
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowany na podstawie pytań nadesłanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Warszawie w ramach konkursu RPMA.08.03.01-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 wnioskodawcą w konkursie może być nowo powstała (bez historii przychodu) osoba 

prawna – spółka z o.o.? Jeśli nie, to czy wnioskodawcą może być nowo powstała spółka z o.o., 

w przypadku gdy partnerem wnioskodawcy (w ubieganiu się o dofinansowanie) jest inny 

podmiot gospodarczy np. przedsiębiorca działający jako jednoosobowa działalność 

gospodarcza posiadająca przychody za rok ubiegły w wymaganej wysokości? Jeśli tak to jaka 

jest wówczas odpowiedzialność partnera w trakcie realizacji projektu (oczywiście przy 

założeniu, że zostanie przyznane dofinansowanie), w jakich przypadkach należy zwrócić 

dofinansowanie? 

 

Wnioskodawca składając wniosek musi spełnić kryterium formalne nr 3 (KRYTERIA FORMALNE - 0/1, - 

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ, Z MOŻLIWOŚCIĄ POPRAWIENIA) dotyczące obrotu 

wnioskodawcy i partnera.  W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca oraz 

partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie posiadają łączny obrót za ostatni 

zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub 

wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie. 

 

W związku z tym wnioskodawca składając wniosek samodzielnie musi wykazać się obrotem, co w 

przypadku nowo powstałej spółki z o.o. (bez historii przychodu) jest niemożliwe do spełnienia.  

 

Natomiast składając wniosek w partnerstwie pod uwagę brany jest także obrót partnera.  

 

Należy jednak pamiętać, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci 

zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego faktycznego i 

uzasadnionego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania 

współpracy za partnerstwo. We wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić wybór partnera do 

realizacji poszczególnych zadań (lub ich części) w projekcie, przedstawić jasny podział obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. Informacje te stanowią element oceny wniosku. Udział partnera w 

realizacji projektu nie może mieć więc charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego lub 

FAQ 

Najczęściej zadawane pytania 

dotyczące konkursu  

 

RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 

 



nie może wynikać z chęci wykazania odpowiedniego do zaplanowanych wydatków obrotu 

finansowego wnioskodawcy. 

 

Za prawidłową realizację projektu przed Instytucją Pośredniczącą co do zasady odpowiada Lider 

(Wnioskodawca). Natomiast odpowiedzialność Partnera względem Lidera wynika z zapisów umowy o 

partnerstwie. 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej, pomiędzy wnioskodawcą a partnerem zawarta zostaje 

pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, określająca w szczególności: 

- przedmiot porozumienia albo umowy, 

-  prawa i obowiązki stron, 

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, 

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 

partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z 

partnerów, 

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub 

umowy. 

  

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Niewypełnienie tego obowiązku w wyznaczonym 

terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się przez wnioskodawcę o dofinansowanie. 

 

2. Czy partnerami w projekcie mogą zostać podmioty:  

- Spółka zoo gdzie Osoba A jest członkiem zarządu  

oraz  

- Przedszkole Niepubliczne gdzie ta sama osoba A jest organem prowadzącym placówkę?  

 

 

Partnerami w projekcie mogą zostać podmioty wskazane w zapytaniu. Przy zawieraniu partnerstwa 

należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zawierania partnerstw opisane w Regulaminie 

Konkursu Rozdział 9. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. 

 

3. Czy Wnioskodawcą w projekcie może zostać przedszkole niepubliczne, w którym w ramach 

projektu zostanie utworzona grupa żłobkowa dla dzieci w wieku 2-3 lata, bez konieczności 

uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?  

 

Wsparcie w projekcie przeznaczone jest na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna 

dziennego. Wskazane formy opieki wymagają wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub 

wykazu dziennych opiekunów. W związku z tym w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości 

sfinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie tzw. grup żłobkowych w przedszkolu. Nie 

ma jednak przeciwskazań aby żłobek i przedszkole znajdowały się w jednym budynku. Należy jednak 

przy tym pamiętać żeby spełnione zostały wszystkie wymagania lokalowe i sanitarne odnoszące się 

do prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 określone w Rozporządzeniu z dnia 10 



lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma 

być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy i aby wsparcie odbywało się zgodnie z Ustawą o opiece nad 

dziećmi do lat 3. 

 

4. Mam pytanie odnośnie poniższego zapisu regulaminu konkursu: 

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki nad dziećmi (w trakcie trwania jego finansowania ze środków EFS oraz 

w okresie trwałości). 

