
rozpoczęcie zakończenie

1. RPMA.08.03.01-14-e243/20
Błażej Ogrodowski Baśniowy 

Ogród

Baśniowy Ogród 2 - 
utworzenie 15 nowych 

miejsc w żłobku na 
terenie gminy Jaktorów

ul. Matejki 6B, 96-316 
Miedzyborów

606 467 606 658 055,89 108,5

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-05-19

Projekt będzie skierowany do grupy docelowej z obszaru woj. 
mazowieckiego (w przypadku os. fizycznych, są to os. które 
uczą się, pracują lub
zamieszkują one na obszarze woj. w rozumieniu przepisów 
KC, w pozostałych przypadkach są to podmioty posiadające 
jednostkę
organizacyjną na obszarze woj. mazowieckiego), w tym: 
- os. bezrobotne lub os. bierne zawodowo, pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do 
lat 3, w
tym os., które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym 
w rozumieniu
ust. z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - 3 os. (3 K, 0 M);
- os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 - 12 
os. (10 K, 2 M).

2021-05-01 2023-10-31

2. RPMA.08.03.01-14-e247/20 Gmina Jakubów
Utworzenie pierwszego 

żłobka w Gminie 
Jakubów!

ul. Mińska 15, 05-306 
Jakubów 25 757 91 90 960 217,50 103

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-05-21

Grupę docelową projektu będą stanowić osoby w wieku aktyw. 
zawod. (pow.18 r.ż.), zamieszkujące, pracujące lub uczące się 
na ter. woj. mazow. w rozum. przepisów KC, w tym:
-15 osób (15K) bezrobotnych lub biernych zawodowo, 
pozostających 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 ust. z 
dnia 26.06.1974 r - Kodeks pracy, oraz
-3 osoby (3K) pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do 
lat 3.

2021-01-01 2023-04-30

3. RPMA.08.03.01-14-e256/20 Gmina Wodynie
Pierwszy Żłobek w 

Gminie Wodynie
ul. Siedlecka 43, 08-

117 Wodynie
25 631 26 71 1 174 956,00 93,5

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-05-21

Grupę docelową będą stanowić osoby zamieszkujące Gminę 
Wodynie, w tym: - osoby fizyczne w wieku aktywności 
zawodowej wyłączone z rynku pracy w związku ze 
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub
powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich - 9 osób (w tym 9 kobiet)
- 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. – K.P- 10 osób (w tym co 
najmniej 9 kobiet).

2020-07-01 2022-12-31

4. RPMA.08.03.01-14-e275/20
Przedszkole Niepubliczne 
Wesoły Smyk M.Chraniuk, 

J.Bartoszewicz
Żłobek Wesoły Smyk

ul. Starowiejska 223, 
08-110 Siedlce

793 989 889 1 696 168,58 86,5

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-05-11

Grupę docelową projektu bedą stanowić:
a) 20 os. (19 K, 1M) – os. bezrobotne lub bierne zaw. 
pozostające poza rynkiem pracy ze względu na ob. opieki na 
dziećmi do lat 3, w tym os., które przerwały kar. zaw. ze wzgl. 
na urodz. dziecka lub przeb. na urlopie wychow. w roz. ust. z 
dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy oraz
b) 20 os. (19 K, 1M) – osoby pracujące, sprawujące opiekę 
nad dziećmi do lat 3
Będą to os. w wieku aktyw.zawod. (pow.18 r.ż.), 
zamieszkujące na terenie  woj. mazowieckiego w rozum. 
przepisów KC.

