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Europejskie
Program Reglonalny

l)rojckt rvsp6lfinalrsowan\r przcz L)nig Iluropcjsl<4 u, rar.nach

llcgionalncgo Programu Operacyjnego Wojerv6dznva I)odlasl<iego nc.lata2014-2020 (IIPOWP 2014-2020)

s1
S{ownik poje6

1. Ptojekt - naleiy pnez to rozumie6 projekt pt. ,,IJtworzenie i,lobka na terenie gmifly
Tykocin" o nr. !7ND-RPPD.02.02.00-20-0165f 1.9 realtzowarry ptzez Gminq Tykocin, ul. 11

Listopada 8, 16-080 Tykocin w partnersfwie ze Storvanyszeriem konsuiungowo-doradczym

,,Wtota Btznesu" z siedziba w Bial)rmstoku, ul. Notrry Swiat 14lok. 14, 15-453 Bialystok w
ramach RPOWP 2014-2020, 06 priorytetowa II Przedsigbiorczoi( i akqnvno66 zarvodowa,

Dzialanie 2.2 ,,Dztalania na rzccz t6wnowagi pracr- - |ycte" wsp6lfinansowanego zc 6rodk6w
Europejskrego Funduszu Spolecznego;

2. Okres rcabzacii Projektu - 01.01 .2021 do 31.1,22022

3. Beneficjent/Realizator projektu - Gmina Tykocin, ul. 1 1 Listopada B, 16-080 Tykocin, e-

mail: sekr@, tel. 85 71816 27

4. Partnef Projektu - Stowarzyszenie konsulungorvo-doradcze Wrota Biznesu, ul. Nowy Swiat

14lok. 14,15-453 Bialystok, tel. 882 467 136; e-mail: biuro@wrotabiznesu.com
5. Biuro Proiektu Bruro Stowarzyszenia konsulungowo-doradczego ,,Wrota Bi1nesu",

mieszcz4ce sie w Choroszczy, ul. Bociania 2, tel, 882 467 1.36, e-mail:

biuro@wrotabiznesu. com;

6. Wsparcie - zakres 6wiadczeri udzieionych przez F.ealtzatora Projektu, kt6re obejm4 opiekE

nad dzre6mr w rvieku od 9 mresi4ca zyc:ra do 3 lat, prowadzanarw Ztobku Samorz4dowym
w Tykocinie ul. Szkolna 1.,16-080 Tykocin, tel. 85 686 93 50; e-mail:
zlobek@umtykocin.pl

7. Uczestnik Projektu - rodzicf opiekun prawny dziecka zakwalif,rkowany do udziatru w
Projekcie;

B. Status uczestnika projektu - jest to status rodzicaf opiekuna prawnego clziecka na rynku
pfacy w chwili Przlrsl4Pi" a do projekru, tj.: status osoby: bezrobotnej, porvracaj4cej na rynek

prucy, osoby brernej zawodorvo, b4dl osoby nieaktywnej zawodorvo.

9. Osoba Bezrobotna - to osoba, kt6ra ;ednoczc6nic: pozostaje bez pracy oraz )est gotowa do

podjqcia pr^cy or.az aktywnie poszukuje zatrudnienia.

10. Osoba bierna zawodowo - to osoba, kt6ra w danej chwrli nie rworzy zasob6w sily roboczej

(tzn. nie pracuje i rue jest osob4 bezrobotn4). Osob4 biern4 zawodow4 jest: student sfudi6w
stacjonamych lub osoby na udopie r.lrychowarvczym.

11. Osoba dtrugotrwale bezrobotna - to osoba: bezrobotna nieprzerrvattre pt;zez okres ponad
6 mresiEcy (rv przypadku os6b poni2ej 25 roku Zycia),lub bczrobotna nieprzerwanie przez

okles ponad 12 mresiqcy (rv przypadku os6b pou,1r2ej 25 roku iycia).

12. Miejsce zarnieszkania - to miejsce zamieszkatia Uczestnika Projektu rvedlug I(odeksu
C1.wilnego, to miejscowo66, rv kt6rej osoba przebyrva z zamiarent stalego pobytu.

