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• Konkurs otwarty 

• Dwie rundy konkursowe = dwa terminy naboru wniosków 

 

 

 
 

 

I runda  
10 - 30 maja 2017 r.  

II runda  
10 – 20 listopada 2017 r.  
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• do 13 czerwca 2017 r. 

• do 28 czerwca 2017 r. 

• do 30 sierpnia 2017 r. 
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• nie określono minimalnej, ani maksymalnej wartości projektu 

• nie określono minimalnego ani maksymalnego okresu realizacji 
projektu 

• Faza przygotowawcza – do 6 miesięcy 

• Finansowanie bieżącej działalności – do 24 miesięcy 

• brak ograniczenia dotyczącego liczby wniosków, które może 
złożyć jeden wnioskodawca 

• wkład własny: minimum 5%  

Wkład własny nie może pochodzić z opłat pobieranych od 
opiekunów dzieci korzystających ze wsparcia w ramach projektu. 

• Wersja elektroniczna oraz wersja papierowa w jednym 
egzemplarzu, bez załączników 
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subregion 
elbląski 

3,03 mln zł 

subregion 
olsztyński 

3,44 mln zł 

subregion 
ełcki 

1,72 mln zł 
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Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych  

Wnioskodawcą może być podmiot, który: 

• utworzy lub prowadzi żłobek, 

• utworzy lub prowadzi klub dziecięcy. 

Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, muszą mieć wpis 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez 
gminy właściwe ze względu na miejsce prowadzenia placówki. 

Miejsca opieki mogą być tworzone u dziennych opiekunów. 
Wnioskodawcami mogą być podmioty, które zatrudniają 
dziennych opiekunów (gminy, osoby prawne i jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 
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Osoby niepracujące (bezrobotne, bierne zawodowo) planujące 
podjęcie pracy, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na 
obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które 
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 
przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Osoby powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dziećmi do 3 roku życia, tj. osoby zatrudnione opiekujące się 
dzieckiem do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z 
urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywające na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 
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1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi, w tym 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 
istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach 
opieki - OBLIGATORYJNIE 

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami - FAKULTATYWNIE 

3. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo 
opiekunów dzieci, w tym przebywających na urlopie 
wychowawczym - FAKULTATYWNIE 
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a) dostosowanie pomieszczeń  

b) zakup i montaż wyposażenia  

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i 
edukacyjnych, 

d) wyposażenie i montaż placu zabaw 

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy 
dzieci;  

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki, w 
tym: koszty wynagrodzenia personelu, koszty opłat za wyżywienie i 
pobyt dziecka (do 24 miesięcy) 

g) szkolenie w zawodzie dziennego opiekuna lub szkolenie uzupełniające,  

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 
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Mup = Mdoc – Mdot 

Mup – liczba miejsc opieki utworzonych w projekcie. 

Mdoc – liczba miejsc opieki mających funkcjonować docelowo 
(wartość najwyższa z okresu 6 m-cy poprzedzających złożenie 
wniosku lub wartość najwyższa z okresu funkcjonowania podmiotu 
+ miejsca planowane do utworzenia w projekcie). 

Mdot – liczba miejsc opieki prowadzona dotychczas (wartość 
najwyższa z okresu 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku lub 
wartość najwyższa z okresu funkcjonowania podmiotu). 
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rezultatu 
bezpośredniego 

WLWK 

specyficzne 

produktu 

WLWK 

specyficzne 

horyzontalne 
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1 Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 
dziecka, po opuszczeniu programu. 

Wskaźnik monitoruje osoby 
pracujące (osoby na urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich) 

2 Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu. 

Wskaźnik monitoruje osoby 
bezrobotne i bierne 
zawodowo 
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1 Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla 
osób w wieku 50 lat i więcej   

Minimum 33% 

2 Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla 
kobiet   

Minimum 39% 

3 Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla 
osób z niepełnosprawnościami   

Minimum 33% 

4 Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla 
osób długotrwale bezrobotnych   

Minimum 30% 

5 Poziom wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla 
osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 
włącznie)   

Minimum 38% 
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1 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

2 Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 
wsparciem w programie. 

  

 

1 Liczba opiekunów z niepełnosprawnościami, którzy posiadają dzieci w 
wieku do lat 3, objętych wsparciem w programie. 

  

 

1 Liczba utworzonych miejsc opieki dla dzieci z niepełnosprawnościami. 
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1 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.  

2 Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych. 

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



• nie ma potrzeby uwzględniania we wniosku wskaźników 
zdefiniowanych przez wnioskodawców  

• Wskaźniki obligatoryjne należy uwzględnić w każdym wniosku  
o dofinansowanie 

• wskaźnik fakultatywny należy uwzględnić we wniosku tylko  
w sytuacji, gdy wskaźnik odzwierciedla cechy grupy docelowej 

16 
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Ocena 
formalna 

• Kryteria formalne 

• Kryteria merytoryczne – specyficzne obligatoryjne 

Ocena 
merytoryczna 

• Kryteria merytoryczne – zerojedynkowe 

• Kryteria merytoryczne punktowe 

• Kryteria merytoryczne – specyficzne 
fakultatywne 
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1. Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 
właściwego Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-2020. 