Jeśli gmina skończyła projekt EFS dla żłobka 31.12.2019 (projekt w ramach działania 8.3.1) i w 

zapisach tegoż projektu jest informacja, że utrzyma min 31 miesięcy okres trwałości projektu to 

oznacza, że w ramach aktualnego konkursu gmina nie mogłaby włączyć do projektu bieżących 

kosztów funkcjonowania żłobka? 

 

Jeżeli gmina korzystała ze wsparcia w poprzednim konkursie z Poddziałania 8.3.1 na nowe miejsca 

opieki, w opisanej sytuacji należałoby odnieść się do kryteriów oceny projektów, które obowiązywały 

w roku złożenia przez gminę wniosku, dotyczących zapewnienia trwałości miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3. Istotnym będzie 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.  

Jeżeli jako źródło finansowania wskazano środki EFS, wówczas w okresie trwałości, w ramach typu 

operacji nr 2, można uwzględnić pokrycie części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem 

bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 (opłaty za pobyt dziecka w żłobku, do zapłaty których 

rodzic jest zobowiązany) na miejscach utworzonych wcześniej, pod warunkiem, że miejsca te będą 

dostępne dla osób spełniających kryteria grup docelowych w aktualnym konkursie. Należy jednak 

pamiętać, że ten typ operacji stanowi jedynie uzupełnienie typu operacji nr 1 (nie może więc 

występować jako jedyny typ operacji) i nie może stanowić więcej, niż 10% wartości projektu.     

 

5. Czy w ramach typu projektu nr 1 można dostosować miejsca w żłobku do dzieci z 

niepełnosprawnościami bez tworzenia nowych miejsc? 

 

Projekty składane w ramach bieżącego konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 muszą zakładać 

typ operacji nr 1 oraz opcjonalnie łącznie z typem operacji nr 1 - typ operacji nr 2, przy czym: 

typ operacji nr 1- to  tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego ORAZ dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. ; co oznacza, że dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami musi być łączone z tworzeniem nowych miejsc 

opieki w ramach operacji nr 1. 

Ponadto informuję, że Wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest do spełnienia minimalnych 

wymogów dotyczących realizacji m.in. poniższego  kluczowego wskaźnika produktu, którego wartość 

docelowa powinna być większa niż 0:  

„Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczba docelowa wskazana we 

wniosku o dofinansowanie) 

Wskaźnik  ten mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych 

opiekunów.  



Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca opieki nad jednym dzieckiem.  

Wskaźnik nie mierzy już istniejących miejsc opieki, które dostosowano do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Regulamin i inne załączniki są dostępne na stronie: https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-

/12484667-zlobki-na-mazowszu-nowy-konkurs  

 

 

 

6. Prowadzimy przedszkole i chcemy stworzyć w budynku miejsca opieki do lat 3. Czy możemy 

wnioskować w ramach niniejszego konkursu na nowe miejsca opieki do lat 3, gdzie jeszcze nie 

mamy zarejestrowanego żłobka? Jeśli tak, kiedy musimy zarejestrować placówkę opieki do lat 

3, czy na etapie realizacji projektu? 

 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu planowany żłobek nie musi być 

zarejestrowany. Moment rejestracji placówki wynika z harmonogramu projektu i musi mieć miejsce 

w okresie jego realizacji.  

Okres realizacji projektu w ramach typu operacji nr 1 obejmuje fazę przygotowawczą, trwającą co do 

zasady maksymalnie 6 miesięcy, służącą przygotowaniu bazy lokalowej, niezbędnej do 

uruchomienia przedmiotowych miejsc. Wskaźnikiem obrazującym efekty tej fazy jest wskaźnik 

produktu „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, który mierzony jest w 

momencie uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dopiero po uzyskaniu 

wspomnianego wpisu można rozpocząć realizację zadania związanego z bieżącą działalnością żłobka, 

którego współfinansowanie nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

Żłobek i przedszkole mogą znajdować się w jednym budynku. Należy jednak przy tym pamiętać, żeby 

spełnione zostały wszystkie wymagania lokalowe i sanitarne odnoszące się do prawidłowego 

sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 określone w Rozporządzeniu z dnia 10 lipca 2014 r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy i aby wsparcie odbywało się zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 

7. Kryterium formalne nr 3 Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadków osób fizycznych prowadzących działalność co kryje się pod pojęciem słowa 

"OBRÓT" tzn. należy podać przychów i wydatki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy? 

 

Jako obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku 

na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych 

przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. Należy podać wartość rocznego obrotu 

netto określoną na podstawie ksiąg rachunkowych wnioskodawcy z uwzględnieniem skumulowanych 

danych przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych (jeżeli występują). 

