
 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie  

(ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn) 

ogłasza  

Konkurs zamknięty nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-003/22 
 

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. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 
dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani 
ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 – forma obligatoryjna; 

2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowana jako 
element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub 
u niani – forma fakultatywna. 

 

Konkurs obejmuje subregion ełcki (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski). 

 

Typ Beneficjentów: 

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

 

Alokacja na konkurs: 

Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu dostępna jest kwota 3 992 715,59 PLN. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85,00% wartości projektu. 
Minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15,00% 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). 

LUB 

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. 

 

Wnioski można składać osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą, w terminie 29.04.2022 - 12.05.2022r., 
w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy 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 udziela Zespół ds. Informacji i Promocji 

Pokój nr 1A w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie 

tel. (89) 522 79 55 

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