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Nr wniosku w 

SL2014
Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon

Wartość 

projektu

Liczba 

punktów
Typy wsparcia
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podpisania 

umowy

Grupa docelowa

Data 

rozpoczęcia 

realizacji 

projektu
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zakończenia 

realizacji 

projektu

1.
RPMA.08.03.02-14-

i383/21

Miasto Stołeczne 

Warszawa

Maluchy żłobkują, 

rodzice pracują

Plac Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa
224431440    5 170 389,51    154,5

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

15.11.2021

Grupa docelowa (GD) to125(110 K/15 M) 

mieszkańców ZIT WOF 2 w roz. K.C w tym 42 

(37K/5M) osoby prac., sprawujące opiekę nad dziećmi 

do lat 3, posiadające zatrudnienie lub prowadzące 

działalność na własny rachunek w tym osoby 

przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim 

oraz 83 (73K/10M) osoby bezrobotne lub bierne 

zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze 

względu na obowiązek opieki na dziećmi do lat 3, w 

tym os. które przerwały karierę zaw. ze względu na 

urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie 

wychowawczych zgodnie z KP.

01.09.2021 31.10.2023

2.
RPMA.08.03.02-14-

i387/21
Gmina Raszyn Żłobek nr 1 w Raszynie

ul.Szkolna 2a, 05-

090 Raszyn
227017777    1 552 800,05    155

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

22.11.2021

Grupę docelową stanowią:

-osoby bezrobotne lub os. bierne zawod. pozostające 

poza rynkiem pracy ze wzgl.na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym

os., które przerwały karierę zaw. ze wzgl. na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wych. w rozum. ust. 

z dn.26 VI 1974 r. – Kodeks pracy;

-osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do 

lat 3.

Struktura grupy doc. 70 os.(68 K,2M):

5 os. biernych zawod. (4 K,1M);

5 os. bezrobotnych (4 K,1M);

60 osób pracujących (60 K), sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3.

01.07.2022 31.12.2023

3.
RPMA.08.03.02-14-

i405/21

BŁAŻEJ 

OGRODOWSKI 

BAŚNIOWY OGRÓD

Baśniowy Ogród 3 - 

utworzenie 24 nowych 

miejsc w żłobku na 

terenie gminy Jaktorów

ul. Matejki 6 B, 96-

316 Miedzyborów
606 467 606       860 663,54    148

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

09.11.2021

Projekt będzie skierowany do grup docelowych z 

obszaru ZIT WOF (woj. mazowieckiego) (w przypadku 

os. fizycznych - uczą się, pracują lub zamieszkują one 

na obszarze ZIT WOF w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego).

GR. DOCELOWA:

- 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 roz. ust. z dn. 26.06.1974 r. - 

Kodeks pracy - 6 os. (6 K);

- os. pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 

3 - 18 os. (14 K, 4 M).

01.01.2022 31.12.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20 

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

Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT
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4.
RPMA.08.03.02-14-

i386/21

Little Ant Bee Dorota 

Kuźlik

Utworzenie 31 nowych 

miejsc dla dzieci do lat 

3 w żłobku Little Ant 

Bee w Radzyminie 

odpowiedzią na 

zdiagnozowane 

potrzeby

oraz trendy 

demograficzne 

występujące w gminach 

Radzymin, Kobyłka oraz 

Marki

ul. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 4/5, 

03-996 Warszawa

227630602       717 406,58    138

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

15.02.2022/ 

Porozumienie 

stron z dnia 

09.03.2022 r. 

dot. 

rozwiązania 

umowy  

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 34 

osób, które będą rekrutowane z dwóch głównych grup, 

tj.:

1) 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 Kodeksu pracy (10 

osób)

2) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi 

do lat 3, także w sytuacji gdy osoby przebywają na 

urlopie rodzicielskim lub

wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym 

wymiarze czasu, uznawane są również za osoby 

pracujące (24 osób)

01.12.2021 30.11.2023

5.
RPMA.08.03.02-14-

i408/21
Gmina Wiązowna

Żłobek w Gminie 

Wiązowna szansą 

rodziców na powrót do 

pracy.

