
Strona 1 baza umów 8.3.1 - maj 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>08.03.01-14-9609/17 Gmina Lubowidz
Utworzenie żłobka w Gminie 

Lubowidz
ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz 236 582 078 2 081 088,30 98,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Grupę docelową stanowią 24 osoby (20K, 4M) sprawujący opiekę na 

dzieckiem do lat 3, zamieszkałych na terenie Gminy Lubowidz, w tym: 

a) 10 os. pracujących (10K), w tym: - przebywających na urlopie 

mac./rodz. - 10 os. (10K) - rodzice, którym w okresie opieki nad 

dzieckiem kończy się umowa o pracę - 5 os. (5K) - zatrudnione na 

czas określony - 5 os. (5K); b) 14os. pozostających bez zatrudnienia 

(10K, 4M) bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym: - 

przebywający na urlopie wychowawczym - 5 os. (5K). Gminę Lubowidz 

zamieszkuje 7203 os., z czego 624 osób zarejestrowanych jako 

bezrob. Na terenie gminy odnotowano 105 rodzin wielodzietnych, oraz 

272 dzieci w wieku do lat 3. Zgodnie z "Analiza dostępności do miejsc 

opieki..." żadne dziecko do 3 lat w gm. Lubowidz nie jest objęte opieką 

żłobkową.

01.07.2018 31.12.2020

2 RPMA.08.03.01-14-9611/17 Miasto Przasnysz

Miejski żłobek w Przasnyszu szansą 

na rozwój dziecka i aktywność 

zawodową rodziców

ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 

Przasnysz
297 564 900 400 608,75 98

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Proj jest skier. do gr doc z woj. mazowieckiego (os fiz. uczą się/ 

pracują / zamieszkują w woj. mazow. w

rozum. Kodeksu Cyw, inne podmioty - posiadają jedn. org. w woj. 

mazow.). Będzie to 15 kobiet

zamieszk./uczących się/pracujących w Mieście Przasnysz, w tym: 5 os 

bezrob. lub biernych zaw.

pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym os, które

przerwały karierę zaw. ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopach wychowaw. w roz. Ust. z

26.06. 1974 r - Kodeks pracy, 10 os opiekujących się dziećmi do lat 3, 

którym w okresie opieki nad

dzieckiem kończy się um. o pracę, os zatrudnionych na czas określ., 

pracujących będących w trakcie

przerwy zw. z wychowaniem dziecka, przebyw. na urlopach 

macierzyńskich i rodzicielskich w roz. Kodeksu

pracy.

01.03.2018 31.08.2019
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3 RPMA.08.03.01-14-9627/17

PRZEDSZKOLE 

NIEPUBLICZNE"STUMILOWY 

LAS"SPÓŁKA CYWILNA

Nowe miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3 w Niepublicznym Żłobku 

"Stumilowy Las" w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 49, 06-400 

Ciechanów
502 923 349 981 116,55 84,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Gr. doc. w ramach pr. jest zgodna z SzOOP RPO WM 2014-2020: - 

20os. powracające na rynek pracy po url.

macierzyńskich, rodziciel., sprawujące opiekę nad dzieckiem do lat 3; - 

4os. pozostające bez zatrud. lub

przebywające na url. wychowawczym i sprawujące opiekę nad dziećmi 

do lat 3, pow. os. będą w wieku aktyw.

zawod. (pow. 18 r.ż.). Wsparciem objęte zostanie Żłobek "Stumilowy 

Las" w Ciechanowie w ramach utworz.

24 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Gr. doc. pr. stanowić 

będą os. zamieszk. na ter. woj. mazow.

rozum. przepisów KC. Gr. doc. pr. stanowić będą os. z obszaru 

nienależącego do obszaru ZIT

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Benef. zapewni

możliwość udziału w pr. os. z niepełnospr. i warunki zapewn.pełny 

udział w pr. tj. np. pomieszcz. pozbawione

barier architekt. Licz. dzieci poszczeg. płci wynika z czynników 

demograf. M. Ciechanów.

02.04.2018 31.05.2020

4 RPMA.08.03.01-14-9634/17 Gmina Miastków Kościelny
Gmina Miastków Kościelny sprzyja 

aktywnym zawodowo rodzicom!

ul. Rynek 6, 08-420 Miastków 

Kościelny
257 511 286 713 808,00 97,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodow
24.05.2018

Powrót do aktywności zawodowej 24 mieszkańców (23K/1M) gminy 

Miastków Kościelny poprzez utworzenie i funkcjonowanie 16 miejsc 

opieki nad dzieckiem do lat 3 w Publicznym Żłobku w Miastkowie 

Kościelnym. Grupa docelowa: 19 os. (19K/0M) bezrobotnych lub 

biernych zawodowo będących poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały 

karierę zaw. ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopach wychowawczych, 5 os. (4K/1M) opiekujących się dziećmi do 

lat 3 przebywających na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich. 100% 

uczestników (23K/1M) to osoby mieszkające w gminie Miastków 

Kościelny.

