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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 - www.agnieszkapierzak.pl - Usługi Szkoleniowo-Doradcze, Tel. 696 095 025 

 

Województwo Strona www Nazwa działania/poddziałania ze Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 

Dolnośląskie www.rpo.dwup.pl  
Działanie 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
 
Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku 
do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 
oraz pokrywanie kosztów opieki w tym: 

 tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub 
nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą; 

 dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami; 

 sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani; 

 sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego 
dziennego opiekuna; 

 aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 
(realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu 
sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani).  

 

wrzesień 2016 r. 

www.mamopracuj.pl
http://www.agnieszkapierzak.pl/
http://www.rpo.dwup.pl/
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Preferowane będą projekty: 
koncentrujące się na obszarach o największym opóźnieniu 
społeczno-gospodarczym 
 
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia 

 osoby powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;  

 osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3 

Kujawsko-pomorskie www.mojregion.eu Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
 
8.4.1. WSPARCIE ZATRUDNIENIA OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE 
OPIEKUŃCZE 
8.4.2 ROZWÓJ USŁUG OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 
 
8.4.1. 
Wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po 
urlopach macierzyńskich/ rodzicielskich/wychowawczych 
poprzez:  1. finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. 
voucher), obejmujące: a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki 
nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenia 
dziennego opiekuna, b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz 
kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej 
opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług, 2. 
działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces 
powrotu na rynek pracy (jako uzupełnienie działań polegających 
na finansowaniu opieki nad dziećmi do lat 3). 
 
8.4.2 
Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących 
usługi opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez65: 1. tworzenie 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub 
nowo tworzonych formach opieki przewidzianych ustawą,66 2. 
sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego 

Czerwiec 2016 

http://www.mojregion.eu/
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opiekuna  i niani, 3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna 
dziennego zatrudnionego przez gminę w części odpowiadającej 
kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu, 
4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb 
dzieci  z niepełnosprawnościami. 
 
Osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej wyłączone z 
rynku pracy  w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do 
lat 3 lub powracające na rynek pracy po urlopach 
macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych. 

Lubelskie www.rpo.lubelskie.pl 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego 
 
Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3102 w formie: 

a) żłobków,  
b) klubów dziecięcych,  
c) usług dziennych opiekunów,  
d) usług niani.   

 
2. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z 
następujących form wsparcia: a) poradnictwo zawodowe lub/i 
pośrednictwo pracy, b) staże i praktyki zawodowe, c) szkolenia 
prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z 
praktyką zawodową u pracodawcy), d) subsydiowane 
zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy, e) wsparcie adaptacyjne104 
pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia 
subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, 
praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i 
kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb 
pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy. 
 
Rodzice i pełnoprawni opiekunowie dzieci do lat 3 z terenu woj. 
lubelskiego105, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

Jeszcze nie ogłoszony (anulowano nabór 
ogłoszony w grudniu 2015) 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020106 

Lubuskie www.rpo.lubuskie.pl Działanie: 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy 
 I Typ 
Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia poprzez 
m.in. tworzenie oraz rozwój żłobków i klubów dziecięcych 
h, wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna, 
wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3  
przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. 
placówkach. 
 

Jeszcze nie ogłoszony  

Łódzkie www.rpo.lodzkie.pl  Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę 
nad dziećmi w wieku do lat 3 
  
Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom 
sprawującym  
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:  
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
w formie instytucjonalnej: 
a) żłobków 
b) klubów dziecięcych 
c) opiekuna dziennego 
i pozainstytucjonalnej: 
d) niani. 
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
w wieku do  lat 3 m.in. w formie: 
a) doradztwa zawodowego 
b) doradztwa indywidualnego 
c) pośrednictwa pracy, szkoleń 
Osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 
Osoby pozostające bez pracy, w tym bezrobotne i bierne 
zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 
stanowi barierę w wejściu na rynek pracy 
 

Rozstrzygnięty 
Link do listy podmiotów które będą 
przyjmować rodziców: 
 
