
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowany na podstawie pytań nadesłanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Warszawie w ramach konkursu RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20. Treść zapytań nie jest  w żaden 

sposób modyfikowana, a udzielone odpowiedzi odnoszą się wyłącznie do kwestii zawartych  

w pytaniach. 

 

 

1. Czy w konkursie RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 możliwe jest sfinansowanie wynagrodzeń 

niani? 

 

W konkursie RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 nie można sfinansować wynagrodzenia niani. 

 

2. W regulaminie konkursu na stronie 43 znajduje się następujący zapis w pkt. 8.8: Podatek od 

towarów i usług (VAT) "Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztów podatku od 

towarów i usług (VAT)". Czy oznacza to, że Wnioskodawca nie może kwalifikować w ramach 

konkursu w ogóle VAT? I czy w związku z tym powinien podawać kwoty netto w budżecie 

projektu? Czy VAT może stanowić w takiej sytuacji wkład własny? Chciałabym zapytać z czego 

wynika niekawlifikowanie VAT w konkursie? Chciałabym zwrócić uwagę, iż wcześniejsze 

konkursy dla tego poddziałania kwalifikowały VAT w ramach projektów.  

 

VAT w ramach konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20 jest wydatkiem niekwalifikowalnym.  

W związku z tym w budżecie należy podać kwoty netto. 

VAT nie może stanowić wkładu własnego, jest to bowiem wydatek niekwalifikowalny. 

Niekwalifikowalność VAT wynika z zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  

w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020, które umożliwiają IZ RPO wyłączenie możliwości 

kwalifikowania VAT, w odniesieniu do określonych obszarów danego PO, w szczególności osi 

priorytetowych, działań, rodzajów projektów, typów beneficjentów, a nawet w odniesieniu do 

poszczególnych projektów.  
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Dla niniejszego naboru IZ RPO WM – Zarząd Województwa Mazowieckiego na 97 posiedzeniu w dniu 

7.01.2020 r. wyłączył możliwość kwalifikowania podatku VAT”. 

 

3. Czy można planować wynagrodzenie dyrektora/Kierownik w kosztach pośrednich? 

 

Wydatki dotyczące wynagrodzenia dyrektora/kierownika placówki wykazane w ramach kosztów 

bezpośrednich powinny wynikać z wykonywanych obowiązków, obejmujących zadania/czynności 

związane z funkcjonowaniem placówki. W przypadku, gdy dyrektor/kierownik placówki pełni 

jednocześnie funkcję koordynatora/kierownika projektu, jego wynagrodzenie powinno zostać ujęte  

w kosztach pośrednich, gdyż związane jest z obsługą, zarządzeniem projektem. W związku z tym jeżeli 

dyrektor/kierownik placówki jest jednocześnie koordynatorem projektu jego wynagrodzenie 

powinno zostać uwzględnione zarówno w kosztach pośrednich jak i bezpośrednich proporcjonalnie 

do wykonywanych zadań 

 

4. Czy jest określona maksymalna wysokość opłat miesięcznych od rodziców, która jest od nich 

pobierana i czy cała kwota musi stanowić wkład własny? 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 (Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu) „W przypadku form opieki 

w postaci żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna pobierane opłaty nie mogą być wyższe 

niż wartości określone w stosownych uchwałach rad gmin/miast w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. W sytuacji, gdy na obszarze, na 

którym realizowany będzie projekt nie została podjęta przedmiotowa uchwała, pobierana miesięczna 

opłata nie może być wyższa niż wynika ze Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. (tab.7 str.28 dla województwa 

mazowieckiego i tab.8 str.29), tj.: nie więcej niż 488 PLN dla żłobków i nie więcej niż 500 PLN dla 

klubów dziecięcych. W sytuacji opisanej w pkt b. opłaty wnoszone przez opiekunów prawnych dzieci, 

w przypadku korzystania z formy opieki prowadzonej przez dziennego opiekuna nie mogą wynosić 

więcej niż 186 PLN miesięcznie”.  

Opłaty wnoszone przez opiekunów prawnych są zaliczane zawsze do wkładu własnego 

wnioskodawcy. Opłaty pobierane od rodziców nie mogą przekroczyć wartości wkładu własnego 

założonego w projekcie. 

