
Kryteria wyboru projektów w ramach 
Działania 9.4 „Godzenie życia zawodowego i prywatnego” RPO WL

Konkurs RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19

Departament Wdrażania EFS
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Lublin, 19 sierpnia 2019 r.



Typy projektów 

Typ projektu nr 1 lit. a – c zgodnie z SZOOP RPO WL z dnia 14 maja 2019 r. , tj.:

•Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

a) żłobków;

b) klubów dziecięcych;

c) usług dziennych opiekunów.

Co można realizować w ramach w/w typów:

a) 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 do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz
w ramach instytucji dziennego opiekuna;

b) dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami
w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3,

c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za
pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez
opiekunów dzieci.



Typy projektów 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie
żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

a) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarno-
higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z
koncepcją uniwersalnego projektowania itp. (możliwe wyłącznie w sytuacji gdy podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego
opiekuna);

b) zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie
sanitarne, zabawki), możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna
udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;

c) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego
sprzętu oraz 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 (możliwe
wyłącznie w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu
sprawowania opieki przez dziennego opiekuna);

e) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci (możliwe wyłącznie
w sytuacji gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania
opieki przez dziennego opiekuna);

f) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym
np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty
opłat za wyżywienie i pobyt dziecka;

g) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego,

h) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3.



Typy projektów 

Ważne!

Wydatki powyższe mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc opieki na dziećmi
w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych lub u dziennego opiekuna (za wyjątkiem działań
wykluczonych dla tej formy opieki) do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie
w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania
placówki.



Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne 

1. Liczba wniosków:

Wnioskodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w konkursie.

2. Trwałość projektu:

Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych oraz dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach,
klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu.

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych oraz
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3.

3. Zakres wsparcia:

Projekt zakłada realizację typu 1 lit. a lub 1 lit. b lub 1 lit. c w zakresie:

- tworzenia 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 do lat 3, tj. w żłobkach, klubach dziecięcych oraz
w ramach instytucji dziennego opiekuna

lub

- dostosowania istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego
opiekuna.

TAK

TAK



Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne 

4. Cross – financing i środki trwałe w projekcie:
a) W przypadku projektów zakładających utworzenie w ramach typu nr 1 lit. a lub 1 lit. b mniej niż

30 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 do lat 3, tj. w żłobkach lub klubach dziecięcych:
• wydatki w ramach cross-financingu stanowią nie więcej niż 20% wartości współfinansowania EFS
w projekcie,
• wydatki w ramach limitu na środki trwałe stanowią nie więcej niż 20% wartości projektu
(włączając cross-financing).

b) W przypadku projektów zakładających utworzenie w ramach typu nr 1 lit. a lub 1 lit. b co najmniej
30 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 do lat 3, tj. w żłobkach lub klubach dziecięcych:
• wydatki w ramach cross-financingu stanowią nie więcej niż 40% wartości współfinansowania EFS
w projekcie,
• wydatki w ramach limitu na środki trwałe stanowią nie więcej niż 40% wartości projektu
(włączając cross-financing).

c) W przypadku realizacji projektu wyłącznie w ramach typu 1 lit. c:
• wydatki w ramach cross-financingu stanowią nie więcej niż 10% wartości współfinansowania EFS
w projekcie,
• wydatki w ramach limitu na środki trwałe stanowią nie więcej niż 10% wartości projektu
(włączając cross-financing).

TAK



Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne 

5. Wkład własny:

Wnioskodawca lub partner wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.

Wkład własny może pochodzić ze środków resortowego Programu „Maluch+” na warunkach
określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

6. Wnioskodawca:

W przypadku projektów zakładających realizację typu projektu nr 1 lit. c (dzienny opiekun)
uprawnionym wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego.

Kryterium ma zastosowanie również w przypadku realizacji w projekcie dodatkowo typu nr 1 lit. a lub
1 lit. b.

7. Dzienny opiekun:

W przypadku typu projektu nr 1 lit. c (dzienny opiekun) projekt zakłada zatrudnienie dziennego
opiekuna przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, zgodnie
z warunkami określonymi w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.

