Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
(ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn)
ogłasza
Konkurs otwarty nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy,
Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę
nad dziećmi do lat 3

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz
w ramach instytucji dziennego opiekuna – forma obligatoryjna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 – forma fakultatywna.

Typ Beneficjentów:

Wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Z uwzględnieniem powyższego, wnioskodawcą może być podmiot, który:
utworzy lub prowadzi żłobek,
utworzy lub prowadzi klub dziecięcy,
W przypadku podmiotów, które na etapie wnioskowania o dofinansowanie prowadzą żłobek lub klub
dziecięcy, muszą one posiadać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, prowadzonego przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce prowadzenia żłobka
lub klubu dziecięcego.
Miejsca opieki mogą być tworzone również u dziennych opiekunów, natomiast z uwagi na ich status,
jako osób fizycznych, nie mogą oni występować w konkursie w roli wnioskodawców. W takiej roli

występować natomiast mogą podmioty, które zatrudniają dziennych opiekunów (gminy, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej).

Alokacja na konkurs:
Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 8 352 617, 68 PLN.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95,00 % wartości projektu.
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 5,00 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie,
ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn, Punkt Przyjmowania Korespondencji I piętro p. 117,
w sposób tradycyjny:
 w wersji elektronicznej, za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego MAKS2
dostępnego pod adresem http://maks2.warmia.mazury.pl oraz
 w wersji papierowej, stanowiącej wydruk z systemu LSI MAKS2 (1 egzemplarz).
w sposób elektroniczny:
 tylko w wersji elektronicznej (bez papierowej), za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego
MAKS2 dostępnego pod adresem http://maks2.warmia.mazury.pl, potwierdzonej profilem zaufania lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, że nabór i ocena wniosków będzie przebiegała w ramach
rund konkursowych. Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą,
w następujących terminach:
I runda – w terminie 25.08.2020 - 15.09.2020
II runda1 - w terminie 01.03.2021 – 15.03.2021
w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pacy w Olsztynie, tj. pn. 8:00-16:00, wt.-pt. – 7:30-15:30.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się Regulaminie konkursu, który jest dostępny
w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie oraz na stronach internetowych:
rpo-wupolsztyn.praca.gov.pl,
IZ
RPO:
rpo.warmia.mazury.pl
oraz
na
portalu:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Informacji i Promocji
Pokój nr 1 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie
Tel. (89) 522 79 65, 89 522 79 55
adres e-mail: d.kalski@up.gov.pl, m.palyska@up.gov.pl
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Organizacja drugiego naboru wniosków w ramach kolejnej rundy konkursowej, uzależniona będzie od stopnia wykorzystania alokacji w
wyniku oceny przeprowadzonej w rundzie pierwszej. Zatem, jeżeli w wyniku oceny wniosków złożonych w pierwszej rundzie wyczerpana
zostanie alokacja na ten konkurs, nie zostanie zorganizowana kolejna runda naboru.