 

5. Czy opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny czy publiczny? 

Opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny. 

 



6. Czy wkładem własnym do projektu mogą być środki pozyskane z Programu Maluch+? 

 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…” wkład niepieniężny, który w ciągu 

7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości), liczonych od daty rozliczenia, był współfinansowany ze 

środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a więc także w ramach 

Programu Maluch + jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). 

Środki z Programu Maluch+ mogą być jedynie wkładem własnym pieniężnym w projekcie, czyli 

rozchód środków finansowych z rachunku/kasy musi nastąpić w trakcie trwania projektu. Należy 

jednak pamiętać, aby w tym przypadku również nie zaszło podwójne finansowanie, tzn. aby ten sam 

wydatek nie był całkowicie lub częściowo, więcej niż jednokrotnie finansowany z dwóch różnych 

źródeł.  Niekwalifikowalne, jako podwójne finansowanie jest przedstawienie jako wkład własny tej 

samej faktury np. z Programu Maluch+, w ramach dwóch różnych projektów unijnych; 

Dla potwierdzenia niewystępowania w projekcie podwójnego finansowania tych samych wydatków 

związanych z tym samym miejscem opieki, wnioskodawca na etapie oceny może zostać poproszony  

o przedstawienie szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, zawierającego informacje na 

temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. Kosztorys ten może być weryfikowany również 

na etapie kontroli projektu. 

W szczegółowym budżecie projektu w opisie pozycji kosztowej należy wskazać i odznaczyć konkretne 

pozycje kosztowe, które stanowią wkład własny pieniężny, w tym sfinansowane z Programu 

„Maluch+”. Np. w ramach wkładu własnego z wpłat rodziców mogą być ponoszone koszty 

wyżywienia dzieci, ze środków Beneficjenta koszty użytkowania pomieszczeń, które z kolei zostaną 

wyremontowane/wyposażone ze środków publicznych w ramach programu Maluch+.  Wówczas  

w polu „uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie 

rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników” należy przedstawić niezbędne 

informacje dotyczące formy, źródła finansowania i wysokości wnoszonego wkładu własnego 

pieniężnego oraz pozycji budżetu, której dotyczą.  

Celem integrowania różnych źródeł finansowania wnioskodawca wykazuje komplementarność 

projektu z inwestycjami zrealizowanymi/realizowanymi lub planowanymi do realizacji w resortowym 

programie MALUCH/MALUCH+, co stanowi kryterium, za które wnioskodawcy przyznawane są 

punkty premiujące (kryterium merytoryczne szczegółowe nr 6). 

 

7. Czy grupę docelową w projekcie mogą być osoby pracujące, nieprzebywające na urlopach 

macierzyńskich lub rodzicielskich? 

 



Grupę docelową w konkursie stanowią (str. 22 Regulaminu Konkursu) 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 urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r -Kodeks pracy, 

oraz osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby pracujące 

nieprzebywające na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich (W sytuacji gdy osoby przebywają na 

urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, 

uznawane są również za osoby pracujące). 

 

8. Czy w grupie docelowej muszą znaleźć się mężczyźni? Czy jest założona jakaś proporcja? 

 

Projekt powinien być realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji jeżeli chodzi  

o płeć, a więc zarówno mężczyźni jak i kobiety mają równy dostęp do udziału w projekcie. 

Wnioskodawca zakłada udział osób zgodnie z przeprowadzoną analizą zapotrzebowania na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3. Nie ma ustalonej proporcji udziału mężczyzn i kobiet w projekcie. Udział 

każdej grupy zależny jest od obszaru, na którym realizowany jest projekt. Nie zawsze udział 50% 

kobiet i 50% mężczyzn będzie zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji. 

 

9. Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartość wskaźników w zakresie 

podziału na płeć uczestników projektu? 

 

W trakcie realizacji projektu mogą być dokonane zmiany. Takie kwestie uzgadniane są na etapie 

realizacji projektu. Zmiany muszą wynikać z ponownej analizy zapotrzebowania na miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3, czyli wynikać ze zmiany sytuacji osób opiekujących się dziećmi do lat 3 na obszarze 

objętym projektem. 