1,3. Dziecko - potomek/przysposobiony Uczestnika projektu, o kt6rego zostal zlo|ony wniosek,

lub po ukodczeniu procesu rektutacji dziecko przyjpte do opiel<r rv rarnach Projektu
1.4. Osoba powracaj4c4 rla rynek pracy po przerwie zwiqzanei z

utodzeniem/uychowaniem dziecka (na urlopie rnacierzyhskim b4df todzicielskim) -
pod pojecrem tynl nalezy rozumie6 osoby, przebywa)+ce na urlopie macierzyri.skrm badl
rodzicielskrm, planuj4ce porvr6t na rynek pracy,

ivl;7y ,1,.'. - ir,
t.i r-"i.--,i

r r:' -. I
Podlaskr-"i! ii'

Unia Europejska
Europejsk; Fundusz Spolesny | 

-,. .' 
I



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

I)ro jckt wsptil fi narl sowany p rz.cz U tg I iuropc j sk4 rv rarnach

llcgicrnalncgo l)rogramu Opcracvjncgo Wojcw(rdznvlr l)odltskicgo na lata 201'1-2020 fl{l'}O!(/I'} 2014-2020)

Osoba powracaiQca fii rynek pracy po przerwie zwiqzanej z wychowaniem dziecka -
nale2y rozurnie6 osoby pozost^i4ce bez zatrudnienia bgd4ce rodzicem lub opiekunem

prawnym dziecka rv wieku do lat 3 lub osoby pnebywajqce na udopie wychowawczym or^z

planuj4ce powr6t na ryflek pracy.

Osoba pracui4ca - to osoba rv rvieku 15 lat i wiqcej, kt6ra u,ykonuje pracA, zakt6r4otrzymuje
,'rynagrodzenie, z kt6rej czerpie zyski lub korzyS6i rodzinne lub osoba posiadajaca zatrudnienie

lub wlasn4 dzialalno66, kt6re jednak chwilorvo nie pracowala ze wzglgdu na np. chorobg,

urlop, sp6r pracorvniczy czy ksztalcenie sig lub szkolenie. Osoby prowadz4ce dzia\alno6(. na

wlasny rachunek - prowadzqce dzia\alno56 gospodatczq, gospodarstwo rolne lub praktykE

zawodow4 - s4 r6wnieL tznawane za osoby pracuj4ce.

s2
Postanowienia og6lne

1. Niniejszy Regalarnin okre6la szczeg6low e zasady rekrutacji na listg rezerrvowrl i uczestnictrva w

projekcie ,,LJtworzenie itobka na terenie gminy Tykocin" realizowany przez Gming

Tykocin, ul. 1.1. Listopada B, 16-080 Tykocin v/ pattnerstwie ze Stowarzyszeniem

konsulangorvo-doradczym,,!Vrota Biznesu" z siedzib4w Bialymstoku, ul. Nor.vy Swiat 14lok.

14, 15-453 Bialystok, na podstawie umo\\T zawartej z STojew6dzrrvem Podlasl<rm

(1il7ojcrv6dzkim Urzqdem Pracy rv Bialymstoku, uI. Pogodna 22, 1,5-354 Bialystok) rv ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojerv6dztwa Podlasktego fla lata 2014-2020

(RPO\)7P 201,4-2020), O(, Priorytetowa II Przedsigbiorczolt. i aktyTvnoS6 zawodowa,

DziaNanie 2.2 ,,Dzialania na tzecz r6wflowagi pt:.ca - zycie" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w

Europejslirego Funduszu Spolecznego.

2. Regulamin okre6la:

- cele i zalo2enia projektu,

- krl teria i zasady rckrutacji uczestnik6rv pro;ektu,

- uprawnienia i oborvr4zkr uczestnika projektu,

- zasady moni.toringu i kontroli,

- postanowieniakodcowe.