2021-03-01 2023-08-31

Liczba 

punktów
Typy wsparcia

Data 

podpisania 

umowy

Grupa docelowa
Data realizacji projektu

Lista projektów wybranych do dofinansowania  dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 

Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

Lp. Nr wniosku w SL2014 Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon
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projektu
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5. RPMA.08.03.01-14-e224/20 Gmina Goworowo
Wsparcie aktywności 

zawodowej rodziców w 
Gminie Goworowo

ul. Ostrołęcka 21, 07-
440 Goworowo

29 761 40 66 1 510 169,40 103,5

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

Grupę docelową projektu stanowią:  a) osoby bezrobotne lub 
bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu 
na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które, 
które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. 
KP) - 9 osób (9K); b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad 
dziećmi do lat 3 – 21 osób (19K, 2M)

2021-03-01 2023-08-31

6. RPMA.08.03.01-14-e238/20
Qlka Cafe Agnieszka 

Bieńkowska

Wsparcie w opiece nad 
dziećmi do lat 3 w 
żłobku Qlka

ul. Zygmunta 
Krasińskiego 42/56, 
01-779 Warszawa

600 901 061 1 033 685,00 88

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

GD stanowić będzie 25 osób fizycznych, uczących się, 
pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu przepisów 
KC) w woj. maz., będących opiekunami prawnymi dziecka w 
wieku do lat 3, w tym: - 5 osób (5 K) niepracujących 
rozumianych jako 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 - 20 
os. (17K, 3M) pracujących, rozumianych jako osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 
osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 
wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym 
wymiarze czasu. 

2021-06-01 2022-11-30

7. RPMA.08.03.01-14-e239/20 Miasto i Gmina Pilawa
Aktywni na rynku pracy - 
żłobek samorządowy w 

Gminie Pilawa

al. Wyzwolenia 
158/21, 08-440 Pilawa

25 685 61 10 2 644 784,81 105

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-16

Uczestnikami projektu (UP) jest: -13 kobiet bezrobotnych lub 
biernych zawodowo będących poza rynkiem pracy ze względu 
na obowiązek opieki nad dziećmi do 3l, w tym osób, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 
lub przebywają na urlopach wychowawczych w rozum ust. z 
dn.26.06.1974r-Kodeks pracy; -55 kobiet pracujących, 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 100% Uczestników 
projektu to osoby mieszkające lub pracujące na terenie 
miasta/gminy Pilawa (woj.mazowieckie)

2021-07-01 2023-12-31

8. RPMA.08.03.01-14-e253/20 Gmina Poświętne
Pierwszy żłobek w 
Gminie Poświętne

ul. Krótka 1, 05-326 
Poświętne

25 752 03 90 1 342 739,82 109

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

Grupę docelową (GD) w proj. to: -21osób (19K) bezrobotnych 
lub biernych zawodowo, pozostających 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 -4 osób (4K) pracujących, sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3. Będą to os. w wieku aktyw. zawod. 
(pow.18 r.ż.), zamieszkujące, pracujące lub uczące się na 
terenie woj. mazow. w rozum. przepisów KC

2020-10-01 2023-03-31

9. RPMA.08.03.01-14-e262/20 Gmina Stanisławów
Żłobek w Gminie 

Stanisławów
ul. Rynek 32, 05-304 

Stanisławów
257 575 858 935 311,53 106

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

Grupę docelową (GD) stanowią rodzice/opiekunowie prawni 
dzieci do lat 3. zamieszkujący, uczący się lub pracujący na 
terenie Gminy Stanisławów (woj. mazowieckie) w rozumieniu 
KC – 20 os. (19 K,1 M) w tym: ■ osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które, 
które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym (w rozum. 
KP) - 16 osób (16 K), w tym 2 osoby bezrobotne (2 K) ■ osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 4 (3K, 1 
M)

2020-08-01 2022-12-31

10. RPMA.08.03.01-14-e267/20 Dolina Odkrywców Sp. z o.o.

Wsparcie powrotu do 
aktywności zawodowej 

dla 43 rodziców poprzez 
zapewnienie miejsca w 

żłobku

ul. Bakalarska 
15A/U1, 02-212 

Warszawa
691 889 334 972 014,20 87,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-07

Grupa docelowa: 43 osoby (39K i 4M) sprawujące opiekę nad 
dziećmi do lat 3, zamieszkałe/pracujące na terenie MW 
woj.mazowieckie ( w tym: a) 20 Uczestników /18 Kobiet 
–powracających na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich b) 23 Uczestników /21 Kobiet -
pozostających bez zatrudnienia/ bezrobotne lub bierne 
zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych, 
którym umożliwiony zostanie powrót na rynek pracy.