2. Wnioskodawca składa dopuszczalną w Regulaminie konkursu 
liczbę wniosków o dofinansowanie projektu (o ile dotyczy). 

3. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 
PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są 
rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020. 
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Kwoty ryczałtowe 

 Obowiązkowe, gdy wartość wkładu publicznego nie przekracza równowartości 

100 000 EUR = 431 480 PLN 

 Jedno zadanie = Jedna kwota ryczałtowa 

 Wskaźniki do rozliczenia kwot ryczałtowych to inne wskaźniki niż określone w 3.1 

 Wskaźnik produktu i rezultatu, np.: 

Zadanie dot. szkoleń zawodowych 

 Wskaźnik produktu – Liczba osób objętych szkoleniami zawodowymi 

 Wskaźnik rezultatu – Liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach 
zawodowych 

 Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników to dokumenty, które na etapie 
rozliczania bądź kontroli projektu będę przedstawiane w celu potwierdzenia 
realizacji wskaźnika dla kwoty ryczałtowej. 
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4. Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków UE na podstawie odrębnych przepisów. 

5. W przypadku projektu partnerskiego wniosek spełnia wymogi 
dotyczące utworzenia partnerstwa, o których mowa w art. 33 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
2014-2020. 

6. Okres realizacji projektu zawiera się w przedziale 1 stycznia 
2014 – 31 grudnia 2023 roku. 

7. Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) wypełniono w języku 
polskim. 
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1-3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z subregionu 
olsztyńskiego/elbląskiego/ełckiego (osoby zamieszkują na 
obszarze subregionu w rozumieniu przepisów KC). 

4. Wnioskodawca prowadzi biuro w miejscu realizacji projektu. 

5. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o 
dofinansowanie, na etapie ubiegania się o dofinansowanie, 
jest zgodny z zapisami Regulaminu konkursu (o ile dotyczy). 

6. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest utworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w 
istniejących lub nowotworzonych instytucjonalnych formach 
opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku 
do lat 3, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 
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7. Projekt zakłada wzrost netto liczby miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3, w danej instytucji publicznej lub 
niepublicznej, prowadzącej żłobek, klub dziecięcy lub w 
ramach instytucji dziennego opiekuna. 
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8. Wniosek o dofinansowanie uwzględnia informacje: 

• uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, 
w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w 
dostępie do form opieki i prognoz demograficznych; 

• warunki lokalowe, tj. wykorzystanie bazy lokalowej, w której będzie 
realizowana opieka nad dziećmi do lat 3; 

• informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. 
informacje, z jakiego źródła, innego niż środki europejskie, miejsca te 
będą utrzymywane przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia 
realizacji projektu, a także planowane działania zmierzające do 
utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 
finansowania EFS. 
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9. Uczestnikami wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej są wyłącznie: 
• 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 przebywające na urlopie 
wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks Pracy. 

Dodatkowo, osoby te kwalifikują się do co najmniej jednej kategorii: 
• osoby długotrwale bezrobotne, 
• osoby z niepełnosprawnościami, 
• osoby w wieku 50 lat i więcej, 
• kobiety, 
• osoby o niskich kwalifikacjach. 
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10. W przypadku realizacji wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, projekt przewiduje 
dla każdego uczestnika tej ścieżki, opracowanie lub aktualizację 
Indywidualnego Planu Działania (o którym mowa w art. 2 ust. 1 
pkt. 10 a i art. 34 a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 
funkcję. 

11. W przypadku wsparcia szkoleniowego, realizowanego w ramach 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i/lub biernych 
zawodowo, usługi szkoleniowe realizowane są przez instytucje 
posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, 
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze 
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.   
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12. W przypadku wsparcia szkoleniowego, realizowanego w ramach 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i/lub biernych 
zawodowo, efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub 
nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem 
(np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub 
kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez 
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie 
egzaminu). 
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13. W przypadku realizacji form wsparcia z zakresu aktywizacji zawodowej 
dla osób bezrobotnych i/lub biernych zawodowo, projekt zakłada poziom 
efektywności zatrudnieniowej dla następujących kategorii uczestników: 

• długotrwale bezrobotnych, 
• osób z niepełnosprawnościami, 
• osób w wieku 50 lat i więcej, 
• kobiet, 
• osób o niskich kwalifikacjach, 

na poziomie co najmniej takim, jaki określono w Regulaminie konkursu. 
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1. Zgodność wniosku z zapisami właściwej Osi Priorytetowej RPO 
WiM 2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-2020 w zakresie: 
typu projektu, wyboru grupy docelowej, minimalnej i 
maksymalnej wartości projektu oraz limitów i ograniczeń w 
realizacji projektu.   

