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FAQ – RPMP.08.05.00-IP.02-12-022/17  z dnia 3 kwietnia 2017 r. 
 

Proszę o wyjaśnienie limitu średniego kosztu przypadającego na jedno miejsce, który wynosi 20 000 
PLN. Czy limit ten dotyczy tylko kosztów związanych z utworzeniem miejsca? Tylko kosztów związanych 
z jego funkcjonowaniem? Czy wartości projektu ogółem razem z kosztami pośrednimi w przeliczeniu 
na 1 miejsce opieki? 
 

Zgodnie z zapisami SzOOP, kryteriami oceny oraz zapisami Regulaminu konkursu nr. RPMP.08.05.00-

iP.02-12-022/17 w ślad za Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020 z dnia 2 listopada 2016r., Podrozdział 5.2 pkt.4: 

- W przypadku projektów dotyczących tworzenia nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 średni 

koszt przypadający na 1 miejsce wynosi maksymalnie 20 000,00 zł. Zgodnie z zapisami regulaminu 

konkursu Podrozdziału 2.4 części dotyczącej Działań kwalifikowalnych pkt. 3a w ramach realizacji 

projektu poprzez tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących lub nowo utworzonych 

instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 rozumie się 

także dostosowanie ich do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. – oznacza to, że limit 20 000,00 

PLN obejmuje wszystkie koszty na 1 miejsce w projekcie, także projekty skierowane na tworzenie 

nowych miejsc opieki dla dzieci niepełnosprawnych.  

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 
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.;  

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 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; 
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 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. 
 

W przypadku projektów dot. dostosowania istniejących miejsc do potrzeb osób/ dzieci 

z niepełnosprawnościami limit powyższy nie obowiązuje.  
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Czy jest wskazany okres rozpoczęcia realizacji projektu?   
 

 

Regulamin konkursu (https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-

regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP_08_05_00-IP_02-12 

02217/2017_Regulaminu_konkursu_04_8.5.pdf  

nie wskazuje terminu rozpoczęcia realizacji projektu. Zgodnie z Regulaminem „Okres realizacji projektu 

nie może przekraczać 30 miesięcy, przy czym zaplanowanie z projektu bieżącego funkcjonowania 

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (o którym mowa w pkt 4 lit f) nie może przekraczać 

okresu 24 miesięcy.”  

 

Czy w przypadku gdy mamy, które obecnie współpracują z naszą instytucją posiadające dziecko 
w wieku do lat 3 będą zainteresowanie oddaniem dziecka pod opiekę a jednocześnie są osobami 
pozostającymi bez pracy to czy mogą być one zatrudnione jako dzienny opiekun i sprawować opiekę 
nad dzieckiem swoim i jeszcze grupą innych dzieci? 
 

Zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3  art. 36 dzienny opiekun może zostać zatrudniony przez 
gminę po spełnieniu warunków określonych w artykule 39 ww. Ustawy. Zgodnie z zapisami SZOOP 
grupą docelową projektu w działaniu 8.5 są osoby powracające/wchodzące na rynek pracy, które do 
tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 
(pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim , rodzicielskim, wychowawczym).  
Szczegółowym celem działania określonym w SZOOPie jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, 
które pełnią funkcje opiekuńcze. Biorąc pod uwagę, że oferowane wsparcie powinno przyczyniać się 
do zwiększenia szans utrzymania pracy osobom, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca 
z opieki nad dziećmi, dopuszczalne jest potwierdzenie kwalifikowalności uczestników na etapie 
rekrutacji do projektu i należy umożliwić udział w projekcie osobie, która w momencie rekrutacji 
spełniała warunki kwalifikowalności.  
 

Czy partnerem w projekcie może być firma małżonka Wnioskodawcy? Są to dwie odrębne firmy, 

jednoosobowe, prowadzone przez osoby fizyczne, nie posiadające udziałowców ani zarządu, w związku 

z czym nie podlegają one zapisom dot. podmiotów powiązanych w rozumieniu załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r.  Małżonkowie nie posiadają 

rozdzielności majątkowej, a także rozliczają się osobno przed Urzędem Skarbowym. Firmy są 

zarejestrowane pod odrębnymi adresami, nie współpracują, nie wystawiały sobie faktur wzajemnie, 

nie posiadają wspólnych klientów, nie prowadzą tej samej działalności wg PKD, nie działają na tym 

samym rynku pokrewnym lub właściwym. 