2021-05-01 2022-08-31
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11. RPMA.08.03.01-14-e270/20

INSTYTUT ROZWOJU 
OSOBISTEGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aktywny maluch
ul. Nowogrodzka 48/8, 

00-695 Warszawa
692 427 419 2 014 579,20 103

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

Proj. jest skierowany do rodziców i pełnoprawnych opiekunów 
(zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. 
mazowieckiego) dzieci do lat 3 z terenu gm. wiejskiej 
Garwolin, w tym: 1. 12 (10K i 2M) osób bezrobotnych lub osób 
biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze 
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym do 
osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r - Kodeks pracy; 2. 20 (16K i 4M) osób pracujących, 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

2021-06-01 2023-10-31

12. RPMA.08.03.01-14-e271/20 Gmina Magnuszew
Żłobek Gminny "Maguś" 
- szansą na aktywność 

zawodową rodziców

ul. Saperów 24, 26-
910 Magnuszew

6217025 1 251 966,54 111,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-08

Wsparciem w proj. zostaną objęte następujące gr. i jednostki: - 
 osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza 
rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do 
lat 3, w tym osoby które, które przerwały karierę zawodową ze 
względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie 
wychowawczym (w rozum. KP) - 1 osoba (1K); - osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 22 osoby 
(20K, 2M).

2020-08-01 2023-01-31

13. RPMA.08.03.01-14-e274/20 Miasto Stołeczne Warszawa
Żłobek szansą na równy 

start
pl. Plac Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa
22 443 14 40 8 480 250,39 92

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-11

Grupą docelową (GD) -225(202 K/23 M) mieszkańców 
woj.mazowieckiego 2) w roz. K.C w tym 67os (60 K/7 M) osób 
prac.,sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, 
posiadających zatrudnienie lub prowadzących działalność na 
własny rachunek w tym osób przebywających na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim oraz 158(142 K/16 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. GD są 
zgodne z wytycznymi w reg.konkursu.

2021-05-01 2023-08-31

14. RPMA.08.03.01-14-e246/20 Gmina Jasieniec
Klub Dziecięcy w Gminie 

Jasieniec
ul. Warecka 42, 05-

604 Jasieniec
48 661 35 70 1 524 945,28 107,5

Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-06-16

Grupę docelową zgodnie z SZOOP RPO WM w proj stanowi: 
21 os (21K) w wieku aktywności zaw, w tym:
2 osoby (2K) bezrobotne lub osób bierne zawodowo 
pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały 
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
19 (17K) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3, w tym powracających z urlopów macierzyńskich i 
rodzicielskich - dla których opieka nad dz w wieku do lat 3 
stanowi barierę w aktywnym działaniu na rynek pracy 
zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. 
mazowieckiego.

2020-08-01 2023-01-31

15. RPMA.08.03.01-14-e236/20
Niepubliczny Żłobek 

Sezamkowo Agnieszka 
Truchan

Sezamkowo rośnie w 
siłę!

ul. Sezam 5G, 04-538 
Warszawa

737456961 766 157,50 88,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-07-08

Grupę docelową projektu stanowią kobiety (min. 30 os.) 
zamieszkujące, uczące się lub pracujące (w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego) na terenie m.st. Warszawa (woj. 
mazowieckie) lub gmin ościennych w ramach województwa 
mazowieckiego (w przypadku problemów z rekrutacją osób z 
m.st. Warszawa), 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 
–25 os. - kobiety bezrobotne lub bierne zawodowe, 
pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym kobiety, które przerwały 
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy – 5 os.

