Regulamin rekrutacji do projektu
pt. „Utworzenie 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Fiku Miku w
Krakowie” Nr : RPMP.08.05.00-12-0036/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w Ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
§1
Informacje ogólne
Niniejszy regulamin określa proces rekrutacji do projektu nr RPMP.08.05.00-12-0036/21 pn.
„Utworzenie 26 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Fiku Miku w Krakowie”
współfinansowanego z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w
okresie: 01.03.2022– 30.06.2023r. Wsparcie w ramach projektu polega na usunięciu bariery w
powrocie lub wejściu na rynek pracy rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, która wynika z
braku miejsc opieki dla dziecka. Realizacja tego celu odbywa się będzie poprzez stworzenie 26
miejsc żłobkowych dla dzieci w wieku do lat 3 w Fiku Miku w Krakowie mieszczącej się przy ul.
Gwieździsta 7. Zagwarantowanie miejsc żłobkowych dla dzieci pozwoli rodzicom na powrót na
rynek pracy oraz godzenie życia zawodowego z osobistym.
§2
Uczestnicy projektu (Beneficjenci Ostateczni)
1) Grupą docelową (GD) są osoby dorosłe dla których obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3
stanowi barierę przed ponownym wejściem na rynek pracy. Wsparciem zostanie objętych 25 osób
(w tym 24 kobiety i 1 mężczyzna). Grupa Docelowa jest zgodna z Wytycznymi Ministra Rozwoju
i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. Projekt jest skierowany do Grupy Docelowej z obszaru woj. małopolskiego (w przypadku
osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. małopolskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego). Obszar realizacji projektu obejmuje miasto Kraków.
GD stanowi łącznie 25 osób, w tym:
a) Osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę
zawodową ze względu na urodzenie dziecka (5K -pozostające bez pracy, przebywające na
urlopie wychowawczym)
b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, dla których wsparcie w postaci
zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia i godzenie życia
zawodowego z prywatnym (19K 1M – osoby pracujące, przebywające na urlopie
macierzyńskim, rodzicielskim)
2) W programie mogą wziąć udział osoby spełniające kryteria programu. Podstawowym kryterium
dostępu jest zamieszkanie bądź zatrudnienie Uczestnika Projektu na terenie gminy Kraków.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby, dla których opieka nad dzieckiem do lat 3 stanowi barierę
przed powrotem na rynek pracy. O objęciu wsparciem w projekcie decyduje liczba punktów
uzyskanych przez rodziców w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji.
§3
Proces rekrutacji
1) Rekrutacja będzie prowadzona w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości
szans. Podczas rekrutacji zapewniony będzie równy dostęp do informacji o projekcie oraz
możliwość zgłoszenia udziału w nim osobom z różnymi niepełnosprawnościami.
2) Rekrutacja do projektu rozpocznie się w 01.03.2022 r i będzie miała charakter ciągły, również
podczas funkcjonowania placówki.

3) Kryteria punktacji:
Kryterium dostępu/obligatoryjne:
zamieszkanie lub miejsce pracy UP mieści się w granicach gminy miejskiej Kraków
(weryfikacja na podstawie formularza rekrutacyjnego – informacja o adresie
zamieszkania bądź siedziba miejsca pracy)
Kryterium premiujące:
Kobieta - 15 pkt (form.rekrut.- inf. o płci UP)
rodzic dziecka o niskich dochodach - 14 pkt (ośw. rodziców/ zaśw.
wysokości dochodu)

O

rodzice powracający do pracy na pełny etat - 9 pkt (ośw rodzica)
4) W przypadku gdy osoby uzyskają taką samą ilość punktów osoba, której dochód na osobę
będzie niższy - zostanie przyjęta w pierwszej kolejności (ze względu na gorszą sytuację
finansową).
5) W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób - stworzona zostanie lista rezerwowa, w
której uczestnicy uszeregowani zostaną od największej do najmniejszej liczby punktów. W
przypadku zwolnienia się miejsca przyjmowane będą kolejno osoby z listy rezerwowej (z
największą liczbą punktów).
6) Wyboru uczestnika dokonuje Koordynator w porozumieniu z grupą konsultacyjną. W
przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kryterium rozstrzygającym będzie decyzja
Koordynatora. Utworzona zostanie lista rezerwowa.
7) Po analizie formularzy uczestnictwa i przedstawionych zaświadczeń stworzona zostanie przez
koordynatora projektu lista rankingowa uczestników, przy czym zgodnie z założeniami
projektu zakwalifikowanych zostanie min. 24 Kobiety i 1 Mężczyzna.
8) Z osobami zakwalifikowanymi do Projektu zostanie podpisana umowa o udziale w projekcie.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi życie z dniem 1 marca 2022r i może ulec zmianie w
sytuacji zmiany Wytycznych lub dokumentów programowych.
2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia naruszenia niniejszego Regulaminu należy przekazać
Koordynatorowi Projektu.
Kraków, dnia …………………………..