 

8. Co oznacza że projekt jest komplementarny z programem Maluch /Maluch +? 

Przez komplementarność z programem Maluch/Maluch+ należy rozumieć wskazanie działań 

zmierzających do tworzenia, funkcjonowania i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Chodzi 

o pokazanie działań  jakie były realizowane, są realizowane lub planowane są do realizacji, a nie 

wyłącznie wydatków. Wniesienie wkładu własnego (finansowego) z Maluch/Maluch+ do projektu 



RPO nie jest jedynym potwierdzeniem komplementarności. Istotnym jest wykazanie, że różne 

działania, finansowane z różnych źródeł mają w stosunku do siebie charakter uzupełniający, nie 

powielają się. Komplementarność polega na finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z dwóch 

źródeł tj. ze środków EFS oraz z rządowego programu MALUCH/MALUCH+. Środki z resortowego 

programu MALUCH/MALUCH+ mogą stanowić wkład własny beneficjenta. Wnioskodawca we 

wniosku o dofinansowanie wykaże działania komplementarne do inwestycji zrealizowanych, 

realizowanych, bądź planowanych do realizacji w resortowym programie MALUCH/MALUCH+. Przez 

inwestycje planowane należy rozumieć inwestycje, w przypadku których na dzień składania wniosku 

o dofinansowanie Wnioskodawca dysponuje oficjalnym stanowiskiem instytucji przyznającej 

dofinansowanie w ramach programu MALUCH/MALUCH+ o zakwalifikowaniu inwestycji do 

otrzymania dofinansowania. Wnioskodawca deklaruje we wniosku o dofinansowanie, że w projekcie 

nie będzie występować podwójne finansowanie wydatków w związku z komplementarnością 

projektu z działaniami z programu MALUCH/MALUCH+. Jednocześnie, w celu potwierdzenia 

niewystępowania w projekcie podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym 

samym miejscem opieki, wnioskodawca na etapie oceny (negocjacje) 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. 

 

9. Czy spółka może być beneficjentem projektu? 

Spółka może złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie. 

 

10.  Czy w przypadku utworzenia dodatkowych 5 miejsc opieki żłobkowej można sfinansować całe 

wynagrodzenie wychowawcy prowadzącego grupę dotychczasową, która zostanie zwiększona 

o dodatkowe miejsca? W przypadku powstania tylko kilku miejsc  jakie wydatki mogą być 

sfinansowane w ramach typu 2 operacji? 

W opisanej sytuacji, kiedy ten sam wychowawca opiekuje się dziećmi na miejscach już istniejących i 

na nowych miejscach, w budżecie projektu jego wynagrodzenie powinno zostać uwzględnione 

jedynie w części związanej z nowymi miejscami (5 miejsc).  

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Wnioskodawca zdecyduje się na realizację 2 typu operacji. 

Wtedy mogą być sfinansowane wydatki związane z miejscami już istniejącymi, ale tylko w zakresie 

bieżącego funkcjonowania (opłaty, do których jest zobowiązany rodzic/opiekun – jeżeli w skład tych 

opłat wlicza się wynagrodzenie opiekunów, wtedy może zostać sfinansowane wynagrodzenie 

opiekuna w odniesieniu do istniejących miejsc). Wydatki mogą być finansowane przez 12 miesięcy i 

nie mogą stanowić więcej niż 10% wartości projektu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że na miejsca już 

istniejące przyjmowane są dzieci rodziców/opiekunów z grup docelowych. 

 

11. Przy tworzeniu budżetu projektu i planowania wydatków np. zabawek, pomocy dydaktycznych 

musimy zaplanować zakupy tylko dla tych 2 dzieci? Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że dzieci w 

ramach nowych miejsc będą tylko bawić się i korzystać w nowych pomocy a resztę dzieci 

należało by odsunąć.  Są to zakupy dla całej grupy a nie indywidualne  i  nie wyobrażamy sobie 

powyższej sytuacji. 

 

Wszystkie wydatki w projekcie odnoszące się do fazy przygotowawczej dotyczą nowych miejsc opieki. 

Nie ma możliwości sfinansowania miejsc poza projektem w fazie przygotowawczej. 



 

12. Czy w ramach cross-u na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, możliwy jest zakup 

kontenera na żłobek w ramach nowych technologii, przy założeniu, że koszty zmieszczą się w 

40% corss-financingu? 

