Rybnik, dnia 09.04.2021 r.

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU
„Spółdzielcy wsparciem dla rodziny – powrót rodziców na rynek pracy”
o numerze WND-RPSL.08.01.03-24-028E/18
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1.3. Zapewnienie
dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 - konkurs.
§1
Realizator na mocy niniejszego aneksu wprowadza następujące zmiany w treści regulaminu:
1. Dotychczasowy par. 3 ust. 4 o następującym brzmieniu:
Projekt będzie realizowany od 01.10.2019 do 31.01.2022 r. w tym:
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od 01.10.2019 r. do 31.03.2020 r.)
b. opieka nad dziećmi (od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r.)
przyjmuje następujące brzmienie:
Projekt będzie realizowany od : 01.10.2019-31.01.2022 r. w tym:
a. wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (01.10.2019 r. do18.04.2021r.),
b. opieka nad dziećmi (od 19.04.2021 r. do 31.01.2022 r.)

2. Dotychczasowy par. 3 ust. 5 o następującym brzmieniu:
Grupę docelową w projekcie stanowi 50 rodziców/opiekunów z terenu Rybnika, dzieci
w wieku do 3 lat, które zostaną objęte opieką w żłobku w okresie od 01.02.2020 r. do
31.01.2022 r.
przyjmuje następujące brzmienie:
Grupę docelową w projekcie stanowi 50 rodziców/opiekunów z terenu Rybnika, dzieci
w wieku do 3 lat, które zostaną objęte opieką w żłobku w okresie od 19.04.2021 r. do
31.01.2022 r.

3. Dotychczasowy par. 5 ust. 2 b, d o następującym brzmieniu:
Podstawowa rekrutacja uczestników, do Projektu prowadzona będzie w okresie od 01.10.2019 r.
do 31.01.2020 r. Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie obejmował będzie następujące etapy.
b. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do 31.01.2020 r.)
d. Podsumowanie rekrutacji podstawowej, kontakt w wytypowanymi Uczestnikami Projektu
(31.01.2020 r.).
przyjmuje następujące brzmienie:
Podstawowa rekrutacja uczestników, do Projektu prowadzona będzie w okresie od 01.10.2019 r.
do 16.04.2021 r. Przebieg rekrutacji do udziału w projekcie obejmował będzie następujące etapy.
b. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych (do 16.04.2021 r.)
d. Podsumowanie rekrutacji podstawowej, kontakt w wytypowanymi Uczestnikami Projektu
(16.04.2021 r.).
4. Dotychczasowy par. 5 ust. 3 o następującym brzmieniu:
Od 01.02.2020 r. przez cały okres trwania projektu tj. do dnia 31.01.2022 r. prowadzona
będzie uzupełniająca rekrutacja ciągła w zależności od liczby dostępnych miejsc.
przyjmuje następujące brzmienie:
Od 19.04.2021 r. przez cały okres trwania projektu tj. do dnia 31.01.2022 r. prowadzona
będzie uzupełniająca rekrutacja ciągła w zależności od liczby dostępnych miejsc.

5. Dotychczasowy par. 5 ust. 5 lit. b tiret 4 o następującym brzmieniu:
Formularze złożone po terminie tj.: 31.01.2020 r. nie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji
podstawowej
Przyjmuje następujące brzmienie:
Formularze złożone po terminie tj. 16.04.2021 r. nie będą rozpatrywane w ramach rekrutacji
podstawowej.
6. Dotychczasowy par. 6 ust. 2 o następującym brzmieniu:
Posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego zwołane zostanie w dniu, w którym upływa termin
podstawowego etapu rekrutacji, tj. w dniu 31.01.2020 r. Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane
będą adekwatnie do potrzeb.

Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS oraz
budżetu państwa w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie
8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3
lat- konkurs

przyjmuje następujące brzmienie:

Posiedzenie Zespołu Rekrutacyjnego zwołane zostanie w dniu, w którym upływa termin
podstawowego etapu rekrutacji, tj. w dniu 16.04.2021 r. Kolejne posiedzenia Zespołu zwoływane
będą adekwatnie do potrzeb.
§2
Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
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