Regulamin rekrutacji do projektu
„Przedszkole równych szans”
RPLD.11.01.01-10-0034/18

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w ramach projektu pt.
„Przedszkole równych szans”, realizowanego przez Akademia Małych
Odkrywców Rafał Włodarski, ul. Ketlinga 7, 92-431 Łódź z siedzibą przy
ul. Krokusowej 32/34, 92-101 Łódź.
2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Łódź.
3. Czas realizacji projektu: 01.06.2019 – 30.09.2020.
4. Projekt zakłada upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
poprzez utworzenie 15 nowych miejsc przedszkolnych w nowym ośrodku
wychowania przedszkolnego w formie przedszkola niepublicznego.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 15 dzieci w wieku 3-7 lat, w tym
9 dziewczynek i 6 chłopców. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu
szczegółowego, jakim jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej
jakości edukacji przedszkolnej, realizowane działania przyczynią się
bowiem do wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych,
wpływających na wzrost całkowitej liczby miejsc w przedszkolach
i innych formach wychowania przedszkolnego. Realizacja projektu
sprzyja tworzeniu warunków równych szans edukacyjnych dzieci.
5. Regulamin rekrutacji oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych podawane
są

do

publicznej

wiadomości

http://www.maliodkrywcy.eu

na

stronie

internetowej:

§2
Kryteria kwalifikowalności uczestników do projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba która na dzień przystąpienia do Projektu
spełnia następujące warunki:
1. Kryteria formalne:
a. Zamieszkanie kandydata – miasto Łódź,
b. Wiek dziecka – 3-7 lat.

2. Kryteria premiujące:
a. Osoba z niepełnosprawnością – 2 pkt.
b. Dziecko w rodzinie niepełnej – 1 pkt.
c. Dziecko z rodziny wielodzietnej – 1 pkt.

§3
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w projekcie
Rekrutacja

do

wsparcia

w

ramach

Projektu

będzie

prowadzona

w dniach 01.07.2019 – 30.09.2019.
1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest dostarczenie prawidłowo
i kompletnie wypełnionych, podpisanych, wydrukowanych w kolorze
dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej.
2. Beneficjent może nie przyjąć lub odrzucić zgłoszenia, które zostały
błędnie wypełnione, nie podpisane lub wydrukowane w kolorze czarnobiałym.
3. Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w Biurze Projektu
ul. Krokusowa 32/34, 92-101 Łódź oraz na stronie internetowej projektu.
4. Formularz rekrutacyjny, który wpłynie po terminie wskazanym w § 3 ust. 1
nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

5. W przypadku niewyłonienia spośród zgłoszonych formularzy wymaganej
liczby uczestników Beneficjent zastrzega sobie prawo wyznaczenia
dodatkowego

terminu

składania

formularzy

rekrutacyjnych

i/lub

przedłużenia okresu rekrutacji, o czym niezwłocznie poinformuje na
stronie internetowej projektu.

§4
Skład i obowiązki Komisji Rekrutacyjnej
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: koordynator projektu i zastępca
koordynatora projektu.
1. Ocena formularzy rekrutacyjnych będzie dokonana przez dwie osoby
spośród członków Komisji.
2. Członek

Komisji

zobowiązany

jest

do

nieujawniania

informacji

związanych z oceną formularzy oraz do dołożenia należytej staranności
dla zapewnienia, aby informacje dotyczące ocenianej aplikacji nie
zostały przekazane osobom nieuprawnionym.

§5
Ocena formularzy rekrutacyjnych
Ocena formularzy dokonywana jest dwuetapowo tj.:
a. ocena formalna,
b. ocena premiująca.
1. Ocena formalna formularza dokonywana jest przez upoważnionego
pracownika Beneficjenta.
2. O wynikach oceny formalnej kandydat zostanie poinformowany
telefonicznie.
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania może wynieść: 4
punkty.

4. Po zakończeniu oceny merytorycznej Beneficjent opublikuje na stronie
internetowej projektu oraz w biurze projektu wstępną listę rankingową.
Wszystkie karty oceny merytorycznej dostępne będą w biurze projektu w
celu zapoznania się z ich treścią i uzyskaną punktacją.
5. O zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie decyduje liczba
przyznanych punktów ogółem. Osoby, które otrzymały wyższą liczbę
punktów mają pierwszeństwo przed osobami, które otrzymały niższą
liczbę punktów.
6. W

sytuacji,

gdy

osoby

otrzymają

taką

sama

liczbę

punktów,

o ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata do udziału we wsparciu
decyduje data zgłoszenia.
§6
Finalizacja procesu rekrutacji
Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do udziału we
wsparciu są zobowiązani do podpisania umowy.
1. Niezależnie od liczby przyznanych punktów Beneficjent może odmówić
udziału w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza
rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.
§7
Postanowienia końcowe
Rodzice/opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie mają obowiązek
każdorazowo powiadomić Beneficjenta o zmianie danych przekazanych
podczas

procesu

selekcji

Kandydatów/-ek

do

udziału

w Projekcie, a zwłaszcza o zmianie miejsca zamieszkania.
1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian
w regulaminie, w szczególności w zakresie terminów określonych
w harmonogramie procesu selekcji Kandydatów/-ek.
2. W przypadku kwestii nieokreślonych zastosowanie mają szczególnie:

a. Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz.U.07.59.404 z późn. zm.);
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej
w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. poz. 1073);
c. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ;
d. umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.01.01-10-0034/18 pt.
„Przedszkole równych szans” zawarta między Instytucją Zarządzającą
a Akademia Małych Odkrywców Rafał Włodarski.
3. Powyższe dokumenty znajdują się w Biurze Projektu przy ul. Krokusowej
32/34 92-101 Łódź oraz na stronie internetowej placówki.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2019 r.