 

10. Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte również dzieci, które już uczęszczają do 

żłobka/klubu np. dodatkowymi zajęciami? 

 

W ramach projektu finansowane będą nowe miejsca opieki (1 typ operacji) oraz do 10% wartości 

projektu miejsca już istniejące (2 typ operacji). Na miejsca wskazane we wniosku rekrutowani mają 

być rodzice/opiekunowie z grup docelowych. W ramach typu operacji nr 2 sfinansowane mogą być 

tylko opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nie ma 

możliwości finansowania miejsc poza projektem. 

 



11. Czy można realizować w ramach projektu dodatkowe zajęcia dla dzieci? 

 

Zajęcia dodatkowe mogą być sfinansowane w ramach projektu, są bowiem związane bezpośrednio z 

funkcjonowaniem placówki, służą jej prawidłowemu funkcjonowaniu i sprawowaniu należytej opieki 

nad dziećmi. Należy również pamiętać, by wszystkie wydatki w projekcie były oszacowane w oparciu 

o wytyczne w obszarze rynku pracy oraz kwalifikowalności, a także stawek zawartych w załączniku do 

Regulaminu konkursu pn.: Lista najczęściej finansowanych towarów i usług. Realizacja tylko w ramach 

typu operacji nr 1. Wnioskodawca musi uzasadnić potrzebę realizacji zajęć dodatkowych w danej 

placówce. 

 

12. Czy w ramach projektu można objąć wsparciem jedynie osoby pracujące? 

 

W ramach projektu wsparciem muszą zostać objęte:  

•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 urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r -Kodeks pracy  

•osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. (W sytuacji gdy osoby przebywają na 

urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, 

uznawane są również za osoby pracujące).  

Definicje dot. grupy docelowej projektu, zgodnie ze Słownikiem pojęć zamieszczonym  

w Regulaminie”(str.21). Należy rozumieć, że grupę docelową stanowią łącznie dwie kategorie (osoby 

bezrobotne i osoby pracujące). Obydwie kategorie osób powinny znaleźć się w projekcie, zgodnie  

z kryteriami dostępu. Potwierdzeniem doboru grupy jest jej uwzględnienie w obowiązkowych 

wskaźnikach w projekcie. (str. 26-27 regulaminu). Proporcja grup w projekcie może być różna (np. 

może być więcej osób pracujących w projekcie) i powinna wynikać z przeprowadzonej analizy 

zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

13. Czy dotacja z gminy może stanowić wkład własny w projekcie? 

 

Dotacja z gminy może stanowić wkład własny (Podrozdział 8.7 Regulaminu Konkursu, str. 38-42). 

 

14. Czy jest wskazana kwota na utworzenie 1 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3? 

 



Nie ma wskazanej kwoty na utworzenie 1 miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Jednakże 

Wnioskodawca może otrzymać dodatkowe punkty w przypadku, gdy: Średni miesięczny całkowity 

koszt utworzenia jednego miejsca opieki dla dziecka do lat 3 w projekcie jest:  

• mniejszy lub równy 350 EUR –5 pkt;  

• wyższy niż 350 EUR ale mniejszy lub równy 417 EUR –3 pkt. 

Wnioskodawca otrzyma punkty, gdy spełni kryteria obowiązkowe. 

 

15. Wśród grupy docelowej mogą pojawić się rolnicy lub domownicy (osoby ubezpieczone  

w KRUS). Jak w takim przypadku kwalifikować osoby do wskaźników? Czy to będą osoby 

pracujące, bezrobotne czy bierne zawodowo? Jak należy podchodzić do kwestii 

dokumentowania aktywności zawodowej rolników i wskaźników w projekcie? 

 

Grupę docelową wsparcia w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 stanowić mogą 

również osoby ubezpieczone w KRUS. Należy w tym przypadku wziąć pod uwagę definicję osób 

pracujących, zawartą w Podrozdziale 2.2. Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z którą do osób pracujących 

zaliczamy m.in. osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz członków rodzin bezpłatnie 

pomagających osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. 