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146) partnerstwo nie 

może zostać zawarte między podmiotami mającymi określone relacje między sobą.  

https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP_08_05_00-IP_02-12%2002217/2017_Regulaminu_konkursu_04_8.5.pdf
https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP_08_05_00-IP_02-12%2002217/2017_Regulaminu_konkursu_04_8.5.pdf
https://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP_08_05_00-IP_02-12%2002217/2017_Regulaminu_konkursu_04_8.5.pdf
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Dotyczy to zarówno relacji między liderem a partnerami, jak i między partnerami, niezależnie od tego, 

czy są to partnerzy krajowi, czy ponadnarodowi. W przypadku podmiotów innych niż podmioty, o 

których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146), nie może zostać 

zawarte partnerstwo obejmujące podmioty, które mają którekolwiek z następujących relacji ze sobą 

nawzajem i nie istnieje możliwość nawiązania równoprawnych relacji partnerskich: 

 jeden z podmiotów posiada samodzielnie lub łącznie z jednym lub więcej podmiotami, z 

którymi jest powiązany w rozumieniu niniejszego akapitu powyżej 50% kapitału drugiego 

podmiotu (dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), przy czym wszyscy 

partnerzy projektu traktowani są łącznie jako strona partnerstwa, która łącznie nie może 

posiadać powyżej 50% kapitału drugiej strony partnerstwa, czyli lidera projektu;  

 jeden z podmiotów ma większość praw głosu w drugim podmiocie  

 jeden z podmiotów, który jest akcjonariuszem lub wspólnikiem drugiego podmiotu, kontroluje 

samodzielnie, na mocy umowy z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami drugiego podmiotu, 

większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników w drugim podmiocie  

 jeden z podmiotów ma prawo powoływać lub odwoływać większość członków organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego drugiego podmiotu;  

 jeden z podmiotów ma prawo wywierać dominujący wpływ na drugi podmiot na mocy umowy 

zawartej z tym podmiotem lub postanowień w akcie założycielskim lub umowie spółki lub 

statucie drugiego podmiotu (dotyczy to również prawa wywierania wpływu poprzez 

powiązania osobowe istniejące między podmiotami mającymi wejść w skład partnerstwa).  

 

W odniesieniu do powiązań osobowych, kwestię tę należy rozpatrywać w kontekście dominującego 

wpływu, który jeden z podmiotów może wywierać na drugi podmiot, przy czym nie musi być spełniony 

warunek, że wpływ wywierany jest na mocy umowy zawartej z tym podmiotem lub postanowień 

w akcie założycielskim lub umowie spółki lub statucie drugiego podmiotu. Za takie powiązania należy 

uznać również różne relacje o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub 

powinowactwo do drugiego stopnia), majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy, które występują 

między osobami fizycznymi w kontekście ich aktywności ekonomicznej. 

I tak, partnerstwo nie powinno być nawiązywane, jeżeli pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami – 

osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, istnieją powiązania osobowe 

o charakterze rodzinnym (np. osoby te są współmałżonkami), które mogą uniemożliwiać nawiązanie w 

ramach projektu równoprawnych relacji partnerskich. Partner mógłby mieć bowiem w trakcie realizacji 

projektu możliwość wywierania dominującego wpływu na decyzje podejmowane przez lidera projektu 

lub odwrotnie.  

Innym przykładem powiązań osobowych jest sytuacja, w której te same osoby fizyczne – w świetle 

dokumentów rejestrowych podmiotów mających wejść w skład partnerstwa – mogą jednoosobowo 

reprezentować zarówno lidera, jak i partnera i tym samym istnieje możliwość wywierania 

dominującego wpływu na decyzje podejmowane przez lidera lub partnera projektu. Mając na uwadze 

powyższe, jeżeli między podmiotami, mającymi wejść w skład partnerstwa, występują powiązania 

kapitałowe, o których mowa w ww. ustawie, to partnerstwo nie może zostać zawarte. 
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Czy do danej kwoty ryczałtowej wystarczy przyporządkować jeden z wielu wskaźników rezultatu, 

pomimo iż istnieje lista wskaźników (tj. wskaźników jest kilka)? Na przykład w ramach działania 8.5 

wskaźniki rezultatu odnoszą się do: 