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/62-
lista-projektow-1001/lista-projektow-
wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-
100100.pdf 
 

http://www.rpo.lubuskie.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/62-lista-projektow-1001/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-100100.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/62-lista-projektow-1001/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-100100.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/62-lista-projektow-1001/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-100100.pdf
http://www.rpo.lodzkie.pl/images/2016/62-lista-projektow-1001/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-poddzialanie-100100.pdf
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Małopolskie www.rpo.malopolska.pl 

Działanie 8.5. Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z 
prywatnym 
 

III kwartał   2016 roku 

Mazowieckie www.funduszedlamazowsza.eu Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3  
 
Przewiduje się następujące typy operacji: 1. Tworzenie i 
funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 
żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych;  2. 
Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad 
dzieckiem do lat 3 już istniejących;  3. Tworzenie i rozwijanie 
miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki 
wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 
obejmujące:  a. sprawowanie opieki przez nianię 
b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego, 4. Pokrycie 
części kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki 
nad dziećmi do lat 3.   
 
Zaproponowane typy operacji zostały zaprojektowane w sposób 
zapewniający szerokie spektrum pomocy zarówno w 
organizowaniu, funkcjonowaniu jak i finansowaniu miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3. Zakłada się wykorzystanie całego wachlarza 
typów operacji przewidzianych w ustawie z dn. 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi do lat 3. Wsparcie realizowane będzie na 
zasadach określonych w niniejszej ustawie.    
 
ostateczni odbiorcy wsparcia   
Działanie 8.3  

macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych sprawujące 

zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

Jeszcze nie ogłoszony 
Planowany termin rozpoczęcia ogłoszenia 
konkursu III kwartał 2016 

Opolskie www.rpo.opolskie.pl Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego  Jeszcze nie ogłoszony 

http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.funduszedlamazowsza.eu/
http://www.rpo.opolskie.pl/
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Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 
istniejących lub nowo powstałych formach opieki przewidzianych 
ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,  w tym m.in. 
zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca 
opieki nad dziećmi do lat 3.  
2) Pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki na d dziećmi 
lub wynagrodzenie dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów 
dzieci do lat 3.  
3) Dostosowanie nowo utworzonych i istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 
4) Aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lata 3 w tym m.in. pośrednictwo pracy,  
d) poradnictwo zawodowe,  
e) szkolenia,  
f) staże,  
g) wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,  
h) subsydiowanie zatrudnienia,  
i) grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w 
rozumieniu art. 67 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy 

Planowany termin rozpoczęcia ogłoszenia 
konkursu II kwartał 2016 

Podkarpackie www.rpo.podkarpackie.pl DZIAŁANIE 7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 
 
Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. 
żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). 
2.Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 
dziennego opiekuna.  
3.Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach 
opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, 
klubach dziecięcych) 
4.Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym 
poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi 
stanowi barierę w dostępie do rynku pracy 
W przypadku typów projektów 1 
- 3 przewiduje się możliwość pobierania opłat związanych z 

Jeszcze nie ogłoszony 
Planowany termin rozpoczęcia ogłoszenia 
konkursu II kwartał 2016 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/
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opieką nad dzieckiem do lat 3. 
W typie projektu 4 przewiduje się możliwość zwolnienia z 
odpłatności z tytułu objęcia wsparciem dziecka do lat 3 osób, 
które w momencie przyjmowania dziecka do placówki korzystają 
ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 
182 z późn. zm.). 

Podlaskie www.rpo.wrotapodlasia.pl Działanie 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie 
 

1. Udostępnienie usług w zakresie opieki nad dziećmi w 
wieku do 3 lat poprzez tworzenie nowych miejsc opieki 
(zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3)  

2.  Wsparcie pracodawców (w tym przedsiębiorców) w 
stosowaniu rozwiązań na rzecz godzenia życia 
zawodowego z prywatnym, w połączeniu ze wsparciem 
kierowanym do osób opiekujących się dziećmi w wieku 

na stanowisko 

działań informacyjnych (jako działań uzupełniających), 
dotyczących elastycznych form pracy. Wsparcie 
przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z 
prywatnym będzie możliwe jedynie w ramach projektu, 
którego rezultatem będzie aktywizacja zawodowa bądź 
pomoc w utrzymaniu zatrudnienia osób opiekujących się 
dzieckiem do lat 3. 