3. Nab6r kandydat6w na listg rezerwow4 do udzialu w projekcie prowadzi Realizator l)rojektu

otaz Partner Projektu.
4. Projekt realizorvany jest od 01.01.2021, do 37.72.2022 roku na terenie gminy'I'ykocin;
5. Regalarnin rekrutaji i acryslnictwa w prolekde wraz z zalqczrikami dostEpny jest na stronie

Beneficjenta umtykocin.pl, na stronie facebooka Urzgdu Miejskiego rv Tykocinie, facebooka

Z\obka Samorz4dowego w Tykocinie, oraz w Zlobku w Tykocinie, Partnera Ptojektu

rwwv.wro tabiz ne su. com otaz w Bittz e Pro j ektu.

s3
Zaktes i formy wsparcia w ramach proiektu

l. Projekt skierowany jest do os6b zamreszkalych na terenic gminy -l-ykocin w rozumieniu kodeksu

c1.wilnego, pelni4cych funkcje opiekuricze nad dzieimr do lat 3 powraca;acych na rynek pracy

po przenvie zwiqzanej z w1,chou.1.waniem dziecka otaz pozostal+cych bez zatrudnienia.
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8. Nowo powstale mrejsca opiekr cila dzieci bqd4
zako(czerua reahzac)r ptoj ektu.
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2' Gl6rvnym celem Projektu jest zwrqkszenie akrywnoici zawoclo wej i zattud,nieruowej w6r6d 19
os6b, w tym 18 kobiet sptawuj4cych opickg nad. d,ztetmi do lat 3 z terenugminy Tykocin,
poPtzez utrvorzenie 19 nowych nleisc opiekr nad dzie6mr do lat 3 do kodca grudnia 2022r;3' Projekt zapcwni 19 nowych mrejsc w 2trobku dla dzieciod 9 mresi4 ca iyctado 3 lat.

4' opieka nad dzie6mr w 2lobku rv tamach prolehtu obejmuje Srviaclczenie uslug opiekr nad
dzie(mt oraz p elfle wyzywienie.

5' opieka nad dzie6mr rv ztrobku sprawowana bgclzic w gctd,zinach T:00 do i 7:00, od poniedzralku
do pi4tku, gdzie jedno dziecl<o bpdzie mogio przebyva(.w 2lobku maksymalnie 10 godzrn.6' Puewtdziana rv tamach ptojekru ($ 3 art. 2 i afi.3) opieka nad dzietmibqdzie \wiad.czona
odpiatnie w krvocie 10021 rruesigcznie przez okres trwania Projektu, t;. okres 21 mresigcy do
31.12.2022

7 ' Zalo2enia projektu zrealtzorvane bEd4 poprzez: zaadapto'anie budynku na cele prorvadzenia
2lobl<a' wyposazenie ilobl<a, zapervnienie biez4cego funkcjonorv arua ilobka <x.az zakopteme
pomocy dydaktycznych.

s4
Kryteria i zasady rekrutacii uczestnik6w

1' Reklutacja Uczestruk6w do projektu prowadzona bEdzie od,22.01.2021, d,o 0g.03.2021.2' Dokumentyrekrutacyjnebqd4dostgpne *Zlobkusamorz4do$y wTykocinieul. Szkolna
1, 16-080 Tykocin

3' I(andydaci na uczestnik6w projektu, przed zloLeniem b-ormu/ar3a rekntratltl'nego (zal4czntk nr
1),ma)qoborvi4zeh zapoznat sig z calo6ci4 tekstu niniejszego Rega/aruinu.

4' Uczestnikiefir Projektu moie byc osoba ftzyczna, kt6ra spelnia lqcznie rvszystkie kryteda
podstawowe:

- z'amieszkuje wedlug I(odeksu cyrvrJnego na terenie gmrny Tykocin,
- jest osob4 powracaj4c4 na rynek pracy po przerwie zli4zane) z uroclzeniem/wychowaniem

dziecka, w rym osob4 ptucv)qcL, kt6ra chce utrzymat zatrudnieni e, bqd,i, jest osob4
bezrobotn4 b4dZ jest osob4 biern4 zarvoclowo,

- jest osob4 pelni4c4 funkcjc opiel<uricze nacl clzie6nri do lat 3.
5. I(ryteria dodarkorve: bycie kobret4 + i0 pkt,
6' Wymogiern formalnym uczestnictrva rv Projehcie jest zloiente b-ormu/aria

(Za\qcznlk nr 1). Osoby, kt6re zostan4 zal<waltfdrorvane do uczestnictwa
zobowiqzane s4 do podpisanra:
- Dek/aruc1i ttclestttictwa w projekde (Zalqcznik nr
- Uruout1,

- or^z dostarczcnie w]/llagen ych za{viad,cze|l
7 . Dokumenty rekrutacyjn e nale2y sklada6:

