
 
 

 

 

 

Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego w ramach konkursu  

nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20  

w ramach RPO WM 2014-2020 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje, iż w Regulaminie konkursu nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-

002/20 na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 26/LXXI/2020 z dnia  

20 listopada 2020 r., w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.3 Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 Poddziałanie 8.3.2 (8iv) 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, wprowadzono zmiany dotyczące Rozdziału 15 

Ocena formalna. 

 
• Wprowadzona zmiana dotyczy dodania Podrozdziału 15.3 Kryteria dostępu z możliwością 

poprawienia 

 

Aktualny zapis: 
 
15.3 Kryteria dostępu z możliwością poprawienia 
 
 

Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego poprawienia następujących kryteriów dostępu: 

Kryterium dostępu do 

oceny na etapie oceny 

formalnej z możliwością 

poprawy 

Opis kryterium 

1. Wnioskodawca 

zobowiązuje się, że 

tworzenie i funkcjonowanie 

nowych miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w 

formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych) lub 

klubów dziecięcych, 

dziennego opiekuna 

odbywać się będzie 

zgodnie ze standardami 

Kryterium wynika z zapisów RPO WM 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy 

zawartej we wniosku o dofinansowanie, że projekt będzie realizowany 

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

3. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania.  

Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z 

odrzuceniem projektu. 



 
 

 

 

wynikającymi z ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 

UWAGA: Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia przez Wnioskodawcę, w terminie wskazanym przez Instytucję 

Organizującą Konkurs. W przypadku braku poprawy lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie kryterium uznaje się za niespełnione. 

2. Projekt prowadzi do 

zwiększenia liczby miejsc 

opieki na dziećmi do lat 3, 

prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub 

niepubliczną. 

 Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją projektu przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną, liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 

3 będzie większa niż liczba tych miejsc prowadzonych przez daną instytucję 

w roku poprzedzającym złożenie wniosku. 

Jeżeli Wnioskodawca w ramach swojej działalności prowadzi kilka miejsc 

opieki, zarówno w formie żłobków, jak i klubów dziecięcych, powinien w 

wyliczeniu liczby posiadanych miejsc opieki uwzględnić wszystkie 

posiadane miejsca ze wszystkich prowadzonych placówek opieki. 

Kryterium zapewnia, że Wnioskodawcy nie zlikwidują miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3, które prowadzili przed rozpoczęciem projektu, zarówno w 

trakcie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości. 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku o dofinansowanie (w części D.1 Lista 

zadań, Szczegółowy opis Zadania) liczbę miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 

które zamierza utworzyć oraz liczbę miejsc, które prowadził w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie (2020) zgodnie ze 

zgłoszeniem do właściwej instytucji. W przypadku podmiotów, które 

funkcjonują w okresie krótszym niż 1 rok należy podać dane za cały okres 

funkcjonowania. W tym przypadku pod uwagę brana będzie najwyższa 

wartość wskazana przez Wnioskodawcę (np. w okresie 2 miesięcy 2020 

roku liczba miejsc prowadzona przez Wnioskodawcę wyniosła 20. W roku 

2021 do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, liczba miejsc prowadzona 

przez Wnioskodawcę wynosi 26. Pod uwagę brana będzie większa liczba 

miejsc, tj. 26). 

W przypadku podmiotów nowych utworzone w projekcie miejsca stanowią 

przyrost netto. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskaźnika 

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

należy przedstawić uwzględniając poniższe informacje: 



 
 

 

 

Wp = Wd - Wb 

Wp = liczba miejsc utworzona w wyniku projektu 

Wd = Wartość docelowa = dotychczas prowadzone miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3 + miejsca planowane do utworzenia w projekcie 

Wb = Wartość bazowa = liczba dotychczas prowadzonych miejsc (liczba 

miejsc w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie). 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. 

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium jest 0/1, nie dotyczy. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

UWAGA: Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia przez Wnioskodawcę, w terminie wskazanym przez Instytucję 

Organizującą Konkurs. W przypadku braku poprawy lub uzupełnienia w 

wyznaczonym terminie kryterium uznaje się za niespełnione 

Wnioski o dofinansowanie, niespełniające kryteriów dostępu z możliwością poprawienia, są przekazywane 

do jednokrotnego poprawienia/uzupełnienia przez Wnioskodawcę w terminie 7 dni. Wezwanie do poprawy 

odbywa się drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu MEWA 2.0. 

W przypadku braku poprawy/uzupełnienia bądź błędnej lub niepełnej poprawy w wyznaczonym terminie 

wniosek jest odrzucany na etapie oceny formalnej, o czym Wnioskodawca będzie informowany drogą 

elektroniczną w wykorzystaniem systemu MEWA 2.0. 