ul. Lubelska 59, 05-

462 Wiązowna 
225125882    1 687 692,24    128

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

16.03.2022

Grupa docelowa uzyskująca wsparcie w ramach proj. 

jest zgodna ze SzOP RPO WM 2014– 2020 oraz Reg. 

konkursu, 45 os.(40K, 5M)-rodzice dzieci do lat 3:

a)15 osób (15K) to os. bezrobotne lub bierne 

zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze wzg. 

na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 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) 30 os (25K,5M) są to os. pracujące, sprawujące 

opiekę nad dziećmi do lat 3; zamieszkujące na terenie 

Gminy Wiązowna. 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.

01.07.2021 31.12.2023

6.
RPMA.08.03.02-14-

i402/21

Europejskie Centrum 

Szkoleń Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

Maluchy na start
ul. Fortel 12, 03-166 

Warszawa
507 050 115    4 558 351,60    147

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

17.03.2022

Proj. jest skierowany do rodziców i pełnoprawnych 

opiekunów (mieszkańców w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego woj. mazowieckiego - ZIT WOF) dzieci do 

lat 3 z terenu m. W-wy, w tym:

1. 38 (30K i 8M) 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. 58 (46K i 12M) osób pracujących, sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3.

01.01.2022 31.12.2023
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7.
RPMA.08.03.02-14-

i384/21

Spółdzielnia Socjalna 

Pracownia Rozwoju 

"Kalejdoskop"

Rodzic w pracy- Maluch 

w "Kalejdoskopie"

ul. Romana 

Dmowskiego13, 05-

400 Otwock

883 240 123       939 196,25    143

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

24.03.2022

GD stanowić będzie 30 osób fizycznych, uczących się, 

pracujących lub zamieszkujących w rozum.KC na 

ternie ZIT WOF, będących

opiekunami prawnymi dziecka w wieku do lat 3, w tym:

-24os.(22K,2M) pracujących, rozumianych jako 

os.pracujące, sprawujące opiekę nad dz.do lat 3, w 

tym os.przebywające na urlopie

rodzicielskim/wychowawczym i jednocześnie 

pracujące w niepełnym wymiarze,

oraz

-6os.(6K) niepracujących =osoby bezrobotne lub 

bierne zawodowo, pozostające poza r.pracy ze 

względu na obowiązek opieki nad dz.do

lat 3, w tym,które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka lub przebywają na 

urlopie wychowawczym w rozumieniu

ustawy z dnia 26.06.1974r.-Kodeks pracy.

01.04.2022 31.12.2023

8.
RPMA.08.03.02-14-

i410/21

AP MEDIA IWONA 

FERSZTER PETZ
Mała Akademia

ul. Łąkowa 38, 05-

510 Konstancin-

Jeziorna

695 777 314    1 061 044,80    137,5

Tworzenie i 

funkcjonowanie 

podmiotów opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

tym żłobków (m.in. 

przyzakładowych) i 

klubów dziecięcych;

07.07.2022

Grupami docelowymi w projekcie są osoby 

sprawujące opiekę na dzieckiem do lat 3 chcący 

podjąć lub utrzymać zatrudnienie po przerwie 

związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka 

które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze 

ZIT WOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. Osoby te zamierzają powrócić na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka lub zamierzają 

utrzymać zatrudnienie – 24 osób (21K i 3M) z czego 

powróci na rynek pracy 70% czyli 17 osób (15K i 2M). 

Tym samym projekt zapewnia osiągnięcie Wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego na minimalnym poziomie 

70%; 2) pozostają bez pracy- zatrudnienia lub są bierni 

zawodowo – 24 osób (21K i 3M) z czego znajdą 

zatrudnienie lub będą poszukiwać pracy 60% czyli 15 

osób (13K i 2M). Projekt zakłada udział 48 osób (42K / 

6M) mieszkających na terenie Warszawskiej Dzielnicy 

Wilanów i Ursynów oraz Gminie Konstancin Jeziorna. 

01.04.2022 30.06.2023