Kwestię dokumentowania aktywności zawodowej określa regulamin konkursu: tj. „Beneficjent 

kwalifikuje uczestnika do projektu na podstawie dokumentów m.in. zaświadczeń, potwierdzających 

kwalifikowalność uczestnika projektu oraz jego oświadczenia (w przypadku, gdy niemożliwe jest 

uzyskanie zaświadczenia). Beneficjent zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu 

potwierdzenia, że dana osoba spełnia warunki udziału w projekcie. Uczestnik projektu ponosi 

odpowiedzialność za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. W związku z tym, w przypadku 

złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, beneficjentowi przysługuje od uczestnika projektu 

roszczenie w drodze powództwa cywilnego. Warunkiem kwalifikowania uczestnika do projektu jest 

uzyskanie danych wskazanych w Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych  

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, tj. m.in.: płeć, status na rynku 

pracy, wiek, wykształcenie, ponadto zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na 

temat jej sytuacji po opuszczeniu projektu.”(str. 23 Regulaminu konkursu). 

 

16.  Czy moduł 2 Maluch+ musi zostać uwzględniony jako wkład własny? Czy moduł 2 Maluch+ 

może stanowić wkład własny do projektu? 

 



Z informacji zawartych w pytaniu oraz analizy założeń Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” wynika, że Moduł 2 Programu Maluch+ dotyczy 

dofinansowania funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego  

z udziałem wcześniejszych edycji Programu. Według IOK Moduł odnosi się więc do miejsc, które już 

funkcjonują. W związki z tym, zdaniem IOK środki nie mogą być wkładem własnym w projekcie,  

w którym tworzone są tylko nowe miejsca opieki. 

Jednak w przypadku gdy wnioskodawca zakłada drugi typ operacji czyli „świadczenie usługi w postaci 

pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi 

do lat 3”, który nie może stanowić więcej niż 10% wartości projektu”, Moduł 2 Programu Maluch+ 

może stanowić wkład własny. Drugi typ operacji w ramach Poddziałania 8.3.2 odnosi się bowiem do 

miejsc już istniejących. Należy jednak pamiętać, aby wydatki finansowane z Programu Maluch+ były 

wydatkami możliwymi do sfinansowania w Poddziałaniu 8.3.2 oraz, że wydatki muszą być ponoszone 

w okresie realizacji projektu.  

Trzeba też pamiętać, że realizacja drugiego typu operacji jest możliwa tylko jeżeli projekt zakłada 

pierwszy typ operacji, czyli tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

17. Czy w przypadku kiedy Wnioskodawcą jest gmina – jednostka samorządu terytorialnego to czy 

nadal VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym? 

 

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztów podatku od towarów i usług (VAT), 

(Podrozdział 8.8 Regulaminu Konkursu, s. 43). Zapis ten dotyczy wszystkich wnioskodawców.  

 

18. Co należy rozumieć przez podjęcie zatrudnienia przez kandydata projektu i jaką formę 

zatrudnienia należy zaliczyć: 

– zatrudnienie w niepełnych wymiarach; 

– praca w ramach umowy zlecenie, jeśli tak to jaki limit godzin; 

- osoby kierowane na staż z PUP, przygotowanie zawodowe; 

- osoby realizujące prace społeczno-użytkowe. 

Czy zatrudnienie w ramach projektu odpowiada formą zatrudnienia zgodnie z Kodeksem 

pracy? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć […] w obszarze rynku pracy, Podrozdział 3.2 

Sposób pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej i efektywności zawodowej w projekcie, pkt 

2 ppkt c): zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o:  



i. stosunek pracy (regulowany w szczególności ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy) lub  

ii. podjęcie działalności gospodarczej (regulowane w szczególności ustawą Prawo 

przedsiębiorców); 

 

19. Czy żłobek może powstać w dowolnej części Warszawy? 

 

Tak, żłobek może powstać w dowolnej części Warszawy. Należy jednak pamiętać, aby utworzenie 

miejsc poprzedzone zostało analizą zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

 

20. Kto dokładnie może starać się o dofinansowanie? Czy osoba fizyczna po 30 r.ż. prowadząca 

jednoosobowa działalność gospodarcza może się ubiegać o dofinansowanie w utworzeniu 

żłobka? 

 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się - gminy, osoby fizyczne - prowadzące działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z obszaru objętego realizacją Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020. Wiek osoby 

składającej wniosek nie stanowi kryterium w niniejszym konkursie. 

