
Strona 1  BAZA UMÓW 8.3.2/20 na dzień 26.03.2021 r.

rozpoczęcie zakończenie

1. RPMA.08.03.02-14-d916/20 Gmina Milanówek
Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Milanówek

ul. Tadeusza Kościuszki 45, 05-

822 Milanówek
22 758 30 61 2 661 716,01 126,5

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem 

do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

02.12.2020

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące, 

pracujące lub uczące się na obszarze ZIT WOF (woj. 

mazowieckie), w tym:

a) osoby bezrobotne lub 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 urlopie 

wychowawczym (w rozum. KP) - 14 osób (14K): 13K 

bezrobotnych, 1K bierna zawodowo.

b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 

43 osoby (40K, 3M).

01.02.2020 28.02.2022

2. RPMA.08.03.02-14-d928/20 Miasto Stołeczne Warszawa Żłobkowy start

Plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa 22 443 14 40 7 431 537,18 146,5

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem 

do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

19.11.2020

Grupa docelowa (GD) to - 234(210 K/24 M) mieszkańców 

obsz. ZIT WOF (kryt.form.ZIT 2) w roz. K.C w tym 90 (85 K/5 

M) osób prac., powracających na rynek pracy, sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3, posiadających zatrudnienie lub 

prowadzących działalność na własny rachunek w tym osób 

przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim oraz 

144 (125K/19 M) osób bezrobotnych lub biernych 

zawodowo,pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki na dziećmi do lat 3, w tym os. które 

przerwały karierę zaw. ze względu na ur dziecka lub 

przebywają na urlopie wych.zgodnie z KP.

01.07.2020 31.12.2022

3. RPMA.08.03.02-14-d929/20
Akademia Szybkiej Nauki 

Tadeusz Buzarewicz
WSPARCIE NA STARCIE

ul. Nowogrodzka 49,

00-695 Warszawa
- 1 990 788,00 138,5

Tworzenie i funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad dzieckiem 

do lat 3, w tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

11.03.2021

GD:140os.(137K,3M) ucząc./zamieszk./prac.na obsz.ZIT 

WOF w [roz.KC] tj.m.st.W-

wa/Białołęka,Gm.Łomianki/Ożarów

Maz./Błonie/Izabelin/Leszno/Stare Babice [KF ZIT.2], które 

spraw.opiekę nad dzieć.do lat 3 i zalicz.się do jedn.z 

kateg.os.uwzględ.w RegKonk.tj.,bezrobot. (3os/3K) lub bierne 

zawod.pozost.poza rynk.pracy ze wzgl.na obowiąz.opieki nad 

dzieć.do

l.3,w tym os., które przerw.karierę zawod.po 

urodz.dziecka(56os.-54K,2M) oraz prac.,przebyw.na urlopie 

macierz.lub rodziciel.(81os.-

80K,1M).

01.05.2021 31.08.2023
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Grupa docelowaLp.
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