 

Konkurs rozstrzygnięty wyniki naboru na 
stronie www. Kolejny nabór planowany na 
kwiecień 2016 r.  
 

Pomorskie www.rpo.pomorskie.eu DZIAŁANIE 5.3. O PIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3  
 
Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób 
opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci 
rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na 
rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z prywatnymi 
oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności 

Jeszcze nie ogłoszony 
Planowany termin rozpoczęcia ogłoszenia 
konkursu II kwartał 2016 
 
 
 

http://www.rpo.wrotapodlasia.pl/
http://www.rpo.pomorskie.eu/
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poprzez:  
a)tworzenie i utrzymanie nowych miejsc w formach opieki nad 
dziećmi do lat 3, obejmujące m.in.:  
a) zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie 
kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych  
sytuacjach), obejmujące:  
- pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na 
ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, 
z godnie z umową o świadczenie usług,  
- pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego w części 
odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w 
ramach projektu,  
- pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego 
opiekuna.  

Śląskie www.rpo.slaskie.pl Działanie 8.1  
Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego 
i prywatnego 
 
Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 Poddziałanie 8.1.2 Poddziałanie 
8.1.3  

1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. 
przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów 
dziennej opieki; 2. Tworzenie  nowych miejsc opieki w 
podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już 
istniejących; 3. Tworzenie  i rozwijanie miejsc opieki nad 
dziećmi w innych formach opieki wymienionych w 
ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a. 
sprawowanie opieki przez nianię, b. sprawowanie opieki 
przez opiekuna dziennego; 4. Pokrycie kosztów 
związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 
dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi 
stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. 

 

Konkurs rozstrzygnięty,  
 
Link do listy podmiotów które będą 
przyjmować rodziców: 
  
http://www.rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/24 

http://www.rpo.slaskie.pl/
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ostateczni odbiorcy wsparcia Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 
Poddziałanie 8.1.2 Poddziałanie 8.1.3  
Osoby podejmujące pracę po przerwie związanej z urodzeniem 
dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3; Osoby zatrudnione, 
wychowujące dzieci do lat 3; Osoby, które są poza rynkiem pracy 
ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3. 

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 
 
8.1.1  
1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (zgodnie z 
ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3) poprzez1: a) tworzenie nowych żłobków oraz klubów 
dziecięcych;  b) tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących 
żłobkach i klubach dziecięcych;  c) wsparcie tworzenia i rozwoju 
usług świadczonych przez dziennego opiekuna oraz nianie; d) 
pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem opieki 
nad dzieckiem do lat 3.2 Działanie, o którym mowa w pkt. 1 lit. d, 
nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie. 
 
osoby fizyczne w wieku aktywności zawodowej powracające lub 
wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 
i/lub wychowaniem dzieci, − dzieci do 3 roku życia (lub w 
przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka 
wychowaniem przedszkolnym - 4 roku życia zgodnie z ustawą z 
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) 

Konkurs ogłoszony, nabór projektów od marca 
2016 r.  

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 
 
1. Wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w 
żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań).   
2. Wspieranie aktywizacji zawodowej osób wchodzących bądź 
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, 
rodzicielskich oraz wychowawczych.   
Zakres wsparcia w ramach ww. typów projektów (pkt. 1 i 2) może 

Jeszcze nie ogłoszony, planowany termin 
ogłoszenia:  marzec 2016 r. 