 

Zakup nowoczesnego kontenera przeznaczonego na żłobek (budownictwo modułowe) nie można 

uznać za wydatek kwalifikowalny w ramach przedmiotowego konkursu. Budynek modułowy jest 

szczególnym przypadkiem, który w projektach EFS, należy rozpatrywać z poziomu przepisów prawa 

budowlanego, ale również biorąc pod uwagę aspekt merytoryczny ponoszonego wydatku. Celem 

zakupu budynku modułowego jest utworzenie w nim żłobka. Jeżeli dodatkowo planowane jest 

przeprowadzenie prac mających na celu na trwałe połączenie budynku z podłożem (sfinansowanie 

prac dotyczących posadowienia go na fundamentach itp.), po zrealizowaniu tych prac budynek ten 

będzie już spełniał wymogi określone dla cross-financingu tzn. będzie to budynek na stałe połączony z 

podłożem/gruntem. 

Należy mieć na uwadze, że zakres ww. prac budowlanych nie wpisuje się w działania związane z 

dostosowaniem i adaptacją (pracami remontowowykończeniowymi) budynków oraz pomieszczeń. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane, jako "remont" należy rozumieć 

"wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu 

stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym." Natomiast dostosowanie lub 

adaptacja budynków mogą dotyczyć jedynie już istniejących budynków i mają one na celu ich 

przystosowanie do innego przeznaczenia niż posiadały wcześniej lub ich dostosowanie do różnych 

potrzeb np. potrzeb dzieci lub osób z niepełnosprawnościami.  

 

Tym samym mamy do czynienia z zakupem infrastruktury, która jest niekwalifikowalna w ramach 

przedmiotowego konkursu.  

 

W sytuacji, gdy wnioskodawca zaplanuje sfinansowanie w ramach projektu prac związanych z 

dostosowaniem i adaptacją istniejącego już lokalu, dotyczy to też nowoczesnego kontenera 

modułowego, koszt poniesiony w ramach zakresu tych prac będzie kwalifikowalny w ramach 

projektu. Należy mieć na uwadze, aby wsparcie w projekcie odbywało się zgodnie ze standardami 

opieki nad dziećmi do lat 3 określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego2011 r. o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w 

sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy z późniejszymi zmianami. 

 

13. Planujemy otworzenie żłobka w Warszawie, gdzie obowiązuje uchwała Rady Miasta dotycząca 

dofinansowania do żłobków i regulująca opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i 

wyżywienie. Uchwale podlegają jednak tylko te żłobki niepubliczne, które przystąpiły do 

konkursu i już mają podpisaną umowę. Z Regulaminu wynika natomiast, że w kwestii opłat 

wnoszonych przez rodziców należy podporządkować się zapisom uchwały obowiązującej na 

terenie realizacji projektu.  Czy żłobki, które nie mają podpisanej umowy z miastem i których 

uchwała nie obowiązuje, mogą pobierać opłaty tak jakby tej uchwały nie było? 

 



Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 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 obowiązujących na obszarze realizacji projektu. Zapis dotyczy 

zarówno żłobków, które mają podpisane umowy z miastem, jak i tych, które takich umów 

podpisanych nie mają. 

 

14. 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: 

- 507 PLN w przypadku żłobków,  

- 520 PLN w przypadku klubów dziecięcych,  

- 193 PLN w przypadku opieki prowadzonej przez dziennego opiekuna.  

Wysokość opłat wynika z dostępnych szczegółowych danych ze Sprawozdania Rady Ministrów z 

realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017r. (tab.7 str. 28 

dla województwa mazowieckiego i tab.8 str. 29), powiększonych o średnioroczne wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018r. (1,6%) i 2019r. (2,3%)”.  

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. 

  

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

Opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny. 

  

  

16. 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. Jako wkład własny pieniężny można wykazać koszty 

użytkowania pomieszczeń wyremontowanych/ wyposażonych ze środków publicznych w ramach 

programu Maluch/Maluch+; 

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 5). 

 

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

macierzyńskich lub rodzicielskich? 

  

Grupę docelową w konkursie 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, 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). 

  

  

18. 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. 

  

19. 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. 

 

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

żłobka/klubu np. dodatkowymi zajęciami? 

  

Dzieci nie stanowią grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie. Na miejsca wskazane we 

wniosku rekrutowani mogą być rodzice/opiekunowie spełniający kryteria określonej w Regulaminie 

konkursu grupy docelowej. W ramach projektu finansować można tworzenie i funkcjonowanie 

nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 (1 typ operacji) oraz pokrycie części lub całości kosztów 

związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach miejsc już 

istniejących (2 typ operacji). Należy jednak pamiętać, że 2 typ operacji jest wsparciem 

uzupełniającym dla typu operacji nr 1 i nie może przekroczyć 10% wartości projektu. Pokrycie 

kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (2 typ operacji) 

dostępne jest dla osób z grupy docelowej i obejmuje jedynie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, do 

zapłaty których rodzic jest zobowiązany. W związku z powyższym opłaty za zajęcia dodatkowe – jako 

fakultatywne – nie mogą być ponoszone w ramach projektu. 

