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Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 

Wyjątki: 

• podmioty podlegające wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie lub wobec 
których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych 
przepisów: 

• ustawa o finansach publicznych tj. podmioty, które dopuściły się wykorzystania środków 
publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych 
procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, 

• ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

• ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary  
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I. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u 
dziennych opiekunów lub niań). 

• Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego 
opiekuna lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, opiekun 
dzienny, niania). 

 

II. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź powracających na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich, rodzicielskich oraz wychowawczych. 

• Sfinansowanie działań z zakresu aktywizacji zawodowej wyłącznie dla uczestników 
projektu, którzy są bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo opiekunami dzieci do lat 3, 
jednakże tylko pod warunkiem, jeśli wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb tychże 
osób. 
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Wsparcie w ramach projektów ma być skierowane do: 

• osób będących osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo, które pozostają 
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; 

• osób przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub 
wychowawczych, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

Wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej mogą być objęte wyłącznie osoby 
zaliczające się do pierwszej z wyżej wymienionych grup. 
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Osoby bezrobotne to osoby: 

• pozostające bez pracy,  

• gotowe do podjęcia pracy   

• aktywnie poszukujące zatrudnienia 
 

Osoby bierne zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej  
(tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). 
 

Osoba będąca na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana 
opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu 
rodzicielskiego), uznawana jest za bierną zawodowo, chyba że jest zarejestrowana już jako 
bezrobotna (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  

Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

 

PUP + BAEL 
 

Definicja nie uwzględnia studentów studiów 
stacjonarnych, nawet jeśli spełniają trzy kryteria. 
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 31 marca – 29 kwietnia 2016 
 

Elektronicznie – za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego aplikacji MAKS2 dostępnej pod 
adresem www.maks2.warmia.mazury.pl  

oraz 

Papierowo –  wydruk z MAKS2 w dwóch egzemplarzach, w Kancelarii WUP w Olsztynie, I piętro p. 116,  

 ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn 

 osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską,  

 pn. 8:00-16:00, wt.-pt. 7:30-15:30 

 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do WUP w wersji elektronicznej. 
Jednakże spełnienie przez wnioskodawcę wymagań dotyczących formy składania wniosku o dofinansowanie, 

oznacza konieczność złożenia również wersji papierowej wniosku.  

Wnioskodawca powinien złożyć  wersję papierową wniosku o dofinansowanie niezwłocznie po przesłaniu wersji 
elektronicznej za pośrednictwem aplikacji MAKS2. 

 

http://www.maks2.warmia.mazury.pl/
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 Opieczętowanie i podpisanie wniosku przez właściwą osobę/właściwe osoby. 

 Koperta z wnioskiem musi być zamknięta/zaklejona. 

 1 koperta = 1 projekt 

 WUP nie wymaga składania załączników do wniosku. Załączniki nie będą brane pod uwagę  
w trakcie oceny. 

 Aktualność danych teleadresowych  

Korespondencja pisemna będzie przesyłana przez WUP na adres siedziby wnioskodawcy 
wskazany we wniosku. 

 

Wnioski złożone przed terminem lub po upływie wyznaczonego terminu  zakończenia naboru oraz 
wnioski przesłane w inny sposób, np. faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczone na inny adres 

nie będą brały udziału w konkursie. 
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• Subregion olsztyński – 3 942 447 zł 

• Subregion elbląski – 3 566 976 zł 

• Subregion ełcki – 1 877 356 zł 

RAZEM: ponad 9,3 mln zł 

• Wynika z kryterium merytorycznego obligatoryjnego – wartość wnioskowanego dofinansowania = 
alokacji na konkurs (dopuszczalna różnica 1 000 zł in minus) 

• Jeden wnioskodawca = jeden wniosek na dany konkurs (dany subregion) 

• Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 95% 

• Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta wynosi 5% wartości projektu

 

Brak kryterium formalnego odnoszącego się do potencjału finansowego projektodawcy!!! 
Potencjał weryfikowany wyłącznie na etapie oceny punktowej. 
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1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu …………….. (osób zamieszkujących 

- w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – obszar subregionu). 
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2. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu w subregionie, na 
terenie którego realizowane jest wsparcie. 

3. Wnioskodawca składa wniosek, którego wartość dofinansowania jest równa alokacji na 
konkurs. 

Dopuszcza się różnicę (in minus) nie większą niż 1000,00 zł ze względu na zaokrąglenia wynikające 
z przeliczenia budżetu szczegółowego projektu. 

Należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy wartością wnioskowanego dofinansowania a 
wartością projektu ogółem. W celu spełnienia kryterium należy tak zaplanować budżet projektu, 
by to wartość wnioskowanego dofinansowania, a nie ogólna wartość projektu odpowiadała 
alokacji na konkurs. 

4. Projekt uwzględnia założenie, iż w przypadku realizacji usług szkoleniowych, będą one 
realizowane przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji 
szkoleniowej.  

5. Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż 24 miesiące. 
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1. Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym w ramach innych niż EFS środków 
pomocowych Unii Europejskiej. 

→ 5 pkt premii 

Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w projektach, które są względem 
siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż 
EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania (oraz 
fakultatywnie inne informacje np. okres realizacji projektu, wartość projektu). 

 

2. Projekt jest realizowany przez wnioskodawcę posiadającego siedzibę główną na obszarze 
realizacji projektu. 

→ 5 pkt premii 
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3. Co najmniej 5 % ogółu grupy docelowej projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami, 
powracające/lub wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 
wychowaniem dziecka/ci. 

