
Strona 1 BAZA UMÓW 8.3.1 aktualna na dzień 25.07.2018

Data realizacji projektu

Lp Nr wniosku w SL2014 Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon Wartość  projektu Liczba punktów Typy wsparcia
Data podpisania 

umowy
Grupa docelowa

rozpoczęcie zakończenie

1 RPMA.08.03.01-14-7014/16

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK A KU 

KU Klaudia Leśkiewicz- 

Starczewska

Zapewnienie opieki nad dziećmi do 

lat 3 w żłobku A KU KU

ul. Wyszkowska 83                              

07-200 Rybno
500 128 167 977 727,50 107,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
06.06.2017

P.skierowany do GD z obszaru woj.maz, tj.os.fiz.które uczą się, 

pracują/zamieszkują na obszarze woj.maz.

(poza ZIT WOF)w roz.przepisów KC i obejmie wsparciem 20 

os.fiz.spraw.opiekę nad dz.do lat 3,w

tym:70%=14os(12K/2M) powrac.na r.pracy po urlopach mac.,rodzic.i 

30%=6os.(5k/1m)pozostających bez

zatrudnienia,na url.wychow.,którym umożliwiony zost.powrót na r.pracy 

przez utworzenie 20 miejsc w żłobku.

OSOBY mieszkają/prac.na ter.woj. maz. liczba dost.m-c jest niższa niż 

zidentyfik.zapotrzeb.

01.07.2017 31.08.2019

2 RPMA.08.03.01-14-7019/16
BFP Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Żłobek - jestem na TAK! Projekt 

aktywizacji zawodowej 15 rodziców 

opiekujących się dzieckiem do lat 3 

z

terenu powiatu sokołowskiego.

ul. Wspólna 63a/ 34                   

00-687 Warszawa 504 166 390 1 452 909,60 117
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
03.06.2017

Uczestnikiem proj. (dalej UP) jest 12K i 3M bezpośrednio 

otrzymujących wsparcie w ramach proj., tj. rodzice i

pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj.mazowieckiego 

(dalej:WM) nieobjętego ZIT WOF, które

pracują, uczą się lub zamieszkują(w roz.KC) na obszarze powiatu 

sokołowskiego(dalej:PS), w tym: • 8os

powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich, • 7os pozostające bez zatrudnienia i

sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 • min.50% K w wieku 

25-34 lat • min.5% mam dziecka do lat

3 z niepełnosprawnościmi(kryt.prem.7)

01.07.2017 31.10.2019

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.1

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
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3 RPMA.08.03.01-14-7022/16 Stowarzyszenie Karuzela

Dziecko w żłobku – rodzic w pracy. 

Powrót do aktywności zawodowej 

rodziców

ul. Cicha 8/10 

26-600 Radom
509 057 823 1 952 534,40 99

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
16.05.2017

Ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 Kobiet z powiatu radomskiego i 

Miasta Radom ( minimum 5% będą stanowić K posiadające dziecko z 

niepełnosprawnościami do 3 r.ż.), w tym 20 K powracających na rynek 

pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 10 K pozostających bez zatrudnienia 

i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

01.07.2017 31.12.2019

4 RPMA.08.03.01-14-7023/16
Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-

Firma Usługowo Szkoleniowa

Słoneczna Kraina - żłobek w 

Radomiu

ul. Młodzianowska 10/32                

26-903 Radom
501 536 817 923 542,50 100,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
01.06.2017

Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni powracający lub 

wchodzący na rynek pracy, którzy do tej pory

w nim nie uczestniczyli ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych 

nad dziećmi do lat 3 (pozostający bez

pracy, przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

wychowawczym) zamieszkujący, uczący się

lub pracujący na terenie Radomia i powiatu radomskiego w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. Uczestnicy

projektu, to kobiety i mężczyźni, którzy wychowują co najmniej 1 

dziecko do 3 lat. Są to osoby powracające

do pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich Są to także osoby 

bierne zawodowo i bezrobotne

pozostające poza rynkiem pracy ze względu na opiekę nad dzieckiem 

do lat 3.Wybór tej grupy związany jest

z dużą liczbą rodziców w Radomiu, którzy chcą wrócić do pracy, a nie 

mają opieki dla swojego dziecka w

wieku do 3 lat.