  

21. 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. 

  

22. 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”. 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. 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. 

  

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

 

Dotacja z gminy może stanowić wkład własny. 

  

24. 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. 

  

25. 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.” 

  

26. Czy moduł 2 Maluch+ może stanowić wkład własny do projektu?  

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



 

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 8.3.1 odnosi się bowiem do 

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

wydatkami możliwymi do sfinansowania w Poddziałaniu 8.3.1 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. 

 

27. Czy w projekcie koszt cateringu dla dzieci może być nieuwzględniony w budżecie projektu? 

Opłata za catering byłaby wnoszona przez rodziców dzieci zgodnie z zapotrzebowaniem ( tak 

jak w prywatnym żłobku ma to miejsce teraz)  i nie stanowiłaby wkładu własnego do projektu.  

 

W przypadku pobierania opłat od opiekunów prawnych dzieci w projekcie (obejmujących również 

wyżywienie), opłaty zawsze są wliczane do wkładu własnego. Wnioskodawca jest zobowiązany do 

wykazania w budżecie projektu wydatków, które zostaną sfinansowane z opłat wnoszonych przez 

opiekunów prawnych, w przeciwnym razie opłaty będą stanowiły dochód projektu. Projekt może 

przewidywać pobieranie opłat od opiekunów prawnych za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 

lub u dziennego opiekuna - zgodnie i na zasadach określonych w KRYTERIUM DOSTĘPU nr 4 (str. 39 

Regulaminu).  

  

Kryterium dostępu nr 4 (Załącznik nr 3 do Regulaminu, str 14), spełnienie kryterium jest warunkiem 

koniecznym do otrzymania dofinansowania.  

Kryterium to zapewnia jednolite podejście do wnoszenia opłat na obszarach realizacji projektów. 

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: 

- 507 PLN w przypadku żłobków, 

- 520 PLN w przypadku klubów dziecięcych, 

- 193 PLN w przypadku opieki prowadzonej przez dziennego opiekuna. 

  

Wysokość opłat wynika z dostępnych szczegółowych danych ze Sprawozdania Rady Ministrów z 

realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017r. (tab.7 str. 28 



dla województwa mazowieckiego i tab.8 str. 29), powiększonych o średnioroczne wskaźniki cen 

towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018r. (1,6%) i 2019r. (2,3%).   

Sprawozdanie Rady Ministrów opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Pracy i 

Polityki Społecznej – link: Informacje statystyczne z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3.  

Komunikaty w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

opublikowano na stronie GUS – link: Komunikaty prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

 

28. Czy planując realizację projektu w Warszawie mogę nie podawać konkretnej dzielnicy? Czy 

muszę doprecyzować , w której dzielnicy będzie żłobek? Na razie mam lokal w dzielnicy 

Bielany. ale czy po ewentualnym uzyskaniu dotacji nadal będzie- tego nie wiem. Chcę 

mieć możliwość zmiany dzielnicy. Proszę o informację czy cała Warszawa może być jako obszar 

realizacji?  

 

W celu umożliwienia dokonania oceny racjonalności zaplanowanych wydatków, w tym zgodności z 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy, wnioskodawca zobowiązany jest podać wymiary lokalu/pomieszczeń przeznaczonego na 

żłobek/klub dziecięcy. 

  

Wnioskodawca może, ale nie musi podać dokładnej lokalizacji (adres) miejsc opieki we wniosku o 

dofinansowanie. Na etapie oceny merytorycznej oceniane są warunki lokalowe, w których utworzone 

będą miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym wykorzystanie bazy lokalowej, jej adekwatność do 

przepisów określających wymagania dla infrastruktury w poszczególnych formach opieki nad dziećmi 

do lat 3. IP w uzgodnieniu z IZ nie opowiada się za koniecznością wskazania lokalizacji placówki, tak 

więc nie wskazanie konkretnej lokalizacji nie dyskwalifikuje projektodawcy na etapie oceny projektu. 

  

Należy również pamiętać o spełnieniu KRYTERIUM DOSTĘPU NR 7 (Załącznik nr 3 do Regulaminu, str. 

17), które zakłada konieczność uzasadnienia zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. 

  

W związku z tym Wnioskodawca zawiera we wniosku o dofinansowanie informacje na temat: 

zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do lat 3 wraz z analizą zróżnicowań przestrzennych w 

dostępie do form opieki nad dziećmi do lat 3 i prognoz demograficznych sporządzonych dla obszaru, 

na którym realizowany jest projekt za okres jednego roku kalendarzowego poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku. W przypadku prognoz demograficznych analiza ma obejmować 2 kolejne lata 

kalendarzowe następujące po roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie. 

