
Strona 1  BAZA UMÓW 8.3.1/20 na dzień 31.05.2021 r.

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

Grupa docelową projektu będą stanowić osoby w wieku 
aktyw. zawod. (pow.18 r.ż.), zamieszk., 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

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
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