http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/
http://www.rpo.warmia.mazury.pl/
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obejmować następujące działania:  
a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami     w 
istniejących lub nowo tworzonych formach opieki przewidzianych 
ustawą;  
b) dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami;   
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub 
wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani dla opiekunów 
dzieci do lat 3 (dot. osób wskazanych w pkt. 1 opisu Grupy 
docelowej/ ostatecznych odbiorców wsparcia)  
d) sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego 
opiekuna.  
e) aktywizację zawodową opiekunów dzieci do lat 3 (wsparcie 
realizowane wyłącznie jako element projektu wskazanego w lit. C 
1. Osoby pozostające bez zatrudnienia sprawujące opiekę nad 
dziećmi do 3 roku życia, planujące podjęcie pracy oraz osoby 
powracające do pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dziećmi do 3 roku życia. Wsparcie udzielone w ramach projektów 
jest skierowane do osób bezrobotnych lub osób 
nieaktywnych/biernych zawodowo pozostających poza rynkiem 
pracy ze względu  na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym osób, które przerwały karierę zawodowa ze względu na 
urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach 
macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1502, z późn. zm.) 2. Osoby, którym sytuacja rodzinna 
wynikająca z opieki nad dziećmi do 3 roku życia, utrudnia 
utrzymanie pracy zawodowej. Wsparcie udzielone w ramach 
projektów jest skierowane  do osób opiekujących się dziećmi do 
lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o 
pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących 
będących  w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 
rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 
późn. zm.).   
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Wielkopolskie www.wrpo.wielkopolskie.pl Działanie 6.4. Wsparcie aktywności  zawodowej osób 
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi 
 
1. tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia w 
żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie i 
dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem) i 
dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.  
2. wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych 
(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),  
3. wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie 
usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu w 
celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,  
4. nabycie/podnoszenie wymaganych prawem 
kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji 
opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 1 i/l 
ub 3), 5. aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź 
wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką 
nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),z wyłączeniem dotacji/pożyczek na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego  
zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,  
6. wsparcie przedsiębiorców i pracodawców w stosowaniu 
rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym, w 
tym opracowanie strategii w zakresie stosowania elastycznych 
form i czasu pracy, wdrażanie konkretnych form organizacji pracy 
(np. telepraca), zakup niezbędnego wyposażenia (wyłącznie jako 
element projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3 
1. Osoby doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze 
sprawowaną Opieką nad dzieckiem do lat 3, w tym:  
a) osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające 
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 
do lat 3.  
b) osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki 
nad dzieckiem kończy się umowa o pracę , osoby zatrudnione na 
czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z 

Wnioski w trakcie oceny merytorycznej  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
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urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.  
2. Przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie wdrażania rozwiązań 
na rzecz godzenia życia zawodowego z prywatnym.  

Zachodniopomorskie www.rpo.wzp.pl 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 
 
Upowszechnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi 
wieku do lat 3, poprzez.:  

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w 
tym dostosowanych do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo 
tworzonych formach opieki (żłobki i kluby dziecięce), w 
tym m.in.:  

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym d 
o wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, bez 
pieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, 
szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.  

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, 
wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, 
zabawki);  

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-
wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego 
sprzętu o raz narzędzi do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych 
pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania;  

d) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną 
nawierzchnią i ogrodzeniem;  

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój 
psychoruchowy i poznawczy dzieci;  

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty 
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu 

Sierpień 2016 r.  

http://www.rpo.wzp.pl/
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opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci.  
2. Wsparcie istniejących instytucji opieki nad dziećmi 

do lat 3 w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w instytucji (żłobki i kluby dziecięce).  

3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do  
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w tym finansowanie 
mechanizmu racjonalnych usprawnień, np.  zatrudnienie 
asystenta dziecka, dostosowanie posiłków z uwzględnieniem 
specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy dydaktycznych 
adekwatnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających 
z niepełnosprawności, w oparciu o indywidualnie 
przeprowadzoną diagnozę.  

4. Finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi 
lub wynagrodzenia dziennego opiekuna (w tym 
finansowanie przeszkolenia zawodowego dziennego 
opiekuna) lub niani dla opiekunów dzieci do lat 3.  

 
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 urlopach 
macierzyńskich , rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

2. Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, którym w okresie 
opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby 
zatrudnione na czas określony, pracujące będące w 
trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, 
rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy  

 

 

 