→ 5 pkt premii 

 

4. Projekt jest realizowany na jednym z niżej wymienionych obszarów strategicznej 
interwencji: 

• OSI – Obszary o słabym dostępie do usług publicznych 

• OSI – Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej 

• OSI – Obszary przygraniczne.  

→ 10 pkt premii 



13 

 

Orientacyjny czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio: 

• 31 marca 2016 – 29 kwietnia 2016 

• Do 13 maja 2016 

• Możliwość wydłużenia terminu 

• Do 28 czerwca 2016 (przy 200 wnioskach) 

• II kwartał 2016 (przy 200 wnioskach) 



 

• Wnioskodawca zobowiązany jest do zastosowania w projekcie wszystkich wskaźników produktu 
i rezultatu bezpośredniego, określonych w SzOOP RPO WiM 2014-2020 dla Działania 10.4, o ile 
mają one uzasadnienie w kontekście założeń projektowych. 

• Wnioskodawca zobowiązany jest również do zastosowania w projekcie wszystkich wskaźników 
wynikających z kryteriów merytorycznych – specyficznych obligatoryjnych, o ile mają one 
uzasadnienie w kontekście założeń projektowych. 

• Należy również monitorować inne wskaźniki, określane jako wskaźniki horyzontalne, jednakże 
tylko w sytuacji jeśli wsparcie przewidziane w projekcie uzasadnia ich stosowanie.  

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych. 

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

• Dokonując obliczeń wskaźników nie należy zaokrąglać liczb zgodnie z regułami matematycznymi 
lecz kierować się zasadą zaokrąglania uzyskanej wartości do pełnej liczby osób w górę. 
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• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, objętych wsparciem w programie (os.) 

• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie (kryterium 
fakultatywne) 

 

• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / 
wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (os.) 

 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu (os.) 



 

• Finansowanie kosztów opieki w żłobku/klubie dziecięcym odbywać się będzie na 
podstawie dokumentacji podmiotu, który świadczy usługi opieki nad dzieckiem, 
potwierdzającej koszt opieki i wyżywienia obowiązujący w placówce. 

• Żłobek/klub dziecięcy, do którego kierowane jest dziecko w ramach projektu, musi 
znajdować się w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 
placówki, o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

• Maksymalny koszt opieki nad dzieckiem musi opierać się o rzeczywiste koszty 
ponoszone w danej placówce, zgodnie z obowiązującym cennikiem/regulaminem i 
nie może przekroczyć 1200 zł/m-c (koszt może obejmować wpisowe, koszt pobytu i 
koszt wyżywienia, przy czym wpisowe jest finansowane dla jednego uczestnika tylko 
raz). 

• Kosztem niekwalifikowalnym jest koszt zajęć dodatkowych, które nie wchodzą w 
koszt podstawowej opieki.  

 



 

• Finansowanie kosztów opieki u dziennego opiekuna odbywać się będzie na 
podstawie dokumentacji, poświadczającej koszt usługi opieki nad dzieckiem, 
obowiązujący u dziennego opiekuna. 

• Opiekun dzienny, do którego kierowane jest dziecko w ramach projektu, musi 
znajdować się w wykazie dziennych opiekunów, prowadzonym przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, o którym mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w 
wieku do lat 3. 

• Maksymalny koszt opieki nad dzieckiem musi opierać się o rzeczywiste koszty 
ponoszone u danego opiekuna dziennego i nie może przekroczyć 1200 zł/m-c (koszt 
może obejmować koszt pobytu i koszt wyżywienia, w oparciu o stawki zgodne z 
uchwałą podjętą przez właściwą gminę zatrudniającą opiekuna dziennego).  

• Kosztem niekwalifikowalnym jest koszt zajęć dodatkowych, które nie wchodzą w 
koszt pobytu dziecka. 

 



 

• Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy 
uaktywniającej, zawieranej w formie pisemnej. Umowa ta powinna określać m. in. 
strony umowy, jej cel i przedmiot, czas i miejsce sprawowania opieki, liczbę dzieci 
powierzonych opiece, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin 
jego wypłaty, czas, na jaki umowa została zawarta, a także warunki, sposób zmiany 
oraz rozwiązania umowy. 

• W ramach projektu finansowany jest koszt wynagrodzenia niani do wysokości 
odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie 
do liczby przepracowanych godzin.  

• Koszt składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne pokrywanych przez Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 nie jest objęty dofinansowaniem w ramach projektu. 

• Dopuszcza się możliwość finansowania w ramach projektu składki na ubezpieczenie 
chorobowe niani, o ile rodzice zobowiązali się do opłacania tej składki. 

 



 

• Koszty opieki w żłobku, klubie dziecięcym, u opiekuna dziennego/niani, względem 
konkretnego dziecka i opiekuna, są finansowane ze środków EFS przez okres nie 
dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

• Płatności za usługi opieki mogą być dokonywane wyłącznie pomiędzy beneficjentem, 
a uczestnikiem projektu (opiekunem prawnym/rodzicem dziecka). 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie 

Zespół ds. Informacji i Promocji (pokój 1A) 

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, 

tel. (89) 522 79 55, (89) 522 79 65 

adres e-mail: k.dobrenko@up.gov.pl 

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 

 

www.pokl.up.gov.pl  

mailto:k.dobrenko@up.gov.pl
http://www.pokl.up.gov.pl/
http://www.pokl.up.gov.pl/



