Dotacje na opiekę nad dziećmi do lat 3 – wszystko co musisz wiedzieć!
Zestawienie informacji o dostępnych konkursach na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w podziale na
województwa – specjalnie dla www.mamopracuj.pl!
Autorka: Agnieszka Pierzak - http://www.agnieszkapierzak.pl - Usługi Szkoleniowo-Doradcze, Tel. 696 095 025

Województwo

Dolnośląskie

Strona www

www.rpo.dwup.pl

Nazwa
działania/poddziałania
ze Szczegółowego
Opisu Osi
Priorytetowych
Działanie 8.4.
Godzenie życia
zawodowego i
prywatnego

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wszystkie konkursy zostały
rozstrzygnięte. Lista aktualnie
realizowanych projektów z
dofinasowaniem znajduje się na
stronie:
https://rpowupdolnoslaski.praca.gov.pl/dowie
dz-sie-wiecej-oprogramie/?p_p_id=101&p_p_lifec
ycle=0&p_p_state=maximized&p_p
_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=2&_101_struts_
action=%2Fasset_publisher%2Fview
_content&_101_assetEntryId=8768
739&_101_type=content&_101_url
Title=8768735-konkurs-nr-rpds-0804-01-ip-02-02-339-19
Niektóre projekty realizowane są
nawet od IXX.2022 r.

Kujawsko-pomorskie

www.mojregion.eu

Działanie 8.4
Godzenie życia
zawodowego i
rodzinnego

Ostatni konkurs zakończony
09.03.2020 r.
Lista instytucji w które realizują
projekty z dofinasowaniem znajduje
się pod linkiem:
http://www.mojregion.eu/files/dok
umenty%20rpo/konkursy_nabory/8
.4.2%20Rozwoj%20uslug%20opieki
%20nad%20dziecmi%20w%20wiek
u%20do%20lat%203%20364_20/Lis
ta%20projektow%20wybranych%20
do%20dofinansowania%20(3).pdf

Lubelskie

www.rpo.lubelskie.pl

9.4 Godzenie życia
zawodowego i
prywatnego

Wszystkie konkursy zostały
rozstrzygnięte.
Aktualna lista instytucji
realizujących projekty znajduje się
pod linkiem:
Instytucje, które podpisały umowy
w lipcu 2020:

https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/f
iles/342254/lista_zawartych_umow
_w_ramach_konkursu_09_04_001_
19-vii_2020_r.pdf
Instytucje, które podpisały umowy
w sierpniu 2020:
https://rpo.lubelskie.pl/site/assets/f
iles/440218/lista_zawartych_umow
_w_ramach_konkursu_09_04_001_
19-viii_2020_r.pdfl
Lubuskie

www.rpo.lubuskie.pl

Działanie 6.4 Równość
szans kobiet i
mężczyzn na rynku
pracy

Ostatni konkurs zakończony w
marcu 2020 r. W lipcu 2020 r. został
rozstrzygnięty.
Instytucje wybrane do realizacji
projektów:
https://rpo.lubuskie.pl/documents/
10184/345666/Lista+rankingowa_6
4-K01na20_.pdf/dcf427d1-7e7b4b83-b0be-d4562e44a17e
https://rpo.lubuskie.pl/documents/
10184/345746/Lista+rankingowa_6
.4-K02na20.pdf/afd67a93-5adc407b-a109-efe8ab90c985

Łódzkie

www.rpo.lodzkie.pl

Działanie X.1 Powrót
na rynek pracy osób
sprawujących opiekę
nad
dziećmi w wieku do
lat 3

Odbyło się 16 naborów.
Ostatni rozstrzygnięty nabór to
nabór nr 13.
Lista instytucji wybranych do
dofinasowania znajduje się pod
linkiem:
https://rpo.lodzkie.pl/images/2020/
PMV153-lista-umow-dofin10.1/lista-umow.pdf
Na rozstrzygnięcie czeka jeszcze
nabór od 14 do 16. Wyniki można
śledzić pod linkiem:
https://rpo.lodzkie.pl/artykuly/item
/2323-ogloszenia-i-wyniki-naborowwnioskow-z-osi-x

Małopolskie

www.rpo.malopolska.pl

Działanie 8.5.
Wsparcie na rzecz
łączenia życia
zawodowego z
prywatnym

Ostatnie konkursy ogłaszane były 2w
2019 r. Ostatnie umowy z
instytucjami podpisywane były w
marcu 2020 r.
Aktualna lista realizowanych
projektów:
https://www.rpo.malopolska.pl/do
wnload/11111%2085%20numerami
/Zaacznik_2a_do_uchway_8.5.pdf

https://www.rpo.malopolska.pl/do
wnload/11111%2085%20numerami
/Zaacznik_2b_do_uchway_8.5.pdf
Mazowieckie

www.funduszedlamazowsza.eu

Działanie 8.3
Ułatwianie powrotu
do aktywności
zawodowej osób
sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3