 

21.  Kto będzie mógł korzystać z usług takiego prywatnego żłobka? Każdy?  

 

Projekty realizowane w ramach przedmiotowego konkursu skierowane są do osób, które mieszkają, 

uczą się lub pracują na terenie gmin należących do Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego  

i obejmują wsparciem: 

a) 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 urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r - Kodeks pracy, oraz 

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

 

22. Czy czesne miesięczne za żłobek ma być w określonych ramach przez projekt czy decyduje  

o tym założyciel żłobka?  

 



Wnioskodawca może pobierać opłaty od rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze stanowią one 

wkład własny. Wysokość pobieranych opłat określona jest poprzez Kryterium dostępu nr 4, które 

stanowi, że: 

a. W przypadku form opieki w postaci żłobków, klubów dziecięcych i dziennego opiekuna pobierane 

opłaty nie mogą być wyższe niż wartości określone w stosownych uchwałach rad gmin/miast  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego 

opiekuna. 

b. W sytuacji, gdy na obszarze, na którym realizowany będzie projekt nie została podjęta 

przedmiotowa uchwała, pobierana miesięczna opłata nie może być wyższa niż wynika ze 

Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 w 2017 r. (tab.7 str.28 dla województwa mazowieckiego i tab.8 str.29), tj.: nie więcej 

niż 488 PLN dla żłobków i nie więcej niż 500 PLN dla klubów dziecięcych. W sytuacji opisanej w pkt b. 

opłaty wnoszone przez opiekunów prawnych dzieci, w przypadku korzystania z formy opieki 

prowadzonej przez dziennego opiekuna nie mogą wynosić więcej niż 186 PLN miesięcznie. 

Sprawozdanie opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Pracy i Polityki 

Społecznej - link: https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-statystyczne-opieka-nad-dzieckiem.  

 

23. Złożenie wniosku między 13-28 lutego wiąże się ze złożeniem gotowego biznesplanu-  

z dokładny wyliczeniem dotacji na poszczególne działy np. wyposażenie sali, wynajęcie lokalu, 

pensje dla pracowników? 

 

Wnioskodawca jest zobowiązany do utworzenia szczegółowego budżetu projektu, w którym ujmie 

wszystkie wydatki przypisane dla każdego z zaplanowanych w projekcie zadań. W budżecie projektu 

wskazywane są tylko koszty bezpośrednie. Nadmieniam, że wniosek składany jest za pośrednictwem 

Generatora wniosków - Systemu MEWA 2.0. 

 

 

24. Czy w ramach Typu operacji nr 2 mogą być objęte osoby, które były uczestnikami w ramach 

projektu z Działania 8.3. (projekt zakończony z dniem 31.12.2019 r.). W ramach trwałości 

zostało zapewnione 40 miejsc opieki nad dziećmi. Np. Placówka wpisane do ewidencji żłobków 

ma 54 dzieci, w tym 40 dzieci w ramach zrealizowanego już projektu. Czy te dzieci 54 osoby 

mogą być uczestnikami w ramach Typu operacji nr 2, a dodatkowo placówka zwiększy ilość 

dzieci w ramach Typu operacji nr 1 o kolejną liczbę dzieci np. 15. 

 



Podstawowym zadaniem w projekcie jest zrealizowanie typu operacji nr 1, czyli tworzenie  

i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3. 

Typ operacji nr 2 - Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze 

świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 może jedynie stanowić wsparcie 

uzupełniające dla typu operacji nr 1. Dodatkowo typ operacji nr 2 nie może stanowić więcej niż 10% 

wartości projektu. 

Trzeba również pamiętać, aby uczestnicy projektu należeli do jednej z grup docelowych, tj. osób 

bezrobotnych albo osób pracujących, przy czym obie grupy uczestników muszą znaleźć się  

w projekcie.  

W opisanej sytuacji należałoby również odnieść się do kryteriów oceny projektów, które 

obowiązywały w roku złożenia przez Panią wniosku, dotyczących zapewnienia trwałości miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3. Istotnym będzie również odniesienie się do zapisów we wniosku  

o dofinansowanie projektu zakończonego 31.12.2019 roku, związanych z zapewnieniem trwałości dla 

miejsc, które powstały w ramach tego projektu, szczególnie do zapisów związanych ze źródłami 

finansowania miejsc opieki w okresie trwałości.  

