
 

ZASADY REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
pn. „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla rodzica”  
 nr RPKP.08.04.02-04-0032/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy 

Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, 

szansa dla rodzica” nr RPKP.08.04.02-04-0032/20określają szczegółowe warunki udziału, zasady i 

podstawowe kryteria rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia 

zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020. 

3. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2023r.  

4. Projekt skierowany jest do: 

(a) osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających 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 lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy; 

(b) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby na urlopach 

macierzyńskich i rodzicielskich. 

5. Biuro Projektu mieści się w Bydgoszczy przy ulicy Szubińskiej 89. 

 

§2 Definicje 

Ilekroć w „Zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa 

dla rodzica” nr RPKP.08.04.02-04-0032/20 jest mowa 

1. Projekt - oznacza to projekt pn. „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla rodzica” nr 

RPKP.08.04.02-04-0032/20 realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Aktywni 

na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

2. Kandydat — należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która złożyła formularz rekrutacyjny wymagany 

na etapie rekrutacji, wskazany w niniejszych zasadach. 

3. Uczestnik Projektu oznacza to osobę fizyczną pozostającą bez pracy lub przebywającą na urlopie 

macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, oraz pracująca, która jest rodzicem lub opiekunem 

prawnym dziecka do lat 3, zamieszkującą na terenie powiatu bydgoskiego lub miasta Bydgoszcz, która 

w wyniku rekrutacji otrzymała wsparcie w ramach Projektu. 

4. Osoba Pracująca — należy przez to rozumieć osobę w wieku 15 lat i więcej, która wykonuje pracę, za 

którą otrzymuje wynagrodzenie, z którego czerpie zyski lub korzyści rodzinne lub osobę posiadającą 

zatrudnienie lub prowadzącą rolniczą i pozarolniczą działalność na własny rachunek, która chwilowo nie 

pracowała ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. 



 
5. Osoba o niskich kwalifikacjach — osoba posiadająca wykształcenie na poziomie do ISCD 3 włącznie 

(podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne). Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została 

zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we 

wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określony w dniu 

rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, 

uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

6. Osoba niepełnosprawna — osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

511), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.). 

7. PUP — należy przez to rozumieć: Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy. 

8. Instytucja Zarządzająca (IZ) — oznacza to Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

9. Grupa sterująca — zespół wspierający, składa się z Koordynatora Projektu oraz Asystenta Koordynatora 

Projektu. 

10. Opiekun dzieci — oznacza to osoby sprawujące opiekę prawną lub władzę rodzicielską nad dzieckiem 

w wieku do lat 3. 

11. Opiekun prawny — należy przez to rozumieć osobę, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach 

określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. 

12. Opiekun faktyczny — oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem 

do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. 

13. Dane osobowe — oznacza to dane osobowe Uczestników Projektu, w rozumieniu ustawy z dnia 

10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zwanej dalej „ustawą o 

ochronie danych osobowych”   

14. Osoby bezrobotne — oznacza to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni 

są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie 

uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby 

kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu 

niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. 

15. Rekrutacja — należy przez to rozumieć działania mające na celu zebranie dokumentów zgłoszeniowych 

od potencjalnych uczestników projektu. 

16. Rodzina wielodzietna —należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci w wieku do 

ukończenia 25. roku życia (zamieszkujące wspólnie z rodzicami/opiekunami faktycznymi i pozostające 

na ich utrzymaniu), a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje 

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 

162). 

17. Komisja rekrutacyjna — należy przez to rozumieć komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie 

naboru uczestników projektu i utworzeniu listy rankingowej i rezerwowej. 

18. Formularz rekrutacyjny — należy przez to rozumieć dokument stanowiący podstawę do ubiegania się 

o udział w projekcie. 

19. Osoba samotnie wychowująca dziecko — należy przez to rozumieć rodzica będącego panną, 

kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica, w stosunku do którego 

orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, a także rodzica pozostającego w związku 

małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia 

wolności. 



 
20. Doświadczenie zawodowe oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania 

innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6miesięcy. 