Wnioskodawca powinien wskazać źródła danych wykorzystywanych w analizie np. dane lokalne 

pochodzące z gmin objętych działaniami projektu, dane GUS, dane sporządzone na podstawie badań 

własnych. Wnioski bez wskazania źródła danych będą odrzucane jako niespełniające kryterium. 

  

W ramach konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20, obszarem powyższej analizy można objąć 

teren całego miasta Warszawy, bez podziału na konkretne dzielnice. Analiza dostępności do miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie mazowieckim znajduje się w Załączniku nr 8 do 

Regulaminu. 

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


 

29. Czy opłaty pobierane od rodziców mogą obejmować wyłącznie zapewnienie właściwej opieki 

nad dziećmi bez wyżywienia? Za wyżywienie serwowane w formie cateringu rodzice będą się 

rozliczać bezpośrednio z zewnętrzną firmą cateringową. 

 

Opłaty od rodziców mogą obejmować koszty wyłącznie zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi bez 

wyżywienia. Z pytania wynika natomiast, że rodzice będą ponosić koszty wyżywienia dzieci. Zgodnie z 

art. 22 i 23 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 to żłobek zapewnia 

przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej 

wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut 

Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła, a rodzice są zobowiązani do ponoszenia 

opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku. Stroną umowy z zewnętrzną firmą cateringową 

powinien być żłobek, bezpośrednie rozliczanie się rodziców z zewnętrzną firmą cateringową jest 

sprzeczne z zapisami wspomnianej ustawy. Opłaty rodziców za wyżywienie należy wliczyć do wkładu 

własnego. Należy pamiętać, aby wysokość opłat nie była wyższa niż kwoty określone w uchwale Rady 

Miasta/Gminy, lub kwot wskazanych w kryterium dostępu nr 4. Odnośnie zapisów w uchwałach Rady 

Miasta/ Gminy dotyczących opłat pobieranych od rodziców, opłaty powinny być przeznaczone na 

pokrycie tych samych kosztów. 

 

30. Proszę doprecyzować o jaka uchwale chodzi w p. 8.7 regulaminu w sformułowaniu: właściwa 

miejscowo Uchwala Rady Miasta/Gminy. Czy w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, 

klubie dziecięcym u opiekuna dziennego zlokalizowanych na obszarach, na których obowiązuje 

właściwa miejscowo Uchwala Rady Miasta/Gminy, opłaty wnoszone przez rodziców pobierane 

powinny być zgodnie z zapisami tych uchwal, nawet jeśli zapisy uchwały dotyczą wyłącznie 

placówek opieki nad dziećmi do lat 3 prowadzonych przez JST? 

 

W pkt. 8.7 Regulaminu konkursu mowa jest o właściwej miejscowo Uchwale Rady Miasta/Gminy w 

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

opiekuna. Powyższy zapis dotyczy wszystkich podmiotów składających wniosek o dofinansowanie w 

niniejszym konkursie, dlatego też w przypadku przebywania dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u 

opiekuna dziennego zlokalizowanych na obszarach, w których obowiązuje właściwa miejscowo 

Uchwała Rady Miasta/ Gminy, opłaty wnoszone przez rodziców pobierane są w wysokości zgodnej z 

zapisami tych uchwał, nawet jeśli zapisy uchwały dotyczą wyłącznie placówek opieki nad dziećmi do 

lat 3 prowadzonych przez JST. Natomiast zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności 

dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym każda placówka określa samodzielnie w swoim statucie. 

 

31. Mam pytanie dotyczące partnerstwa w konkursie nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 czy 

wnioskodawcą może być spółka z o.o., w której wspólnikiem i członkiem zarządu z 50% 

udziałów jest osoba, która jednocześnie jest partnerem (w umowie o dofinansowanie) jako 

jednoosobowa działalność gospodarcza. 

Jeśli nie to czy wnioskodawca może zatrudniać tę osobę w trakcie realizacji projektu na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 

 



Wnioskodawcą może być spółka z o.o., w której wspólnikiem i członkiem zarządu z 50% udziałów jest 

osoba, która jednocześnie jest partnerem (w umowie o dofinansowanie) jako jednoosobowa 

działalność gospodarcza. Przy zawieraniu partnerstwa należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące 

zawierania partnerstw opisane w Regulaminie Konkursu Rozdział 9. Wymagania dotyczące 

partnerstwa w projekcie.  