TAK

TAK

1 lit. c

TAK

1 lit. c



Kryteria wyboru projektów – kryteria premiujące 

1. Grupa docelowa:

Co najmniej 30% grupy docelowej projektu stanowią:

a) osoby z niepełnosprawnościami

lub

b) osoby długotrwale bezrobotne

lub

c) osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3).

2. Partnerstwo:

Projekt jest realizowany w partnerstwie obejmującym co najmniej jednostkę sektora finansów
publicznych oraz podmiot ekonomii społecznej.

3. Komplementarność z Programem „Maluch+”:

Projekt zapewnia wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycie
kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 komplementarnie z
resortowym Programem „Maluch+”.

Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł, tj. ze
środków EFS oraz rządowego Programu „Maluch+”, z zastrzeżeniem braku podwójnego finansowania
tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki. W celu uniknięcia podwójnego
finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki, projekt zawiera
szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł finansowania
poszczególnych wydatków.

+ 5 pkt

+ 5 pkt
1 lit. a-b

+ 5 pkt



Kryteria wyboru projektów – kryteria premiujące 

4. Zakres wsparcia:

Wsparciem objęte są nowo utworzone w projekcie lub istniejące żłobki lub kluby dziecięce, z terenu 
miast średnich województwa lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 

5. Grupa docelowa:

Projekt zakłada, że w grupie docelowej objętej wsparciem co najmniej:

a) 30% stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo;

lub

b) 15% stanowią osoby samotnie wychowujące dziecko, powracające lub wchodzące na rynek
pracy;

lub

c) 15% stanowią rodziny wychowujące co najmniej troje dzieci, w których co najmniej jedno z
rodziców (opiekunów prawnych) powraca lub wchodzi na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci.

6. Minimalny zakres wsparcia:

Projekt zakłada utworzenie minimum 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (w nowych bądź
istniejących żłobkach lub klubach dziecięcych), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, tj. w żłobkach i klubach dziecięcych.

+ 5 pkt
1 lit. a-b

+ 5 pkt
1 lit. a-b

+ 15 pkt
1 lit. a-b



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Dotyczy kryterium formalnego specyficznego nr 7 „Dzienny opiekun”

➢Zgodnie z kryterium funkcji dziennego opiekuna nie może pełnić osoba na podstawie
prowadzonej działalności na własny rachunek.

➢Funkcję dziennego opiekuna może pełnić osoba fizyczna, zatrudniana przez jednostkę
samorządu terytorialnego (zgodnie z kryterium formalnym specyficznym nr 6 „Wnioskodawca”),
na podstawie umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

➢Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.



Kryteria wyboru projektów – wyjaśnienia 

Dotyczy kryterium premiującego nr 4 „Zakres wsparcia”

➢Zgodnie z kryterium wnioskodawca otrzymuje premię o wadze 5 pkt w przypadku objęcia
wsparciem nowo utworzonych w projekcie lub istniejących żłobków lub klubów dziecięcych
zlokalizowanych na terenie miast średnich województwa lubelskiego, w tym w szczególności
miast średnich tracących funkcje społeczno - gospodarcze.

➢Miasta średnie - zgodnie z Wytycznymi w obszarze rynku pracy – miasta powyżej 20 tyś.
mieszkańców, z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15 – 20 tyś.
mieszkańców będące stolicami powiatów. Lista miast średnich wskazana jest w załącznikach nr 1
i 2 do dokumentu pn. „Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno – gospodarcze”
opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.



Najczęściej zadawane pytania!

1. Część 3.2 Typy projektu; pkt. 10 (kategorie działań), pkt. h "inne wydatki, o ile są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3".

Czy kwalifikowane będą zajęcia dodatkowe dla dzieci do lat 3, w tym wyjazdy na basen?

Odp.:

Prowadzenie zajęć dodatkowych, opiekuńczo-wychowawczych powinno wynikać z diagnozy, potrzeb
rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz mieć racjonalne
uzasadnienie. Zgodnie z punktem 3.2 punkt 10, podpunkt h "inne wydatki, o ile są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3". Kwalifikowalność, zasadność i
racjonalność ponoszonych wydatków podlegać będzie indywidualnej ocenie przez członków KOP
na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie, na podstawie zapisów zawartych we
wniosku o dofinansowanie.



Najczęściej zadawane pytania!

