
W regionie przybyło żłobków i przedszkoli 

Pieniądze unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 (RPO WL), pozwoliły na utworzenie blisko 3 tys. miejsc wychowania 

przedszkolnego i ponad 3 tys. miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Spokojny powrót do pracy 

Wiemy jak ważna jest edukacja już dla tych najmłodszych dzieci, dlatego umożliwienie 

dostępu do opieki nad maluchami jest istotne zarówno dla Zarządu Województwa 

Lubelskiego, jak i samych rodziców. Dla tych pierwszych, to budowanie wysokiej jakości 

placówek opiekuńczo-edukacyjnych w regionie. Dla drugich, to szansa na powrót do 

aktywności zawodowej. Tworzenie takich placówek w regionie wymaga także zatrudnienia 

profesjonalnej kadry pedagogów, a to zwiększa szanse na znalezienie pracy osobom 

pełniącym funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3. 

- Wsparcie z Funduszy Europejskich na funkcjonowanie żłobków i przedszkoli to jeden 

z naszych priorytetów jako zarządu województwa. Tym bardziej cieszę się, że środki 

te pozwolą rodzicom maluchów powrócić do pracy – podkreślał podczas ubiegłorocznego 

wręczania umów o dofinansowanie Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław 

Stawiarski. 

Nowoczesne placówki 

Beneficjenci w swoich projektach z zakresu tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego 

zakładają także m.in. poszerzanie oferty zajęć dydaktycznych o charakterze terapeutycznym, 

wyposażanie placówek czy dostosowywanie miejsc pobytu do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami. Z kolei projekty skierowane do najmłodszych, dzieci poniżej 

3. roku życia, to szansa dla rodziców powracających na rynek pracy i godzenie życia 

zawodowego z prywatnym. 

Miliony na miejsca opieki dla najmłodszych 

W ramach RPO WL Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 88 umów o dofinansowanie 

na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Z kolei na tworzenie miejsc wychowania 

przedszkolnego,107 umów. Łącznie w tym zakresie przeprowadzonych zostało 

10 konkursów. Projekty opiewają w sumie na kwotę ponad 230 mln zł, z czego niespełna 209 

mln zł stanowią środki z Unii Europejskiej. 

Mimo, że pieniądze z bieżącej perspektywy finansowej na tego typu przedsięwzięcia 

wyczerpały się, to jest szansa na pozyskanie wsparcia w przyszłym okresie programowania 

na lata 2021-2027. Przewidziane są możliwości w ramach programów regionalnych na: 

• tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego,  

• wsparcie istniejących miejsc edukacji przedszkolnej, 

• rozwijanie jakości edukacji przedszkolnej.  

Wsparcie finansowe na tworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3. przewidziane jest na poziomie krajowym (projekt programu Fundusze Europejskie dla 

Rozwoju Społecznego). 
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