 

32. Na terenie stolicy uchwałą nr VII/104/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. z dniem 1 września 2019 r. 

zostały zniesione opłaty za pobyt dzieci. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie stawkę max. 15 zł 

dziennie. Jednocześnie uchwala nie reguluje kwestii zwrotu opłat  przypadku nieobecności 

dziecka. Czy w takiej sytuacji żłobek może w projekcie pobierać opłaty za wyżywienie w stałej 

wysokości (do 15 zł dziennie) bez względu na obecność dziecka zapisanego do żłobka? 

 

Na terenie Warszawy wnioskodawca powinien pobierać opłatę za wyżywienie w wysokości max. 15 zł 

dziennie, natomiast łączna opłata za pobyt dziecka i wyżywienie w żłobku nie może przekroczyć 

kwoty wskazanej w kryterium dostępu nr 4, tj. 507,00 zł. Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 4 

lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 to żłobek lub klub dziecięcy określa w swoim 

statucie zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub 

klubie dziecięcym. Należy jednak pamiętać, by były one zgodne z obowiązującym prawem. 

Propozycja pobierania opłat za wyżywienie w stałej wysokości, bez względu na obecność dziecka w 

żłobku – nie tylko w ramach projektu – jest niezgodna z prawem, żłobek nie może bowiem pobierać 

opłat za usługę, która nie jest realizowana. Zapisy tego typu zostały określone przez UOKiK jako 

klauzule niedozwolone. Rodzice mają obowiązek jak najszybciej poinformować placówkę o 

nieobecności dziecka i powinno być to uwzględnione w rozliczeniach. W przypadku nieobecności 

dziecka opłatę należy zmniejszyć proporcjonalnie o liczbę dni nieobecności dziecka w żłobku. 

 

33. Nawiązując do ogłoszonego konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 uprzejmie proszę 

o  potwierdzenie, iż opieka sprawowana przez opiekuna dziennego nad dziećmi nie jest liczona 

jako miejsca opieki na dziećmi w wieku do lat 3 prowadzonych przez dany podmiot publiczny, 

zgodnie z poniższymi wymogami. Instytucja opiekuna dziennego różni się znacząco pod 

względem formalnym od żłobków, czy klubów dziecięcych- podlegają one wpisowi do innych 

rejestrów. Działalność żłobków i klubów dziecięcych jest regulowana przez regulamin 

organizacyjny, nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą klubu dziecięcego, 

opiekun dzienny zaś nie ma obowiązku przyjęcia podobnego dokumentu. Ponadto opieka nad 

dziećmi sprawowana w formie opiekuna dziennego jest mniej sformalizowana od opieki w 

żłobku lub klubie dziecięcym- miejsce świadczenia usług opiekuna dziennego nie ma ustalonych 

dokładnych powierzchni i wysokości pomieszczeń, czy też wyjść ewakuacyjnych. Obszar 

działalności opiekuna dziennego nie musi odpowiadać normom określającym wymagania 

techniczne i lokalowe stawiane żłobkom i klubom dziecięcym. 

  

Z powyższego wynika, że kluby dziecięce, czy żłobki to odrębne od opiekuna dziennego formy 

opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Proszę zatem o potwierdzenie, iż opieka sprawowana przez 

opiekuna dziennego nad dziećmi nie jest liczona jako miejsca opieki na dziećmi w wieku do lat 

3 prowadzonych przez dany podmiot publiczny. 

 



Zgodnie z kluczowym wskaźnikiem produktu „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (liczba docelowa wskazana we wniosku o dofinansowanie)”, liczba utworzonych miejsc opieki 

odnosi się również do dziennego opiekuna (str. 24 Regulaminu). 

Wskaźnik mierzy liczbę nowo utworzonych miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u 

dziennych opiekunów w rozumieniu – jedno utworzone miejsce oznacza przyjęcie nowego 

podopiecznego. Wskaźnik odnosi się zatem do utworzonego miejsca (nie utworzonych punktów 

opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. Pojęcia żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun - 

zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

  

34. Jesteśmy gmina wiejska i głównymi beneficjentami są rolnicy. Jakie warunki muszą spełniać, 

aby jako rolnik mógł wziąć udział w projekcie? Co jest potwierdzeniem wykonywania pracy na 

roli. 

 

Rolnik może być uczestnikiem projektu w ramach konkursu z Poddziałania 8.3.1 RPO WM. Jest on 

zaliczany do osób pracujących, zgodnie z definicją zawartą w "Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020" oraz Regulaminie konkursu. Potwierdzeniem statusu na rynku pracy będzie 

zaświadczenie w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z KRUS oraz ew. 

oświadczenie uczestnika projektu o statusie na rynku pracy. 