 
 

• Wprowadzona zmiana dotyczy zmiany numeru Podrozdziału 15.3. Kryteria dostępu, kryteria 

formalne i dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF bez możliwości poprawy 

 

Poprzedni zapis: 

 

15.3 Kryteria dostępu, kryteria formalne i dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF bez możliwości 

poprawy 



 
 

 

 

 
 
Aktualny zapis: 
 

 

15.4 Kryteria dostępu, kryteria formalne i dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF bez możliwości 

poprawy 

 
 
 

• Wprowadzona zmiana dotyczy doprecyzowania zapisów w Podrozdziale 15.3. Kryteria dostępu, 

kryteria formalne i dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF bez możliwości poprawy 

 

 
Poprzedni zapis 

 

 
Aktualny zapis 

Projekty, które nie spełniają kryteriów wyboru 

projektów tj. kryteriów formalnych i dodatkowych 

kryteriów formalnych dla ZIT WOF bez możliwości 

poprawienia, oraz kryteriów dostępu są odrzucane 

na etapie oceny formalnej. 

(Podrozdział 15.3. Kryteria dostępu, kryteria 

formalne i dodatkowe kryteria formalne dla ZIT 

WOF bez możliwości poprawy, str. 68) 

Projekty, które nie spełniają kryteriów wyboru 

projektów tj. kryteriów formalnych i dodatkowych 

kryteriów formalnych dla ZIT WOF, oraz kryteriów 

dostępu bez możliwości poprawienia, są odrzucane 

na etapie oceny formalnej. 

 
• Wprowadzona zmiana dotyczy zmiany numeru Podrozdziału 15.4 Tryb oceny 

 

Poprzedni zapis: 

 

15.4 Tryb oceny 

 
 
Aktualny zapis: 
 

 

15.5 Tryb oceny 

 



 
 

 

 

• Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji zapisów w Podrozdziale 8.6 Wydatki ponoszone 

zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych) 

 

 

 
Poprzedni zapis 

 

 
Aktualny zapis 

a) ustawą Pzp - w przypadku beneficjenta będącego 

podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych do jej stosowania,  

albo 

b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 

6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w 

przypadku: 

• beneficjenta niebędącego zamawiającym w 

rozumieniu Pzp w przypadku zamówień 

przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT), 

• beneficjenta będącego zamawiającym w 

rozumieniu Pzp: 

 − w przypadku zamówień o wartości równej 

lub niższej od kwoty określonej wart. 4 pkt 8 

Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN 

netto, tj. bez podatku od towarów I usług 

(VAT), 

         lub 

        − w przypadku zamówień sektorowych o 

wartości niższej niż kwota określona w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 

8 Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. 

PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług 

(VAT),  

z uwzględnieniem warunków wynikających z 

niniejszej sekcji. 

(Podrozdział 8.6. Wydatki ponoszone zgodnie z 

zasadą uczciwej konkurencji, str. 39) 

a) ustawą Pzp - w przypadku beneficjenta będącego 

podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 4 Ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych do jej stosowania, 

albo 

b) zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 

6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności w 

przypadku: 

• beneficjenta niebędącego zamawiającym w 

rozumieniu Pzp w przypadku zamówień 

przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT), 

• beneficjenta będącego zamawiającym w 

rozumieniu Pzp w przypadku zamówień o wartości 

niższej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 Pzp, a 

jednocześnie przekraczającej 50 tys. PLN netto, tj. 

bez podatku od towarów i usług (VAT), 

z uwzględnieniem warunków wynikających z 

niniejszej sekcji. 

 



 
 

 

 

 

• Wprowadzona zmiana dotyczy aktualizacji zapisów w Rozdziale 9. Wymagania dotyczące 

partnerstwa w projekcie (w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych) 

 

 

 
Poprzedni zapis 

 

 
Aktualny zapis 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, 

podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Pzp, 

inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru 

partnerów spośród podmiotów innych niż 

wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a w Pzp, z 

zachowaniem zasady przejrzystości i równego 

traktowania . 

(Rozdział 9. Wymagania dotyczące partnerstwa w 

projekcie, str. 52) 

Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, 

podmiot, o którym mowa w art.4, art.5 ust.1 i art.6 

Pzp, inicjujący projekt partnerski, dokonuje wyboru 

partnerów spośród podmiotów innych niż 

wymienione w art. 4 w Pzp, z zachowaniem zasady 

przejrzystości i równego traktowania . 

 
 
 
Z uwagi na zmianę zapisów Regulaminu konkursu zostały aktualizowane publikatory w: 

- Wykaz skrótów: Pzp, UMWM (str. 5), 

- Słowniku pojęć: Bezpieczny    podpis    elektroniczny, Dzienny opiekun, Osoba z niepełnosprawnościami, 

Personel projektu, Umowa o dofinansowanie projektu (str. 6, 9-10), 

- Rozdziale 1. Podstawa prawna, wytyczne oraz dokumenty programowe dla poz. 5, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 24 i 25 w części Akty prawa powszechnie obowiązującego (str. 14-15). 

 

Poniżej załączamy zaktualizowany Regulamin Konkursu zamkniętego w ramach konkursu  

nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-002/20. 