2021-04-01 2022-08-31
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16. RPMA.08.03.01-14-e220/20 Gmina Jabłonna

Zapewnienie opieki nad 
dziećmi do lat 3 w 
gminnych oddziałach 
żłobkowych w 
Chotomowie

ul. Modlińska 152, 05-
110 Jabłonna

22 767 73 00 1 239 534,17 zł 100,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-08-04

Grupę docelową stanowić będzie 32 os. (30K/2M) zam. ter. 
Gm. Jabłonna w Woj.Maz, które sprawują opiekę nad dziećmi 
do lat 3 i zaliczają się do jednej z kateg. os. uwzględn. w Reg. 
Konk. oraz SzOOP RPO WM 14-20 tj., bezrobotne lub bierne 
zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które 
przerwały karierę zawod. po urodz. dziecka (6K,2M)-25% GD 
oraz pracujący, przebywający na urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim (24K,0M)- 75% GD. Proj. skier. wyłącz. do 
os.zamieszk. /prac. na ter. WM ZIT WOF zgodnie z KC 
[K.ZITWOF2]. 

2021-03-01 2023-08-31

17. RPMA.08.03.01-14-e240/20
KARTES - MED Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością

Żłobki na start
ul. Szwoleżerów 7/30, 

00-464 Warszawa
533332510 4 081 372,54 zł 96,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-08-05

Projekt jest skierowany do rodziców i pełnoprawnych 
opiekunów (mieszkańców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
woj. mazowieckiego) dzieci do lat 3 z terenu m. W-wy, w tym: 
24 (20K i 4M) osób bezrobotnych lub osób biernych 
zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,w tym do osób, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka 
lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca1974 r - Kodeks pracy oraz 40 (32K i 
8M) osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3.
UCZ otrzymają wsparcie w postaci 64 miejsc w 2 
żłobkach(zlokalizow. na terenie dzielnic: Bielany, Targówek).

2021-06-01 2023-10-31

18. RPMA.08.03.01-14-e254/20
Centrum Szkolenia Kadr 

Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością

Wsparcie aktywności 
zawodowej rodziców

ul. Chmielna 2/31, 00-
020 Warszawa

570189082 1 668 711,60 zł 88,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-07-27

Projekt jest skierowany do rodziców i pełnoprawnych 
opiekunów (zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. 
mazowieckiego) dzieci do lat 3 z terenu gm. NDM, w tym: 8 
(7K i 1M) osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo 
pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały 
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywających na urlopie
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r - Kodeks pracy oraz 17 (14K i 3M) osób pracujących, 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

2021-06-01 2023-10-31

19. RPMA.08.03.01-14-e255/20 Miasto Garwolin

Garwolińska Kraina 
Malucha - Ułatwianie 
powrotu do aktywności 
zawodowej osób 
sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3

ul. Staszica 15, 08-
400 Garwolin

257864242 1 564 000,84 zł 79

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-07-23

Projekt skierowany jest do grup docel. z woj. mazowiec. (w 
przypadku os. fizycz.-pracujących, uczących się lub 
zamieszkuj. na obszarze woj. mazowiec. w rozum.przepisów 
Kodeksu Cywilnego, a w przyp. innych podmiotów posiadaj. 
jednostkę organiz. na
obszarze woj. mazowiec) w Mieście Garwolin. Grupa 
docelowa uzyskująca wsparcie w ramach proj. jest zgodna ze 
SzOP RPO WM 2014– 2020 oraz Reg. konkursu, 24 os.(16 K, 
8 M)- rodzice dzieci do lat 3:
a) 3 osoby (3K) to os. bezrobotne lub bierne zawodowo 
pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub os. z niepełnospr.w 
tym do os., które przerwały karierę zawodową ze wzgl. na 
urodzenie dziecka lub
przebyw. na urlopie wych. w rozum. ustawy z dn.26 VI 1974 r 
Kodeks pracy;
b) 21 os (13K,8M) są to os. pracujące, sprawujące opiekę nad 
dziećmi do lat 3; zamieszkujące na terenie Miasta Garwolin. 
W/w rodzice/opiek.zadeklarują chęć powrotu na rynek pracy 
po przerwie zw.z urodz. lub/i wych.dziecka i zobowiązują się 
do powrotu na rynek pracy, poświadczony zaśw. od 
pracodawcy lub aktywnym poszuk.pracy pośw. przez UP. 
Struktura grupy doc: 3 os.bezrob.(3K); 21 os. pracuj.(13K,8M), 
sprawuj. opiekę nad dziećmi do lat 3 w tym os. na urlopie 
mac./wych.