 

35. Posiłkując się informacjami zdobytymi na szkoleniu „Zasady i podstawy tworzenia, 

finansowania i funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków w ramach RPO WM 2014 2020", 

które odbyło się w Warszawie w dniu 4 lutego 2020 r. zastanawiamy się, czy istnieje możliwość 

aby w statucie żłobka, a co za tym idzie podczas rekrutacji zastosować ograniczenie wiekowe i 

zaplanować przyjmowanie dzieci od 1 roku życia? Informacja o możliwości zastosowania 

takiego rozwiązania została udzielona na wspomnianym wyżej szkoleniu. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut żłobka lub klubu dziecięcego, 

określając w nim w szczególności m.in. warunki przyjmowania dzieci. Mogą one dotyczyć również 

wieku, od którego mogą uczęszczać do danej placówki dzieci. Wnioskodawca może więc zastosować 

ograniczenie wiekowe i zaplanować przyjmowanie dzieci od 1 roku życia, powinno to być jednak 

opisane i uzasadnione w treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 

36. Pytanie dotyczy kryterium premiującego nr 1 " Projekt przyczynia się do zaspokojenia popytu 

na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w obszarach wykazujących niski poziom 

upowszechnienia opieki żłobkowej.": kryterium odwołuje się do informacji wskazanych w 

załączniku do konkursu, w którym podane są jednak dane za rok 2018. Co w sytuacji, gdy po 

roku 2018 powstały na terenie Gminy nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 przez co 

odsetek dzieci objętych opieką wzrósł? Które dane należy w takim przypadku brać pod uwagę 

przy ustalaniu, czy Wnioskodawca spełnia powyższe kryterium? 

 

W przypadku kryterium premiującego nr 1 pod uwagę brane będą dane z 2018 roku. Aby kryterium 

zostało uznane za spełnione, projekt powinien być skierowany wyłącznie do gmin o niskim stopniu 



upowszechnienia opieki żłobkowej. O poziomie upowszechnienia opieki nad dziećmi do lat 3 

decyduje odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w roku 2018. Jednakże nie zwalnia to 

Wnioskodawcy od przedstawienia we wniosku analizy zapotrzebowania na miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 w obecnej chwili. Kryterium dostępu do oceny na etapie merytorycznej mówi, że 

Wnioskodawca musi przedstawić zapotrzebowanie na miejsca opieki dla dzieci do lat 3 wraz z analizą 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki nad dziećmi do lat 3 i prognoz 

demograficznych sporządzonych dla obszaru, na którym realizowany jest projekt za okres jednego 

roku kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku. W przypadku prognoz 

demograficznych analiza ma obejmować 2 kolejne lata kalendarzowe następujące po roku, w którym 

składany jest wniosek o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien wskazać źródła danych 

wykorzystywanych w analizie np. dane lokalne pochodzące z gmin objętych działaniami projektu, 

dane GUS, dane sporządzone na podstawie badań własnych. Wnioski bez wskazania źródła danych 

będą odrzucane jako niespełniające kryterium. 

 

37. Czy kobieta, która posiada dziecko w wieku 2 lat, a która nie posiada ubezpieczania ZUS, KRUS, 

mieszka na wsi i pomaga w gospodarstwie rolnym może stanowić grupę docelową w projekcie 

8.3.1? 

 

Osoba, która posiada dziecko w wieku 2 lat, a która nie posiada ubezpieczania ZUS, KRUS, mieszka na 

wsi i pomaga w gospodarstwie rolnym może stanowić grupę docelową w projekcie 8.3.1. jako osoba 

bezrobotna lub bierna zawodowo (w zależności od tego, którą z definicji zawartych w Regulaminie 

konkursu spełnia). 

 

38. Czy jeśli w nowo utworzone miejsca w klubie dziecięcym rodzice nie będą ponosić opłat za 

opiekę i wyżywienie (finansowane koszty będą w ramach operacji nr 1), to czy w okresie 

trwałości projektu zasada funkcjonowania musi być taka sama (rodzice nie ponoszą opłat)? 

Gmina  posiada Uchwałę dotyczącej opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym. 

 

W okresie trwałości Wnioskodawca może pobierać opłaty od rodziców, jednak taka informacja musi 

znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu. W odniesieniu do trwałości projektu 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie powinien bowiem nie tylko zawrzeć informacje 

dotyczące czasu utrzymania utworzonych w wyniku projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, ale 

również informacje, z jakiego źródła miejsca te będą utrzymane przez okres min. 2 lat od daty 

zakończenia projektu oraz wskazać planowane działania zmierzające do utrzymania funkcjonowania 

tych miejsc opieki po ustaniu finansowania z EFS.  

 