01.07.2018 31.12.2020

5 RPMA.08.03.01-14-9646/17

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

TEX" , Niepubliczne Przedszkole i 

Żłobek "GUMISIOWA KRAINA " 

Teresa

Bezpieczne dziecko - pracująca 

matka
ul. Lipowa 21, 26-660 Jedlińsk 504 220 625 1 288 231,20 89

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodow
24.05.2018

Celem projektu jest poprawa dostępności kompleksowych  usług 

opieki nad dziećmi do lat 3 dla mieszkańców gminy Jedlińsk. Cele 

szczegółowe: 1. Udostępnienie min. 40 nowych, trwałych  miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 w pierwszym kwartale realizacji projektu. 2. 

Powrót na rynek pracy osób objętych projektem, które przerwały 

zatrudnienie z powodu urodzenia i wychowania dziecka - miniumu 16 

osób (80%) w okresie do 31.08.2020. 3. Wejście na rynek pracy 

(podjęcie zatrudnienia i/lub poszukiwanie pracy) osób bezrobotnych 

objętych projektem - miniumum 14 osób ( 70%) do 31.08.2020. 4. 

Stworzenie i funkcjonowanie podmiotu opieki nad dziećmi do lat 3 w 

Gminie Jedlińsk przez min. 2 lata po zakończeniu projektu. Projekt 

skierowany jest bezpośrednio do 20 osób fizycznych powracających na 

rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz do 20 osób

pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3. Wszyscy UP będą

osobami zamieszkałymi (zgodnie z KC) na terenie Radomia i powiatu 

radomskiego. 100% UP (40 osób) stanowić będą kobiety co wynika z 

przejawów dyskryminacyjnych kobiet na rynku pracy.

01.06.2018 31.08.2020
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6 RPMA.08.03.01-14-9648/17
Przedszkole Niepubliczne "Dobry 

Start" Beata Stelmaszczyk

Nowy Żłobek w Gminie Dębe 

Wielkie - "Dobry Start" dla dzieci, 

"Dobry Start" dla rodziców

ul. 1PLN Warszawa 5/10 690 477 373 1 106 596,64 97,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodow
22.05.2018

Gr. docelowa(GD) pr. (zg.z SZOOP RPO WM 2014-20) to: a) 

20os.(20K) powrac.na rynek pracy po url.

macierz., rodziciel., spraw. opiekę nad dzieckiem do l.3, b) 5os.(5K) 

pozost. bez zatrud. lub przebyw. na url.

wychow. i sprawujące opiekę nad dziećmi do l.3. Będą to os. w wieku 

aktyw.zawod. (pow.18 r.ż.), zamieszk.

na ter. woj. mazow. w rozum. przepisów KC. GD pr. stanowić będą os. 

z obsz.nienależ.do ZIT WOF.

Wsparciem obj. zost. Żłobek „Dobry Start” w Gm.Dębe Wielkie(DW), 

która zg. z zał. nr 11 do Reg. jest

uprawn. do udziału w konk. Benef.deklar. gotowość przyj. uczest. z 

niepełnospr., gdy pojawi się taka

potrzeba. Z przeprow. diagnozy wyn., iż aktualnie nie ma 

rodz./opiek.prawn. z niepełnospr., którzy zgłaszaliby

gotowość i potrzebę obj. wsparciem w ram. pr. Benef. zapewni 

możl.udziału w pr. os. z niepełnospr. i warunki

zapewn.pełny udział w pr. m.in. pom.pozbaw.barier architekt.

01.06.2018 31.08.2020

7 RPMA.08.03.01-14-9665/17
Akademia Nauki Beata 

Archutowska

Żłobek Tygrysek szansą na powrót 

do aktywności zawodowej osób 

sprawujących opiekę nad dziećmi w 

wieku

ul. Kolejowa 20, 09-100 Płońsk brak 1 534 980,00 97,5
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

GD stanowić będzie 80(77K,3M) os.zam. na terenie m/g Płońsk które 

sprawują opiekę nad dziećmi w wieku

do lat 3 i zaliczają się do jednej z kat. os.zgodnie z reg. kon. nr 

RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17 oraz SZOOP

RPO WM tj. sa os.:bezrobotymi lub biernymi zaw. pozostającymi poza 

rynkiem pracy ze względu na

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3(12K,2M) 13,5% GD,pracującymi 

przebywającymi na urlopie macierz,

rodzicielskim lub sa osobami którym kończy się umowa o prace w 

trakcie sprawowania

opieki(65K,1M)82,5%GD, zatrudnionymi na czas określony. Licz GD 

wynika z założonego okresu wsparcia

przewidzianego na1UP(12mc) oraz możliwości lokalowych i 

finansowych w zakresie organizacji miejsc opieki

Wybór GD oraz udział KiM, wynika ze zdiagnozowanych na terenie m/g 

Płońsk barier równościowych tj.

niewystarczający systemem opieki instytucjonalnej nad dziećmi w 

wieku do lat 3, niskim udziałem mężczyzn

w wypełnianiu obowiązków rodzinnych.