 

25. W  Regulaminie konkursu jest napisane: 8.8. Podatek od towarów i usług (VAT). 

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztów podatku od towarów i usług 

(VAT). Czy to znaczy, że w ramach projektu należy zaplanować ubieganie się o zwrot 

podatku VAT od Urzędu Skarbowego  poniesionego w ramach kosztów na adaptację czy 

catering? Jeśli tak, proszę o podanie podstawy prawnej. W mojej  opinii w chwili obecnej 

nie ma możliwości wnioskowania o zwrot podatku VAT, ponieważ aktualnie usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3 są zwolnione z podatku VAT (w odróżnieniu do bycia opodatkowanym 

stawka VAT 0%) co powoduje, że nie można wnioskować o zwrot podatku VAT od 

jakichkolwiek wydatków poniesionych na tę opiekę (prawo do odliczenia VAT istnieje tylko 

gdy dane koszty są ponoszone celem osiągnięcia przychodu opodatkowanego podatkiem 

VAT). 

 

VAT w obecnie trwającym konkursie z Poddziałania 8.3.2 w ramach RPO WM jest wydatkiem 

niekwalifikowalnym. Aby uzyskać informację czy można ubiegać się o zwrot podatku należy zwrócić 

się do Krajowej Administracji Skarbowej. Koszty VAT pokrywa Wnioskodawca. 

 

26. W jaki sposób obliczyć wskaźnik w kryteriach odnoszących się do zgodności ze Strategią ZIT  

w Kryterium nr 1: Stopień realizacji wskaźników produktu Strategii ZIT WOF? 

 



Ocena polega na określeniu w jakim stopniu projekt realizuje wskaźniki produktu określone  

w Strategii ZIT WOF. Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia wypełnienia 

przez projekt wskaźników Strategii ZIT WOF (maksymalnie 20 pkt.). 

Zgłaszane projekty będą oceniane wg następującego wzoru: 

 

Oznaczenia:  

Wp1 - wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie (Wskaźnik: Liczba utworzonych 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 )  

Wpx - wartość wskaźnika produktu realizowana w projekcie (Wskaźnik: Liczba osób opiekujących 

się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie)  

Wz1 – wartość wskaźnika produktu na poziomie poddziałania zapisana w Strategii ZIT oraz RPO 

WM (1410 miejsc)  

Wzx – wartość wskaźnika produktu na poziomie poddziałania zapisana w Strategii ZIT oraz RPO 

WM (1424 osób). 

x – liczba wskaźników  

 

Ocena będzie dokonywana na podstawie wskaźników wybranych w tabeli „Lista mierzalnych 

wskaźników projektu” znajdujących się w formularzu wniosku o dofinansowanie. 

 

Przykład: Projekt zakłada tworzenie 100 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz objęcie 

wsparciem w programie 110 osób(100 / 1410 +  110 / 1424) / 2 * 200 = 14,82  

Projekt zgodnie z gradacją wskazaną w ramach kryterium zgodności ze Strategią ZIT WOF nr 1 

otrzyma 15 punkty. 

Można przyjąć, że liczba osób objętych wsparciem w projekcie będzie  o 10% większa niż 

założona ilość planowanych do utworzenia miejsc opieki. 

Poziom gradacji wskaźnika:  

≥ 19,5 20  

19,5 > ≥ 18,5 19  

18,5 > ≥ 17,5 18  

17,5 > ≥ 16,5 17  

16,5 > ≥ 15,5 16  

15,5 > ≥ 14,5 15  

14,5 > ≥ 13,5 14  



13,5 > ≥ 12,5 13  

12,5 > ≥ 11,5 12  

11,5 > ≥ 10,5 11  

10,5 > ≥ 9,5 10  

9,5 > ≥ 8,5 9  

8,5 > ≥ 7,5 8  

7,5 > ≥ 6,5 7  

6,5 > ≥ 5,5 6  

5,5 > ≥ 4,5 5  

4,5 > ≥ 3,5 4  

3,5 > ≥ 2,5 3  

2,5 > ≥ 1,5 2  

1,5 > ≥ 0,5 1  

0,5 > 0 