01.07.2017 31.12.2019

5 RPMA.08.03.01-14-7027/16 Gmina Siedlce Pierwszy żłobek w Gminie Siedlce
ul. Mieczysława Asłanowicza 10                                                        

08-110 Siedlce
25 633 25 40 1 029 828,78 104

'Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
01.06.2017

Grupą docelową projektu będzie 15 osób fizycznych w tym 12 os.

powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 

rodzicielskich, wychowawczych sprawujących

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (osoby sprawujące opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3 rozumiane jako

osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 którym w okresie opieki nad 

dzieckiem kończy się umowa o pracę,

osoby zatrudnione na czas określony, pracujące - będące w trakcie 

przerwy związanej z urlopem

macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu kodeksu pracy), oraz 3 os. 

pozostające bez zatrudnienia i

sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (osoby bezrobotne lub 

osoby bierne zawodowo pozostające

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 

urlopach wychowawczych).

01.07.2017 30.11.2019
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6 RPMA.08.03.01-14-7030/16

Teresa Kalbarczyk P.P.U.H "KAL-

TEX", Niepubliczne Przedszkole 

"GUMISIOWA KRAINA" Teresa 

Kalbarczyk

Powrót do aktywności
ul. Lipowa 21                                    

26-600 Jedlińsk 
504 220 625 972 930,00 103,5

'Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
03.06.2017

Projekt skierowany jest bezpośrednio do 17 osób fizycznych 

powracających na rynek pracy po urlopach

macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 oraz 8 osób pozostających

bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, 

zamieszkałych na terenie gminy

Jedlińsk (woj.mazowieckie, obszary wiejskie - kryt. form.16). 90% UP 

(23 osoby) stanowić będą kobiety co

wynika z przejawów dyskryminacyjnych kobiet na rynku pracy. Jak 

opisano w punkcie poprzednim to głownie

kobiety ponoszą ciężar wychowania dziecka do lat 3 rezygnując z 

kariery zawodowej co wpływa na

aktywność zawodową kobiet 48,7, mężczyzn 64,7.

01.07.2017 31.08.2019

7 RPMA.08.03.01-14-7035/16 Gmina Pułtusk
Wsparcie rodziców dzieci w wieku 

do lat 3 z miasta i gminy Pułtusk
ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk 23 692 50 31 983 531,25 91,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
02.06.2017

Rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3: 25 opiekunów dzieci do lat 3 - 

osób dorosłych zamieszkałych w mieście i gminie Pułtusk 

(dopuszczone również będą osoby zamieszkałe w powiecie pułtuskim i 

dojeżdżające do Pułtuska do pracy), zaliczane do jednej z dwóch grup: 

- osób fizycznych powracających na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 - osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3

01.06.2017 30.09.2018

8 RPMA.08.03.01-14-7037/16
"KACPEREK"-ŻŁOBEK Ewa 

Chojnacka
Kacperek Rośnie w Siłę!

ul. Jana III Sobieskiego 1/4U      

26-600 Radom 500262513 1 877 312,40 102,5
'Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
31.05.2017

Grupę docelową projektu stanowią kobiety (min. 42 os.) 

zamieszkujące, uczące się lub pracujące (w

rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie miasta Radom (woj. 

mazowieckie) lub gmin ościennych

nieprzynależnych do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które 

powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dzieci, w tym - kobiety pracujące, opiekujące się 

dzieckiem w wieku do lat 3 - 34 os., - kobiety pozostające bez pracy, w 

tym bezrobotne i bierne zawodowo dla których opieka nad dzieckiem 

do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy - 8 os.

03.07.2017 31.12.2019
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9 RPMA.08.03.01-14-7049/16 Europejska Fundacja Kultury Żłobek w Mińsku Mazowieckim
ul. Tomasza Kotlarza 17/8                                        

40-139 Katowice
692 584 981 616 020,00 97,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
03.06.2017

Grupami docelowymi w projekcie są osoby sprawujące opiekę na 

dzieckiem do lat 3 chcący podjąć pracę po przerwie związanej z 

urodzeniem lub wychowywaniem dziecka które:  zamierzają powrócić 

na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka  - przebytym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim - 13 os. 

(10 K i 3 M), - pozostają bez pracy-zatrudnienia i są bierni zawodowo - 

12 os. (10 K i 2 M). Projekt zakłada udział 25 osób (20K/5M) 

zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki oraz 

Powiatu Mińskiego.

01.06.2017 30.11.2018