 Liczby osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej  z 
urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu [osoby] 

 Liczby osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu [osoby] 

Jak należy podchodzić do rozliczenia kwoty ryczałtowej w przypadku gdy mamy przypisane dwa 

powyższe wskaźniki do jednej kwoty? Czy niespełnienie jednego wskaźnika (przy liczbie 2 wskaźników 

do kwoty) powoduje niemożność rozliczenia danej kwoty ryczałtowej i konieczność zwrotu jej całości? 

Beneficjent wybierając wskaźniki powinien zawsze wybrać wszystkie adekwatne wskaźniki. W sytuacji 
gdy adekwatne są zarówno wskaźnik produktu jak i rezultatu to Beneficjent powinien 
przyporządkować oba wskaźniki do danej kwoty ryczałtowej. 

Zgodnie z Podręcznikiem Kwalifikowania Wydatków RPO WM Podrozdziału 8.4.3 pkt. 6b w przypadku 
rozliczania kwot ryczałtowych gdy nie zrealizowano w pełni wskaźników produktu lub rezultatu 
objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie 
„spełnia -nie spełnia”). 

Zaproponowane wskaźniki podlegają zatwierdzeniu przez IOK, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach 
umowy o dofinansowanie projektu. Wzór umowy o dofinansowanie projektu dostępny jest na stronie 
rpo.malopolska.pl (http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-5--wsparcie-na-
rzecz-laczenia-zycia-zawodowego-z-prywatnym---rpmp-08-05-00-ip-02-12-022-17)   

Dokumenty uzgodnione na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie będą stanowić w trakcie 

rozliczania projektu podstawę oceny, czy wskaźniki określone dla rozliczenia kwoty ryczałtowej zostały 

osiągnięte na poziomie stanowiącym minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków 

objętych daną kwotą ryczałtową. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub 

rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota zostanie uznana za niekwalifikowalną.  

Wnioskodawca ma możliwość zastosowania jednej bądź kilku kwot ryczałtowych w ramach projektu. 

Dana kwota ryczałtowa może być ustalona na całość zadania lub na kilka zadań (czyli może dotyczyć 

jednego lub kilku zadań). Ze względu jednak na to, że w przypadku niezrealizowania w pełni 

wskaźników objętych daną kwotą ryczałtową, zostanie ona uznana w całości za niekwalifikowalną, 

zalecane jest stosowanie kilku kwot ryczałtowych w ramach projektu (np. poprzez przypisanie do 

każdego zadania merytorycznego osobnej kwoty ryczałtowej). 

Czy o dofinansowanie może się starać osoba, która otworzyła działalność-żłobek, ale jest w trakcie 

załatwiania wpisu do rejestru żłobków? Czy dopiero po otrzymaniu dofinansowania może załatwiać 

wyżej wymieniony wpis? 

http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-5--wsparcie-na-rzecz-laczenia-zycia-zawodowego-z-prywatnym---rpmp-08-05-00-ip-02-12-022-17
http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/dzialanie-8-5--wsparcie-na-rzecz-laczenia-zycia-zawodowego-z-prywatnym---rpmp-08-05-00-ip-02-12-022-17
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O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które posiadają właściwy wpis w rejestrze /wykazie lub 

podmioty, które są w trakcie organizacji i złożyły już wniosek (lub złożą) o rejestrację/wpis do wykazu 

do właściwego organu (na co wskazuje deklaracja ujęta we wniosku o dofinansowanie). 

Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych/ do wykazu dziennych opiekunów przed podpisaniem umowy lub niezwłocznie 

po jego uzyskaniu, nie później jednak niż w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy (w 

przypadku gdy data podpisania umowy jest późniejsza niż data rozpoczęcia projektu wskazana we 

wniosku o dofinansowanie) lub daty rozpoczęcia okresu realizacji projektu wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie (w przypadku gdy data podpisania umowy jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia 

realizacji projektu wskazana we wniosku o dofinansowanie. 