2. Czy dotacja z Programu „Maluch+” może być wykazana jako wkład własny w projekcie do
konkursu 9.4 RPO WL?

W celu wykazania komplementarności z Programem Maluch + i uniknięcia podwójnego finansowania
tych samych wydatków należy przedstawić szczegółowy kosztorys powyższego Programu?

Odp.:

Dotacja z Programu „Maluch+” może być wykazana jako wkład własny finansowy. W szczegółowym
budżecie projektu w opisie pozycji kosztowej należy wskazać konkretne pozycje kosztowe, które
zostaną sfinansowane z Programu „Maluch+” i stanowią wkład własny pieniężny. Wówczas
w polu uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie
niepieniężnym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników należy wskazać niezbędne informacje
dotyczące formy i wysokości wnoszonego wkładu własnego pieniężnego. Dodatkowo w polu
Uzasadnienie wydatków pod szczegółowym budżetem projektu lub innej części wniosku należy
przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia zawierający informacje na temat źródeł
finansowania poszczególnych wydatków.



Najczęściej zadawane pytania!

3. Czy wkład własny może pochodzić z opłat uczestników projektu?

Odp.:

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu - Pkt 4.1. Wkład własny, wkład w postaci finansowej
wykazywany przez wnioskodawcę w projekcie może pochodzić z opłat związanych z udziałem
uczestników w projekcie. Zgodnie z zasadami wnoszenia wkładu własnego:

a) możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym
wspieranym z EFS, w związku z tym w przypadku wsparcia kierowanego do osób pozostających bez
zatrudnienia lub wykluczonych społecznie opłaty nie powinny być pobierane; natomiast jest to
możliwe w przypadku rodziców wnoszących opłatę za opiekę przedszkolną, osób uczestniczących
w kształceniu ustawicznym, np. szkoleniach językowych dla dorosłych osób pracujących, etc.;

b) opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie;

c) informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku
o dofinansowanie projektu i podlegać będzie ocenie przez instytucję oceniającą konkurs pod kątem
celowości i ewentualnego ograniczenia dostępu do projektu dla potencjalnych uczestników projektu.



Najczęściej zadawane pytania!

4. Komplementarność z Programem „Maluch+”. Czy jest możliwość powoływania się na projekt,
który ewentualnie w przyszłości brałby udział w tym programie ale nie jest jeszcze podpisana
umowa?

Odp.:

Uprzejmie informuję, iż aby projekt mógł spełnić kryterium premiujące nr 3: komplementarność
z Programem „Maluch+” zgodnie z zapisami kryterium projekt powinien zapewnić wsparcie w zakresie
tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycie kosztów związanych z bieżącym
świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 komplementarnie z resortowym Programem
„Maluch+”. Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi
do lat 3 z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „Maluch+”, z zastrzeżeniem braku
podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki. W celu
uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem
opieki, projekt zawiera szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat
źródeł finansowania poszczególnych wydatków.

W związku z powyższym, aby wykazać komplementarność projektu finansowanego
w ramach konkursu zamkniętego RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/18 z Programem „Maluch+” powinna
zostać podpisana umowa o dofinansowanie na realizację rządowego Programem „Maluch+”.



Najczęściej zadawane pytania!

5. Planujemy rozpocząć projekt 9.4 w styczniu 2020 roku. Czy jeżeli rozpoczniemy realizację przed
rozstrzygnięciem konkursu, a projekt uzyska dofinansowanie, to czy koszty poniesione w okresie od
stycznia do podpisania umowy zostaną nam zrefundowane?

Odp.:

Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia realizacji projektu z własnych środków, przed rozstrzygnięciem
konkursu i podpisaniem umowy (z uwzględnieniem ryzyka związanego z ewentualną negatywną oceną
projektu i niepodpisaniem umowy). W takim przypadku Instytucja Organizująca Konkurs upewnia się,
że przy jego dotychczasowej realizacji przestrzegano przepisów prawa. Może to polegać
w szczególności na przeprowadzeniu kontroli uprzedniej. Również do oceny IOK należy stwierdzenie,
czy biorąc pod uwagę charakter oraz skalę ewentualnej nieprawidłowości projekt powinien otrzymać
dofinansowanie.



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Departament Wdrażania EFS

ul. Czechowska 19, Lublin

efs@lubelskie.pl

Tel. 81 44 16 843

mailto:efs@lubelskie.pl