- Osobi6ci, / lrorrtqna adres:

rekratacljnego

w Projcl<cie

?\

porwierdzajacych status uczcstnika.

| .leteli dotyczy
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l)rojckt wspcilfinansowany przcz Unig Iiuropcjsk4 w ramach

Itcgionalncgo Programu Opcracvjncgo Wojew6dzrwa Podlaskiego nahn2014-2020 (RPO\\ry 20114-2020)

Zlobeksamoz4dowy w Tykocinie, ul. Szkolna 1, L6-080 Tykocin
Iub

Biuro Projektu, ul. Bocian ia 2, 16-07 0 Choroszcz.

!7 przypadku os6b niepelnosprawflych, po zgloszeniu, personel projektu sam odbierze

dokumentacj g od uczestnika ptojektu.

9. Zlo|one dokumenty bedA weryfikowane fl^ bieiqco, a potencjaLei uczestnicy beda

niezrvlocznie informorvani o u,1,niku rveryfikacji i er.ventualnej konieczno6ci poprawienia Iub

uzupelruen ia z\.o2ony ch dokument6rv.

Dokumerrty zLo2one przez kandydat6w do projektu rue podlegaj4 zrvrotowi.

Dokumenty rekrutacyjne oceni Komisia Rekrutacyina, w skladzie Dyrektor Llobka,

I(oordynator Projekru i Specjalista ds. rozhcze6.. I(omisja przeanahzuje poprawno56

dokument6rv pod wzglEdem fotmalnym oraz ocett kryteria obowi4zkorve i dodatkowe, kt6re

s4 punktowane. Na ich podstawie zostanq sporz4dzona listy podstarvowe i rezerwowe

Uczestnik6w Projektu. Osob4 odpowiedzialnqza prorvadzenie tekrutacji bgdzie I(oordynator
projektu.

Lista os6b zakwalifikorvanych do Projektu bqdzie zasrienl.a punktacje przyznaflq

uczestniczkom/uczestnikom podczas rekrutacji od najwy2 szej hczby pkt do najntLszej.

W przypadku gdy jedna lub wigcej os6b bgdzie posiada6 tQ sam4liczbg punkt6w do projektu

zostanie zakwalifikowafla w pierwszej kolejno6ci osoba bgd4ca dlugotrwale beztobotna,

nastEpnie mlody rodzic do 20 toku zvcia, nastqpnie bqdzie brana pod urvage kolejnoS6

zgLoszei.

Llczestnik Projektu o zakwalifikorvaniu sig do udzialu rv pro;ekcie zostanie porviadomrony

tele foruczru e, bqdi mailowo.

W przypadku przerwania udzialu rv Ptojekcie przez osobE zakwalifikor.van4 dopuszcza sig

mozliwo66 zakwalifikowania dodatkowych os6b z listy rezerwowej po ponov/nym

zrveryFrkowaniu kryteri6w formalnych na dziei przyst4pienia danej osoby do Projektu.

W przypadku trudno6ci w rekrutacji z*loilonej liczby uczestnik6w projektu Realizatot
Proiektu dopttszcza organizacig nabor6w dodatkowych i uzupeiniaj4cych na listg
fezefwowQ.

ss
Uprawnienia i obowiqzki uczestnik6w

KaLdy uczestnik projektu ma prarvo do:

- uczestnictrva rv Projekcie;

- zg\aszania urvag dorycz4cych funkcjonorvania zlobka,

- rczygnacji z uczestnictwa rv Projekcie, gdy rezygnacja iest usprarviedliwrona wa2nymi

powodamr osobisrymi lub zdrowotnymi Uczestnika Projektu lub dziecka uczgszczaj4cego

do 2lobka (o6u.,tadczenie o rezygn^cji z Projektu);

l{aidy uczestnik zobowiqzany jest do:
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1)rojekt wsp<ilfinansowany przez U nig Iiuropejsk4 w ramach

Rcgronalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Podlaskrego mlata2014-2020 (IUOM'] 2014-2020)

^. zlozenia kompletu \\,Tmaganych dokument6r.v reklutacyjnych, wypetnionych i podpisanych

ti., Pornu/aryr rekrularyjnegl wra< q oiwiadcqeniami, Deklaracli Ucryslnicltya w Projekrie, oraz

odpowiednrch za5wiad czei'f '.