Czy korzystając z dofinansowania Gminy bądź programu Maluch na każde miejsce w Żłobku możemy 
jednocześnie korzystać z dofinansowania na utworzenia nowych miejsc w żłobku w ramach Działania 
8.5? 
Czy wkładem własnym do projektu może być dotacja z JST przyznawana żłobkom na podstawie 
uchwały Rady Gminy? 
 

Co do zasady nie ma jednoznacznych przepisów wskazujących że dotacje/subwencje/ inne programy 
nie mogą stanowić wkładu własnego w projektach. Należy jednak pamiętać, że należy zawsze spełnić 
następujące warunki: 

1)nie może nastąpić podwójne finansowanie – należy zapewnić że wydatki finansowane z 
dotacji/innego źródła nie są finansowane z projektu 

2) zasady uzyskiwania środków z dotacji/innych źródeł nie mogą zabraniać wnoszenia tych środków 
jako wkład własny w projektach EFS 

3) w ramach projektu EFS mają być co do zasady tworzone nowe miejsca opieki (przyrost miejsc w 
wyniku realizacji projektu).  Beneficjent w konkretnym wniosku o dofinansowanie wskazuje źródła 
z którego finansowany jest wkład własny, ujmuje oświadczenie o braku podwójnego finansowania, 
a IP ocenia czy nie stanowi to podwójnego finansowania zgodnie z zasadami określonymi w 
Podręczniku kwalifikowania wydatków. 

 

Jak wysłać dwa wnioski w systemie e-rpo? 
 

W systemie e-rpo możliwe jest wysyłanie więcej jak jednego wniosku w ramach Działania  8.5. Należy 
jedynie pamiętać, że każdy wniosek musi zostać osobno wygenerowany, co powoduje otwarcie 
osobnych teczek projektów w systemie e-rpo. 

Czy są jakieś limity na zlecanie usług merytorycznych na zewnątrz? 
 

Dokumentacja konkursowa nie wskazuje limitu na zlecenie usług merytorycznych. 
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Czy w związku z realizacją projektu obowiązuje okres utrzymania trwałości projektu po jego 
zakończeniu? 
 

Tak, zgodnie z Regulaminem konkursu co do zasady beneficjenci mają obowiązek zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach 

dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Poprzez trwałość powinno się rozumieć 

gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3.  

 
Z kolei w przypadku stosowania w projekcie wydatków w ramach cross-finansingu zgodnie z zapisami 
podrozdziału 5.3 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na 

lata 2014-2020 pkt. 2 okres zachowania trwałości wydłuża się do 5 lat (a w przypadku sektora MŚP –3 
lata). 
 
Co do zasady za datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć dzień przekazania Beneficjentowi 
środków ostatniej płatności na rzecz projektu przez IZ RPO WM/IP RPO WM. Wyjątek stanowi sytuacja, 
gdy Beneficjent nie otrzymuje płatności końcowej od Instytucji (np. system zaliczkowy), wówczas za 
datę rozpoczęcia okresu trwałości należy przyjąć dzień zatwierdzenia wniosku o płatność końcową”. 
 

Czy w okresie trwałości projektu należy zachować taka samą formę opieki jaką zakładał projekt? 
Przykładowo czy tworząc nowe miejsca w formie żłobka to czy w okresie 2 lat od zakończenia realizacji 
projektu należy zachować ta samą formę opieki czy może to być dowolna forma dopuszczona ustawą 
o opiece nad dziećmi do lat 3? 
 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Trwałość powinna być rozumiana jako gotowość podmiotu do 
świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  
W związku z powyższym w okresie trwałości powinno zachować tą samą formę opieki, która będzie 
wspierana w ramach realizowanego projektu.  
 

Czy w okresie trwałości projektu wsparcie musi być kierowane tylko do grupy docelowej określonej w 
regulaminie konkursu, czy można przyjmować również dzieci osób pracujących.  
 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Trwałość powinna być rozumiana jako gotowość podmiotu do 
świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Regulamin 
konkursu nie wskazuje, aby w okresie trwałości rekrutacja przeprowadzana była zgodnie z kryteriami z 
projektu.  W związku z tym można w okresie trwałości przyjmować dzieci osób pracujących.  
 