Ostatni konkurs zakończony w
czerwcu 2020 r. Wyniki tego
konkursu będą ogłoszone w IV
kwartale 2020 r.
Wyniki można śledzić pod linkiem:
https://www.funduszedlamazowsza
.eu/nabory-wnioskow/8-3ulatwianie-powrotu-do-aktywnoscizawodowej-osob-sprawujacychopieke-nad-dziecmi-do-lat-3poddzialanie-8-3-1-ulatwianiepowrotu-do-aktywnoscizawodowej-rpma-08-03-01-ip-0214-001-20/
Projekty wybrane do dofinasowania
we wrześniu 2020 r.
https://www.funduszedlamazowsza
.eu/wpcontent/uploads/2020/01/listaprojektow-wybranych-dodofinansowania-9.09.20.pdf

Opolskie

www.rpo.opolskie.pl

Działanie 7.6
Godzenie życia
prywatnego i
zawodowego

Lista instytucji które podpisały
umowy od marca do maja 2020 r.
znajduje się pod linkiem:
https://rpo.opolskie.pl/?p=35525
Ostatni konkurs na wybór instytucji
które prowadzić będą żłobki z
dofinasowaniem unijnym trwa do
X.2020 r. Wyniki naboru można
będzie śledzić pod linkiem:
https://rpo.opolskie.pl/?p=41370

Podkarpackie

www.rpo.podkarpackie.pl

DZIAŁANIE 7.4
ROZWÓJ OPIEKI
ŻŁOBKOWEJ W
REGIONIE

Wszystkie konkursy zostały
rozstrzygnięte.
Lista instytucji wybranych do
dofinasowania w 2020 r. znajduje
się pod linkiem:
https://www.rpo.podkarpackie.pl/i
mages/dok/2020/WUP/wyniki/7.4_
21_do_dofinansowania_25.09.2020
.pdf

Podlaskie

www.rpo.wrotapodlasia.pl

Działanie 2.2 Działania
na rzecz równowagi
praca – życie

Konkurs zakończony w lipcu 2020 r.
Przewidywany termin ogłoszenia
wyników – listopad 2020 r.
Wyniki można śledzić pod linkiem:

https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_
skorzystac_z_programu/zobacz_ogl
oszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie22-dzialania-na-rzecz-rownowagipraca---zycie-7.html
Pomorskie

www.rpo.pomorskie.eu

DZIAŁANIE 5.3.
O PIEKA NAD DZIEĆMI
DO LAT 3

Konkurs zakończony w czerwcu
2020 r. Przewidywany termin
ogłoszenia wyników – grudzień 2020
r.
Wyniki można śledzić pod linkiem:
https://www.rpo.pomorskie.eu//nabor-wnioskow-odofinansowanie-projektow-wramach-dzialania-5-3-opieka-naddziecmi-do-lat-3-rpo-wp-2014-2020

Śląskie

www.rpo.slaskie.pl

Działanie 8.1
Wspieranie rozwoju
warunków do
godzenia życia
zawodowego i
prywatnego

Ostatnie konkursy zakończone w
2019 r.

Świętokrzyskie

www.rpo-swietokrzyskie.pl

Działanie 8.1 Równość
mężczyzn i kobiet we
wszystkich
dziedzinach, w tym
dostęp do
zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie
życia zawodowego i
prywatnego

Ostatni konkurs rozstrzygnięty 2
maju 2020 r.
Lista instytucji wybranych do
dofinasowania znajduje się pod
dwoma linkami:
file:///C:/Users/agnie/Downloads/Li
sta%20pozytywnie%20ocenionych%
20projekt%C3%B3w%20z%20wyr%
C3%B3%C5%BCnieniem%20wybran
ych%20do%20dofinansowania%208
.1.1_305_20.pdf
file:///C:/Users/agnie/Downloads/Z
aktualizowana%20Lista%20pozytyw
nie%20ocenionych%20projekt%C3
%B3w%20z%20wyr%C3%B3%C5%B
Cnieniem%20wybranych%20do%20
dofinansowania%208.1.1_304_20.p
df

Warmińsko-mazurskie

www.rpo.warmia.mazury.pl

Działanie 10.4 Pomoc
w powrocie lub
wejściu na rynek
pracy osobom
sprawującym opiekę
nad dziećmi do lat 3

Konkurs zakończony we wrześniu
2020 r. Przewidywany termin
ogłoszenia wyników – IV kwartał
2020 r.
Wyniki można śledzić pod linkiem:
https://rpo.warmia.mazury.pl/artyk
ul/6780/dzialanie-104-pomoc-wpowrocie-lub-wejsciu-na-rynekpracy-osobom-sprawujacymopieke-nad-dziecmi-do-lat-3-

konkurs-nr-rpwm100400-ip01-2800120
Wielkopolskie

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Działanie 6.4.
Wsparcie aktywności
zawodowej z rynku
pracy z
powodu opieki nad
małymi dziećmi

Aktualnie do grudnia 2020 r. trwa
konkurs otwarty.
Wyniki oceny i projekty wybrane do
dofinasowania są na bieżąco
publikowane pod linkiem:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabo
ry/383

Zachodniopomorskie

www.rpo.wzp.pl

6.6 Programy
zapewnienia i
zwiększenia dostępu
do opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 .

Ostatni konkurs zakończony w 2019
r., ale projekty wybrane do
dofinasowania w grudniu 2019 roku
są realizowane jeszcze do 2021 r.
Aktualna lista instytucji
realizujących projekty znajduje się
pod linkiem:
http://rpowup.wzp.pl/sites/default/files/lista_
proj_wybranych_do_dofinansowani
a_3.pdf