01.07.2018 31.12.2020

8 RPMA.08.03.01-14-9667/17 Gmina Miasta Radom Mamo, tato, Wracaj do Pracy!
ul.Jana Kilińskiego 30, 26-600 

Radom
483620201 1 560 389,67 87,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Gr. docelową P. stanowi 50 (48K,2M) rodziców/opiekunów/ek dzieci do 

3 r.ż. mieszkańców Mazowsza, GM

Radom, w tym: 23os.(22K,1M), którym w trakcie op. nad dzieckiem 

kończy się um. o pr.,os. zatrudnione na

czas okr., os.pracujące, będące w trakcie przerwy związanej z 

wychowaniem dziecka (przebywające na

urlopach macierz., rodzicielskich w rozum.Ust z dn. 26.06.1974 r. 

Kodeks Pracy) i 27os.(26K,1M)

pozostających bez zatrudnienia (bezrob./biernych zawodowo, 

pozostających poza rynkiem pr. ze wzgl. na

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym os, które przerwały 

karierę zawodową ze wzgl. na urodzenie

dziecka, os. przebywające na urlopach wych w roz. Kodeksu Pr).

01.03.2018 31.08.2019
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9 RPMA.08.03.01-14-9670/17 Zegar Słoneczny Sp zo.o.
30 nowych miejsc opieki nad dziećmi 

w wielu do lat 3 w Garwolinie

ul. Poranku 5, 05-540 

Piaseczno
227565916 1 262 509,39 94,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Na postawie przeprowadzonej analizy potrzeb projekt kierujemy do 30 

rodziców i opiekunów prawnych

(RODZICE) dzieci w wieku do lat 3 z ter. miejskiej i wiejskiej 

gm.Garwolin, (uczący się, pracujący lub zam) na

obszarze woj. maz, ale nienależącego do obszaru ZIT WOF (obie gm 

w zał 11), w tym: *18 os. (18k, 0m)

powracających na rynek pracy po url macierzyńskich i rodz. *12 os. (6k 

i 6m) pozostających bez

zatrudnienia. L. uczest. proj. zdeterminowana jest przez liczbę m-sc op 

nad dz, które możemy utworzyć we

wskazanym lokalu. Udział os w obu gr został ustalony proporcjonalnie 

do wskaź dla os powyżej 15 r ż.

01.04.2018 31.08.2020

10 RPMA.08.03.01-14-9680/17 Dot For You Paweł Andrukonis

Utworzenie nowych miejsc 

żłobkowych w żłobku Pozytywka. 

Aktywizacja zawodowa osób 

powracających na

ul. MASZTALARSKA 6/4, 61-

767 Poznań
606 971 158 1 011 584,85 89,5

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
24.05.2018

Gr. docel. (GD) to os.: a) którym w okr. opieki nad dziec.do l.3 kończy 

się um.o pracę, są zatrud. na czas

określ., w trakcie przerwy w pracy w tym przebyw.na url.macierzyń.i 

rodzicielsk. (wg KP).-12os. (min.6K), b)

bezrobotne i bierne zawod., poza rynkiem pracy-z powodu urodzenia 

lub opieki nad dziec. do lat 3, w tym kt.

przerwały pracę, pozostają na url.wychowaw.-12os(min.6K), a i b to os. 

opiekuj.się dziec. do lat 3,bez wzg.na

wiek, wykształc.(wg GUS-porówn.do śred.wojew.-wykształc. mieszk.i 

spad.bezrob.,ogran.wpływ kwalifik.na

zatrudn.), zamieszk. woj. mazowieck. (wg KC), których dzieci obejmą 

nowoutwo. miejs. żłob. GD to os.spoza

ZIT WOF. Max 2/3 GD z pkt b.to os.długotr.bezr.(7os,4K) Os.z pkt a i 

b to os.po 18 r.ż.(pełna zdolność do

pracy/czyn.praw),którzy nie mogą podjąć zatrud.ze względu na 

br.op.nad dziec.do l.3. Są to rodzice/opiek.

praw., kt.sąd powierzył prawa op.nad dzieckiem. 
01.07.2018 31.12.2020



Strona 5 baza umów 8.3.1 - maj 2018

Data realizacji projektu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17  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



Strona 6 baza umów 8.3.1 - maj 2018

Data realizacji projektu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17  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



Strona 7 baza umów 8.3.1 - maj 2018

Data realizacji projektu

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17  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