2. Poziom cross-financingu nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu określonego w  SZOOP  RPO WiM dla danego 
Działania. 

3. Poziom środków trwałych (w tym cross-financingu) jako  
% wydatków kwalifikowalnych nie przekracza dopuszczalnego 
poziomu określonego w  SZOOP RPO WiM dla danego 
Działania. 
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4. Poziom wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych jest zgodny z poziomem określonym 

w  SZOOP RPO WiM dla danego Działania. 5% 
5. Poziom kosztów pośrednich jest zgodny z limitami 

określonymi w Regulaminie konkursu. 

Wartość kosztów bezpośrednich Stawka ryczałtowa 

do 830 tys. zł włącznie 25% 

powyżej 830 tys. zł do 1 740 tys. zł włącznie 20% 

powyżej 1 740 tys. zł do 4 550 tys. zł włącznie 15% 

powyżej 4 550 tys. zł 10% 
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6. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
(w oparciu o standard minimum). 

7. Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Aspekt nr 1  kontekst materiałów szkoleniowych, 
biurowych oraz promocyjnych 

Aspekt nr 2  kontekst szkoleń i innych spotkań 

Aspekt nr 3  transport 

Aspekt nr 4  kontekst „zielonego biura” 

Aspekt nr 5  kontekst energii elektrycznej i wody 
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8. Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

9. Projekt jest zgodny z właściwym prawodawstwem krajowym, 
w tym z ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. 

10. Projekt jest zgodny z zasadami pomocy publicznej lub pomocy 
de minimis. 

11. Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
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1. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu 
szczegółowego RPO WiM 2014-2020 oraz jakość diagnozy 
specyfiki tej grupy (max. 25/20pkt; min. 15/12pkt). 

2. Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym 
Priorytetu Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 oraz 
adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu 
ich pomiaru (max. 15/10pkt; min. 9/6pkt). 

3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń 
projektu (max. 10pkt; min. 6pkt). 
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5. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach 
projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań  
(max. 20pkt; min. 12pkt). 

6. Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i Partnerów  
(o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania projektem  
(max. 10pkt; min. 6pkt). 

7. Adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów  
(o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu oraz ich potencjał 
społeczny (max. 10pkt; min. 6pkt). 

8. Prawidłowość budżetu projektu (max. 20pkt; min. 12pkt). 
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1. Projekt jest komplementarny ze wsparciem realizowanym  
w ramach innych niż EFS środków pomocowych UE  

→ 5 pkt premii 

1. 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 

→ 5 pkt premii 
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3. Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 w ramach: 

• przyzakładowych żłobków, lub 

• przy uczelniach wyższych 

→ 5 pkt premii 

4. Opiekunowie z niepełnosprawnościami, którzy posiadają 
dzieci w wieku do lat 3, stanowią co najmniej 10% grupy 
docelowej projektu → 5 pkt premii 
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5. W projekcie, co najmniej 10% nowo utworzonych miejsc opieki, 
zostało stworzonych dla dzieci z niepełnosprawnościami.  

→ 5 pkt premii 

5. Projekt jest realizowany wyłącznie przez podmiot ekonomii 
społecznej lub w ramach partnerstwa przez administrację 
publiczną i podmiot/ty ekonomii społecznej.  

→ 10 pkt premii 

 



• opracowane na podstawie analizy cen rynkowych występujących w 
regionie i doświadczenia zdobytego w trakcie realizacji projektów 
w ramach PO KL 

• nie stanowi on katalogu zamkniętego 

• gwarantuje stosowanie standardów wskazanych usług oraz 
racjonalnych i efektywnych cen 

• obowiązuje na etapie przygotowania wniosku, realizacji  
i rozliczenia projektu 

• każdy wydatek ujęty w budżecie projektu jest przedmiotem 
indywidualnej oceny, pod kątem jego zasadności i racjonalności – 
brak automatycznej akceptacji stawek 



38 

 Zgodność sumy kontrolnej na wydruku i w wersji elektronicznej 
wniosku. 

 Opieczętowanie i podpisanie wniosku przez właściwą 
osobę/właściwe osoby. 

 Koperta z wnioskiem musi być zamknięta/zaklejona i opisana. 

 1 koperta = 1 projekt 

 Nie należy składać załączników do wniosku. Załączniki nie będą 
brane pod uwagę w trakcie oceny. 

 Aktualność danych teleadresowych. 
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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 

poniedziałek godz. 8:00 – 16:00 

wtorek – piątek godz. 7:30 – 15:30 

adres e-mail: m.palyska@up.gov.pl, d.kalski@up.gov.pl 

http://rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl 
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