
 

 

Załącznik nr 1 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

„INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz” 
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa 
placówka w gminie Swarzędz” nr RPWP.06.04.01-30-0057/19, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

2. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Marcin Wróblewski, NIP 784-216-60-06, REGON 300516042. 
 

§ 2 
Definicje 

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia, oznaczają: 

• Beneficjent – Marcin Wróblewski, NIP 784-216-60-06, REGON 300516042; 

• Uczestnik – osoba, która spełnia określone w Projekcie warunki, niezbędne do otrzymania statusu 
pośredniego i bezpośredniego odbiorcy przewidzianych w Projekcie form wsparcia; 

• Instytucja Zarządzająca – Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań; 

• Projekt – „INTEGRACYJNY ŻŁOBEK AKUKU – nowa placówka w gminie Swarzędz”,  nr RPWP.06.04.01-
30-0057/19; 

• Formy wsparcia – działania przewidziane w Projekcie, w tym skierowane do uczestników; 

• Miejsce realizacji projektu – Żłobek AKUKU, Zalasewo 62-020 Swarzędz, Kórnicka 228. 
 

§ 3 
Założenia projektu 

1. Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020 do 31.082021 roku. 

2. Głównym celem Projektu jest  powrót/wejście na rynek pracy 48 osób (38 kobiet i 10 mężczyzn), 
zamieszkujących w gminie Swarzędz, które sprawują opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym dziećmi  
z niepełnosprawnościami, i dla których opieka ta stanowi barierę w powrocie/wejściu na rynek pracy, 
poprzez utworzenie 48 miejsc opieki nad dziećmi w miejscowości Zalasewo. 

 

3. Projekt zakłada formy wsparcia w  postaci : 
1. ORGANIZACJA NOWYCH MIEJSC ŻŁOBKOWYCH (PRACE ADAPTACYJNE I PRZYGOTOWAWCZE) 
2. ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR NIEZBĘDNYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI OPIEKUNA 
3. BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ŻŁOBKA (12 M-CY) 
4. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3 
 
 
 

§ 4 



Prawa i obowiązki uczestników projektu 

1. Wszystkie osoby przystępujący do Projektu zobowiązane są do wypełnienia, podpisania i złożenia 
następujących dokumentów: 

 
- Formularz rekrutacyjny; 
- Oświadczenia uczestnika projektu; 
- Deklaracji uczestnictwa w projekcie; 

- Umowy uczestnictwa w projekcie wraz z regulaminem; 

- Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. 

2. Rezygnacja z udziału w Projekcie skutkuje utratą praw do form wsparcia.  

3. Uczestnicy, którzy określili swój status jako osoba bezrobotna lub bierna zawodowo, są zobowiązani do    
odbycia zajęć w ramach zaplanowanej w Projekcie aktywizacji zawodowej. 

4. Uczestnicy aktywizacji zawodowej otrzymają stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe w wysokości i na 
zasadach określonych w oddzielnej umowie sporządzonej przed rozpoczęciem zadania. 

5. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić 
udział w Projekcie. 

6. Uczestnicy są zobowiązani do informowania na bieżąco  o zmianie swoich danych osobowych. 

7. Uczestnicy są zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości 114,61 zł/dziecko miesięcznie przez okres 12 
miesięcy. 

8. Każdy Uczestnik Projektu, ma prawo do: 
a. bezpłatnego w zakresie finansowania UE udziału w formach wsparcia, 
b. wglądu i aktualizacji swoich danych, 
c. bezpłatnych materiałów dydaktycznych dotyczących form wsparcia. 

 
§ 5 

Zasady monitoringu uczestników projektu 

1. Zgodnie z wymogami Projektu, osoby będące uczestnikami projektu podlegają procesowi ewaluacji, 
kontroli, sprawozdawczości i monitoringu mających na celu ocenę skuteczności działań podjętych  
w ramach projektu. 

2. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i oceny, Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udziału  
w badaniach ankietowych, wywiadach lub testach organizowanych przez Beneficjenta. 

 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawa powszechnego. 

2. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku. 
 

 