- zaiwradczenie z wla6ciwego PUP o statusie osoby bezrobotnej/dlugotrwaie
bezrobotnej,

zaiwtadczente od pracodawcy dotyczqce przebywania na urlopie macierzyriskrm,

rodzicielskrm lub ulrchow aw czy rn;

- zaSwiadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu,

- zaiwradczenie z ZUS rv zakresie braku odprorvadzania shladek na tlzien przyst4pienia
do projektu.

b. podpisania Umorvy o Uczestnictrvie w Projel<cie;

c. wypelniania ankiet ewaluacyjnych;

d. uczestnictwa w przeprowadzanych wl.wiadach doqrcz4cych uczestnictwa w projekcie;
e. w przypadku zmrany statusu uczestnika zobowr4zany jest do zgLoszenia tego faktu

Rcalizatororvi Projektu przez przed\ozerue stosownych o5wiadczeri f zaiwtadczeit;
f. punktuallego przyprowadzaria i odbierarua dzrecka ze il.obka;
g. uiszczanta cormesigcznej oplaty stalel zapobyt dziecka, w u,ysoko5ci100 zlna numer konta

rvskazany rv urnorvie

s6
Zasady monitoringu i kontroli

1'. Uczestnik Projckru podlega ptocesowi monitoringu i ewaluac)t poprzez rvypetrniania ankiet
zw iqz any ch z rciltza c14 p ro j e l< tu, m onitoringiem i ervaiuac j 4.

2. Uczestnik zobowrqzary lest do udzieiania rvszelkich inforrnacli oraz udostgpnierua wszelkich
dokument6w zriqzanych z uczestnictwem w Projekcie na temat reahzacji Projektu osobom i
instytucjom zewfletrznym uporva2nionym do przeprowadzania kontroli tzaangazowanych we
w draianie D zia\.ania 2,2 RPOWP.

3. Uczestnih zobowrqzany jest do udzielenra urformacji na temat sposobu i oceny realtzacjr

projektu i jego efekt6.r oraz dostarczenia danych koniecznych do prorvadzenia morutotingu
pnezF.ealtzatora projektu rv okresie przewidzianyrnprzez Instytucje finansuj4c4 Projekt.

s7
Postanowienia kofcowe

1. Uczestnik Projektu zobowi4zanv jest do ptzestzegania i stosowania postanowief niniejszego
Regalaninu otaz zawartyclt z F.eal:.zatoreln Projektu um6w.

t zasady wynikaj4ce z l{egionalnego Progtatnu Operacyjnego Wojervridzrwa Podlasktego na

lata 2014-2020, a takLe przepisy wynikaj 4ce z wlaiciwych akt6rv prawa wsp6Lnotowego i
poisktego, w szczeg5l-reo(ci ustalr,1, o ochronie danych osobowych.
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,rcgi,,,a,,cg,, ,,.,,*.",,,..', 1'];l',',:ril1,:'rT;lIil;lln1.:il:.il;'[';]; ;r',";'-Hlu u.,,,,*,, 20i 4-2020)

3. Rcgulamin obowi4zuje od dnia )ego ptzy)ecia clo dnia zakonczenia projektu, tj. od dnia
01.01.2021 do dnia 31.12.2022r.

4. Realizator Projektu w uzasadnionych przypadkach z^sttzega sobie prawo do zrniany

Regulaminu, b 4dL r,,p rowadz enia norvych p o s tanowieri.

5. Wszelkre zmiany niniejszego Regulamtnu r'"ymagaja formy pisemnej.

s8
Zatqczniki

Z alqcznlk nr L - F o rm u I a ri re kru t a qj n1 wra < < o i w i a d c ry n i a m i,

Zatqczniknt 2 - Oiwiadcrynie Llcrystnika Profektu

Zalqcznik nr 3 - Dek/aracfa Uc"rystnictwa w ProJekde,

Tykocin dn. :.1. ..:.1.b..'.1)'./..t /.

Podpisy os6b upowa2nionych:

Przedstawiciel Beneficjenta -

,,,W Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

,'i ir
D),rektor Zlobka - . ..L . .--vJ.\t. . . . . . . i-.vi.'. :. .Y. . .. .
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