022 r.  
2. Regulamin reguluje obowiązki i prawa uczestnika projektu.  
3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie rekrutacji i realizacji 

szkoleń oraz w załącznikach lub wprowadzenia dodatkowych jego postanowień w uzasadnionych 
przypadkach, zwłaszcza w sytuacji: zmiany warunków realizacji projektu, zmiany warunków umowy o 
dofinansowanie projektu, zmiany dokumentów programowych lub wytycznych, doprecyzowania 
zapisów.  

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Beneficjenta: http://frdl.lublin.pl/projekty-
3/projekty-lublin 

5. Zmiany Regulaminu udzielania wsparcia nie wymagają akceptacji uczestnika i zamieszczane są na 
stronie internetowej projektu. 

6. W przypadkach sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje 
Beneficjent na podstawie założeń projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie oraz 
wytycznych PO WER.  

7. Komunikacja w projekcie będzie odbywać się przez pocztę elektroniczną, pocztę tradycyjną, 
bezpośrednio oraz telefonicznie.  

 

Wykaz załączników: 

1. Minimalny zakres szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

2. Minimalny zakres szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla podmiotów 
niepublicznych 

3. Formularz Rekrutacyjny 
4. Oświadczenie RODO 
5. Oświadczeni o rezygnacji 

 

 


