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Dotacje na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 2017 r.  

Autorka: Agnieszka Pierzak - Usługi Szkoleniowo-Doradcze, Tel. 696 095 025 

 

Województwo Strona www Nazwa działania/poddziałania  Nabór wniosków - otwarcie 

Dolnośląskie www.rpo.dwup.pl 8.4.A 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  
 
Poddziałanie nr 8.4.1 

III kwartał 2017 r.  

Kujawsko-pomorskie www.mojregion.eu Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 
 
Poddziałanie 8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT 

II kwartał 2017 r. 
 
 
 
II kwartał 2017 r. 

Lubelskie www.rpo.lubelskie.pl Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego II kwartał 2017 r. 

Lubuskie www.rpo.lubuskie.pl Oś 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.4 Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy 

wrzesień 2017 r. 

Łódzkie www.rpo.lodzkie.pl Działanie X.1  Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 
do lat 3 

I kwartał 2017 r. 
II kwartał 2017 r. 
III kwartał 2017 r. 
 
IV kwartał 2017 r. 

Małopolskie www.rpo.malopolska.pl 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym I kw. 2017 r. 

Mazowieckie www.funduszedlamazowsza
.eu 

Działanie 8.3 
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3 
Poddziałanie 8.3.1 
Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

III kwartał 2017 r. 
 

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

Nie przewiduje się 

Podkarpackie www.rpo.podkrapackie.pl Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w 
regionie 

Nie przewiduje się 

Podlaskie www.rpo.wrotapodlasia.pl 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie II kwartał 2017 r. 
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Pomorskie www.rpo.pomorskie.eu Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 I kwartał 2017 r. 

Śląskie  www.rpo.slaskie.pl Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i 
prywatnego Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad 
dziećmi do 3 lat - OSI 

Brak naboru 

Świętokrzyskie www.rpo-swietokrzyskie.pl Podziałanie 8.1.1  
Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3  
(projekty konkursowe) 
 

I kwartał 2017 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 

II kwartał 2017 r. 

Wielkopolskie www.wrpo.wielkopolskie.pl Poddziałanie 6.4.1  
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi 

I kwartał 2017r. 

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

II kwartał 2017 r. 

 

Stan na 13 marca 2010 r.  

Więcej informacji ma mamopracuj.pl - #funduszedlakobiet 
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