 

§3 Cel Projektu 

1. Celem projektu jest powrót na rynek pracy 30osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 

3, zamieszkujących/pracujących/uczących się w p. bydgoskim i m. Bydgoszcz poprzez utworzenie 30 

nowych miejsc opieki i sfinansowanie bieżącej opieki dla 30 dzieci w Klubie dziecięcym w Bydgoszczy w 

terminie 01.09.2020-31.12.2023 

2. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące kluczowe wskaźniki produktu: 

 liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie - 30 os.; 

 liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 30 szt. Kluczowe wskaźniki 

rezultatu: 

 liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 12 os.; 

 liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu — 18 os. 

3. Grupę docelową projektu stanowią: 

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 - 18 osób; 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 - 12 osób. 

 

§4 Warunki uczestnictwa w projekcie 

1. Projekt skierowany jest do osób fizycznych będących osobami w wieku aktywności zawodowej, które 

muszą spełniać łącznie następujące warunki: 

 zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracować lub uczyć się na terenie p. 

bydgoskiego oraz miasta Bydgoszcz; 

 sprawować opiekę nad dzieckiem do lat 3 (bycie rodzicem lub opiekunem prawnym); 

 być osobą fizyczną w wieku aktywności zawodowej wyłączoną z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3, tj.: pozostawać bez zatrudnienia (osoby 

bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym na urlopach 

wychowawczych) lub powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/ 

wychowawczym oraz osoby pracujące, w tym takie, które powróciły do pracy po urlopie 

macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym; 

 udzielić informacji o danych osobowych tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, 

wykształcenie potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenie 

ewaluacji, oraz podpisać oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

4. Z osobami wyłączonymi z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, 

które w dniu przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy lub przebywały na urlopie 

wychowawczym) — zawarta zostanie umowa uczestnictwa na okres 3 miesięcy, po wykazaniu podjętych 

działań aktywizacyjnych zawarta zostanie umowa na kolejny okres. 

5. Z osobami powracającymi na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które w 

dniu przystąpienia do projektu były osobami pracującymi) umowa uczestnictwa musi być zawarta przed 

powrotem uczestnika do pracy, tj. najpóźniej w ostatnim dniu urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego. 

6. Udzielenie wsparcia w postaci finansowania opieki nad dzieckiem osobie, która pracuje na podstawie 

umowy zlecenie, będąc na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim u innego pracodawcy i pobierając z tego 

tytułu zasiłek macierzyński/rodzicielski, jest możliwe tylko w przypadku zadeklarowania gotowości  



 
przerwania urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego i powrotu do pracy u pracodawcy u którego pobiera 

zasiłek. 

7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową są uznawane 

za osoby pracujące (w tym osoby, które zawiesiły działalność, członek rodziny bezpłatnie pomagający 

osobie prowadzącej działalność). 

8. Uczestnikiem realizowanego Projektu mogą być osoby fizyczne, które dotąd nie otrzymały wsparcia w 

ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, 

Poddziałania 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014—2020 obejmujących pokrycie 

kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad danym dzieckiem. 

9. Uczestnik zakwalifikowany do Projektu „Klub dziecięcy "Ekosmyki" - rozwój dziecka, szansa dla 

rodzica” nr RPKP.08.04.02-04-0032/20 będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, iż nie korzysta z 

podobnej formy wsparcia u innego Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy. 

 

§6 Zasady rekrutacji 

1. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

niedyskryminacji osób z niepełnosprawnościami. 

2. Wszelkie informacje o rekrutacji i projekcie można uzyskać telefonicznie lub mailowo 

ekosmyki@gmail.com, +48 503 744 797 

3. Formularz rekrutacyjny oraz pozostałe dokumenty można składać drogą pocztową na adres: ul. 

Szubińska 89, 85-312 Bydgoszcz lub na e-mail: ekosmyki@gmail.com, +48 503 744 797 

4. W przypadku przesłania formularza za pośrednictwem poczty liczy się dzień wpływu do odpowiedniej 

instytucji. 

5. Pozostałe dokumenty, których wzory są określone w niniejszych zasadach składają wyłącznie osoby 

zakwalifikowane w procesie rekrutacji. 

6. Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie muszą spełniać określone kryteria wymienione poniżej, za 

które uzyskują określoną liczbę punktów podczas rekrutacji: 

a. Kryteria obligatoryjne: 

 rodzic/opiekun prawny mieszka w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uczy się lub 

pracuje na terenie p. bydgoskiego lub m. Bydgoszczy (oświadczenie zawarte w 

formularzu zgłoszeniowym, zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie ze 

szkoły/uczelni ); 

 osoby bezrobotne, bierne zawodowo opiekujące się dzieckiem do lat 3 (zaświadczenie 

z PUP o statusie osoby bezrobotnej); 

 osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim (zaświadczanie od 

pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim); 

 osoby przebywające na urlopie wychowawczym (zaświadczenie od pracodawcy o 

przebywaniu na urlopie wychowawczym); 

 osoby opiekujące się dzieckiem (od 1 do 3 roku życia dziecka - spełnienie kryterium 

wiekowego na podstawie aktu urodzenia dziecka udostępnionego wyłącznie do 

wglądu). 

Weryfikacja kwalifikowalności uczestników do projektu odbędzie się poprzez przedstawienie przez nich 

odpowiednich ww.dokumentów. Kandydaci na Uczestników Projektu niespełniający chociażby jednego 

z kryteriów obligatoryjnych nie mogą zakwalifikowani do udziału w Projekcie. 

b. Kryteria premiujące: 
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 rodzic/opiekun prawny z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie 

orzeczenia o niepełnosprawności) lub posiadający dziecko z niepełnosprawnościami 

które miałoby zostać objęte opieką - 2 pkt; 

 rodziny wielodzietne (oświadczenie zawarte w formularzu zgłoszeniowym) - 2 pkt; 

 osoby samotnie wychowujące dzieci (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający 

rozwód lub separację,  akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem) - 1 pkt; 

 młody wiek rodzica tj. poniżej 25 r.ż. (osobom młodym z przerwą spowodowaną 

macierzyństwem jest trudniej wrócić na rynek pracy ze względu na stosunkowo 

niewielkie doświadczenie zawodowe – oświadczenie zawarte w formularzu 

zgłoszeniowym) - 1 pkt; 

 dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 

gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (potwierdzenie pobierania zasiłku) - 1 pkt. 

7. W przypadku kiedy więcej niż jeden Kandydat na Uczestnika zdobędzie taką samą liczbę punktów w 

procesie rekrutacji, o zakwalifikowaniu się na listę rankingową i rezerwową decydować będzie data i 

godzina wpływu formularza rekrutacyjnego. 

8. Obliczanie wyżej wskazanych terminów następuje od momentu złożenia formularza rekrutacyjnego. 

9. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły zaczynając od godz. 8:00 w dniu 12.03.2021 w cyklach 
dwutygodniowych do momentu obsadzenia wszystkich miejsc wraz z listą rezerwową, a w przypadku 
konieczności rekrutacja będzie ponawiana. 

10. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową na adres e-
mail podany w formularzu rekrutacyjnym oraz na stronie internetowej zostanie opublikowana lista 
rankingowa. 

11. Złożenie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu. 
12. Złożenie formularza rekrutacyjnego jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci udziału w rekrutacji. 
13. W przypadku Kandydatów posiadających taka samą liczbę punktów liczy się kolejność złożenia wniosku 

(zarówno data, jak i godzina). 
14. W przypadku osób, które pozostają bez pracy lub na urlopie wychowawczym preferowani są ci 

Kandydaci, którzy wcześniej powrócą na rynek pracy. 
15. Formularz rekrutacyjny złożony przed terminem, po terminie lub wielokrotnie nie będzie podlegał 

ocenie. 
16. Każdy kandydat ma prawo do wycofania i ponownego złożenia formularza rekrutacyjnego, z 

zastrzeżeniem zachowania terminu rekrutacji. 
17. Kandydat ma prawo do jednorazowego uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych w przypadku 

złożenia niekompletnych lub posiadających uchybienia formalne, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
odebrania informacji o możliwości dokonania uzupełnień. 