2021-07-01 2023-11-30
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20. RPMA.08.03.01-14-e257/20 KP EVENT Klaudia Pietrucha Pietruszkowy żłobek
ul. Przyleśna 4, 05-

126 Kąty Węgierskie
500 138 230 1 689 413,74 zł 91

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-08-17

Celem szczegółowym projektu jest w okresie od (od1.07.2021 
do 31.12.2023) r. zmniejszenie ograniczenia dostępu do usług 
opiekuńczych nad dziećmi w wieku
do lat 3 w gm. Nasielsk, Nieporęt, Obryte poprzez utworzenie 
36 miejsc opieki w żłobku w gminie Nieporęt (również dla 
dzieci z ww. gm ościennych) i sprawowanie opieki
nad dziećmi do lat 3, co umożliwi opiekunom prawnym dostęp 
do usług opiekuńczych i powrót do aktywności zawodowej. 
Uczestnikami wsparcia jest 36 kobiet w tym 2/3 stanowią 
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 i 1/3 stanowią osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 z ww. gmin. 

2021-07-01 2023-12-31

21. RPMA.08.03.01-14-e276/20 First-step Łukasz Podgórski

Powrót do pracy dzięki 
opiece nad dziećmi do 
lat 3 w żłobku Planeta 
Urwisów na Woli

ul. Aleksandra 
Gajkowicza 11/3, 03-

562 Warszawa
505988007 890 912,50 zł 83

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-07-27

Wsparcie objęte zostanie:
20 (18K i 2M) osób fizycznych, którzy uczą się, pracują lub 
zamieszkują w rozumieniu przepisów KC na terenie woj. maz., 
będących opiekunami prawnymi dziecka w wieku do lat 3, w 
tym:
- 14 os. (12K, 2M) pracujących, rozumianych jako osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 
osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 
wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym 
wymiarze czasu oraz
- 6 osób (6K) niepracujących rozumianych jako 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.

2021-07-01 2022-12-31

22. RPMA.08.03.01-14-e277/20 Gmina Pomiechówek
Wsparcie aktywności 
zawodowej rodziców w 
Gminie Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 
Pomiechówek

227652724 1 005 093,52 zł 101,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-08-06

Grupę docelową projektu stanowi 30 os. (30K) będących w 
wieku aktywności zawodowej, w tym:
• 3os.(3K) bezrobotnych lub biernych zawodowo 
pozostających 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 KP) -2 
biernych zawodowo, 1 bezrobotnych
• 27os.(27K) pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do 
lat 3.
Każdy z uczestników projektu zamieszkuje, uczy się, pracuje 
na terenie woj. Mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC. 
Grupa docelowa jest zgodna z zapisami SZOOP RPO WM 
2014-2020

2020-06-01 2022-08-31

23. RPMA.08.03.01-14-e241/20
Passion&Co. Ewelina Skalik-

Kazulak

Planeta Fantazji - żłobek 
na Białołęce

ul. Krzyżówki 32, 03-
193 Warszawa

602 600 213
1 318 410,00 82,5

'Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów 
opieki nad dzieckiem do lat 

3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych) i klubów 

dziecięcych;

2021-09-10

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, które uczą się, 
pracują, zamieszkują na obszarze woj.maz w rozumieniu KC i 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 i obejmie wsparciem 
30 os.(28K+2M), którym umożliwiony zostanie powrót na rynek 
pracy lub jej utrzymanie przez utworzenie 30 miejsc w żłobku 
na Białołęce. Wsparciem objętych zostanie:
a). 21 os. (20K i 1M) pracujących, rozumianych jako osoby 
pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym 
osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub 
wychowawczym i jednocześnie pracujące w niepełnym 
wymiarze czasu.
b). 9 osób (8 K, 1 M) niepracujących rozumianych jako 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

2022-01-01 2023-06-30
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