ZMIANY Z DNIA 06-05-2020 R.
DO
REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
RPZP.06.06.00-32-K017/18
Działanie: 6.6 Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

§1
Zakres zmian
W związku z ogłoszeniem w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2 wprowadzonego
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 433) oraz ogłoszeniem w okresie
od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z
zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2 wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020
r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) z uwagi na wystąpienie Siły Wyższej oraz ograniczeń w funkcjonowaniu placówek
opieki nad dziećmi do lat 3 wprowadza się do przedmiotowego Regulaminu następujące zmiany:
1.

Od dnia 06-05-2020 r. zawiesza się do odwołania rekrutacje do projektu „Sieć Żłobków Małe Omnibuski - 96
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 RPZP.06.06.00-32-K017/18” dla placówki w Szczecinie, co oznacza,
że możliwe jest składanie formularzy zgłoszeniowych lecz nie będą rozpatrywane. Rozpatrywanie formularzy
zostanie wznowione w momencie wznowienia rekrutacji, co Beneficjent ogłosi na stronie internetowej
https://omnibuski.pl/.

2.

Pula miejsc dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, o których mowa w §3 ust. 2 lit. c) pkt. ii) została
na dzień 06-05-2020 r. wyczerpana, tym samym osoby o ww. statusie nie będą przyjmowane do projektu do
odwołania. W przypadku zwiększenia puli miejsc dla ww. osób, informacja ta zostanie opublikowana na
stronie internetowej https://omnibuski.pl/.

3.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia w liczbie miejsc dostępnych w placówkach opieki nad dziećmi do lat
3, które zostały wprowadzone od 06-05-2020 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego, dzieci uczestniczek
projektu przyjmowane są do placówek do wyczerpania limitu dostępnych miejsc, w kolejności w jakiej
uczestniczki zgłaszają chęć powrotu dziecka do placówki a uczestniczki do pracy.

§2
1.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 06-05-2020 r.

2.

Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