18. Uzupełnieniu podlegają oczywiste braki lub błędy, tj.: (brak podpisu, niewypełnione pole formularza, 
brak jakiejkolwiek ze stron formularza, brak któregoś z wymaganych dokumentów). 

19. W przypadku niedokonania prawidłowego uzupełnienia lub niepoprawieniu dokumentów w 
wyznaczonym terminie dokumenty rekrutacyjne pozostaną bez rozpatrzenia. 

20. Sporządzona zostanie zarówno lista rankingowa Uczestników jak i lista rezerwowa. 
21. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestników znajdujących się na liście rankingowej 

rekrutowani będą kolejno Uczestnicy znajdujący się na liście rezerwowej. 
22. Kandydaci na Uczestników projektu deklarujący w chwili składnia formularza rekrutacyjnego powrót 

na rynek pracy zobligowani są do podjęcia pracy/powrotu z urlopu wychowawczego w ciągu 3 
miesięcy od daty przystąpienia do projektu. 

23. Wszelkie informacje o wyniku naboru, w tym jego ogłoszenie, lista przyjętych Uczestników Projektu 
będą udostępnione na stronie internetowej Partnera wiodącego Projektu oraz Partnerów projektu. 

24. Sprawy nieuregulowane w niniejszych Zasadach rozstrzygane są przez Grupę Sterującą.  
 



 
25. Beneficjent „Magdalena Woźniak” zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Zasad i ich 

upublicznienia na stronie internetowej www.ekosmyki.pl 

§7 Obowiązki Uczestników Projektu 

1. Uczestnik jest zobowiązany do: 

 przestrzegania niniejszych Zasad; 

 wypełniania ankiet monitorujących i udzielania niezbędnych informacji do celów monitoringu 

Projektu; 

 wypełnienia wszelkich dokumentów związanych z Projektem; 

 niezwłocznego informowania o zmianach danych osobowych i danych kontaktowych takich jak: 

adres zamieszkania i zameldowania, adres poczty elektronicznej, numery telefonów 

kontaktowych i innych danych mających wpływ na realizację projektu. 

2. Uczestnik Projektu podlega procedurom monitoringu i oceny efektywności działań Projektu. 

3. Partner Wiodący zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia (i nierozpatrzenia) formularza rekrutacyjnego 

złożonego po terminie. 

§8 Zasady rezygnacji, zakończenia lub wykluczenia uczestnictwa w projekcie 

1. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie w trakcie jego trwania może wystąpić w przypadku wystąpienia 

tzw. zdarzenia nagłego, nieprzewidzianego, który uniemożliwia dalszy udział Uczestnika w projekcie (np. 

zgon, zmiana miejsca zamieszkania poza województwo kujawsko-pomorskie i inne). 

2. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia. 

3. Uczestnik projektu jest zobligowany do zgłaszania wszelkich okoliczności powodujących: 

 zmianę sytuacji prawnej, mającej wpływ na uczestnictwo w Projekcie. 

Zgłoszenie wyżej wskazanych sytuacji powinno nastąpić niezwłocznie po ich wystąpieniu, nie później 

niż po upływie 5 dni. 

4. Uczestnik projektu zostanie wykluczony z udziału w projekcie w przypadku stwierdzenia 

nieprzestrzegania zobowiązań określonych w niniejszych Zasadach lub zapisanych w Umowie. 

5. W przypadku rozwiązania umowy z Uczestnikiem projektu i przerwania udziału w projekcie w jego 

miejsce zostaje zrekrutowana kolejna osoba z listy rezerwowej. W przypadku braku kandydatów na 

liście rezerwowej przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja. 

 

§9 Postanowienia końcowe 

1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Grupę Sterującą. 

2. Ostateczna interpretacja dokumentów należy do Grupy Sterującej Projektu w oparciu o dokumenty 

projektowe i wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

3. Niniejsze Zasady wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.ekosmyki.pl z dniem 

12.03.2021 r. 

4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia w ramach Projektu uczestnicy zostaną 

poinformowani za pośrednictwem strony internetowej: www.ekosmyki.pl 

Załączniki — wzory wymaganych dokumentów: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów udziału w projekcie 

3. Oświadczenie dane osobowe 

4. Ankieta informacyjna o dziecku 
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