Jakie wielkości wliczamy w obrót za ostatni rok obrachunkowy? 
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Zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (Zał. nr 3 do regulaminu konkursu): 

 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez dany podmiot na poziomie 
ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży 
netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

 W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie 
niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość 
przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na 
realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego Wnioskodawcę/ Partnera.  

 W przypadku jednostek sektora finansów publicznych należy podać wartość wydatków 
poniesionych w poprzednim roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera.  

 W przypadku podmiotów realizujących projekty, w których udzielane jest/było wsparcie 
zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń, jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału 
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) 
w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 

 

Jak możemy rozliczyć koszty nieruchomości, które są własnością beneficjenta? 
 

Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków dofinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 

(Podrozdział 6.10 ) w przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość nie 

przekracza wartości rynkowej;  ponadto wartość nieruchomości jest potwierdzona operatem 

szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) –

aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność ( Termin ważności 

sporządzonego dokumentu określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami) . 

Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą to być np. sale, których wartość wycenia 
się jako koszt eksploatacji/utrzymania/wynajmu danego metrażu (zgodnie z metodologią 
przedstawioną przez beneficjenta lub podmiot udostępniający wkład niepieniężny wnoszony na rzecz 
projektu). W przypadku beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą polegającą m.in. na 
wynajmie sal szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowalny jest maksymalnie do wysokości 
stawek stosowanych przez te podmioty w komercyjnej działalności. Operat szacunkowy nie jest 
wymagany. 
 

Czy w projekcie może brać udział osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba 
bezrobotna/poszukująca pracy? 
 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, wsparcie udzielone w ramach  
projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane jest do:  

a. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze 
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

b. osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej 
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.  
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Osoba poszukująca pracy (nie bezrobotna) zarejestrowana w PUP nie zawsze będzie się kwalifikować 
do grupy docelowej jaka jest wskazana w regulaminie konkursu. Beneficjent zobowiązany będzie do 
zweryfikowania czy jest to osoba pozostająca bez pracy. 
 

Czy wynagrodzenie dyrektora jednostki opieki nad dziećmi do lat 3 ujęte powinno być w kosztach 
bezpośrednich czy pośrednich? 
 

Zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków dofinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020, 
rozdział 8.3, pkt. 2b, koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których 
zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownik jednostki / projektu są 
kosztami pośrednimi.  
W przypadku, gdy dyrektor realizuje zadania merytoryczne, m. in. opiekę nad dziećmi czy pełni funkcje 
wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3, wynagrodzenie może być 
kwalifikowane w kosztach bezpośrednich, w całości lub w części etatu, w ramach których wykonuje 
funkcje merytoryczne. 
 

Czy dzierżawa budynku / gruntu będzie kosztem kwalifikowalnym w działaniu 8.5?  
Czy zakup/wynajęcie kontenera / żłobka modułowego będzie kosztem kwalifikowalnym w działaniu 
8.5 . (kontener zamiast budynku)? 
 

W ramach przedmiotowego konkursu istnieje możliwość uwzględnienia kosztów dzierżawy 
budynku/gruntu w ramach kosztów kwalifikowalnych, natomiast zakup kontenera/żłobka 
modułowego nie będzie mógł stanowić wydatku kwalifikowalnego.  
 
Zasady finansowania inwestycji zostały uszczegółowione w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014 – 2020 oraz w Podręczniku kwalifikowania wydatków 
objętych dofinansowaniem w ramach RPo WM 2014 – 2020.  
Zgodnie z zapisami powyższych dokumentów finansowanie krzyżowe (cross finansing) w ramach 
projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie:  
a) zakupu nieruchomości,  
b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 
stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w 
budynku,  
c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo  - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. 
Powyższa definicja cross finansingu nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac 
budowlanych, a jedynie wykonywanie niezbędnych prac dostosowawczych i adaptacyjnych 
istniejących obiektów bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa. Biorąc pod uwagę powyższe 
regulacje, w ramach EFs nie ma możliwości sfinansowania budowy nowych obiektów.  
 

Czy w ramach projektu wystąpi pomoc publiczna/pomoc de minimis, jeżeli wniosek o dofinansowanie 
składa przedsiębiorca prowadzący żłobek ? 
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Zgodnie z art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wsparcie udzielone na 
rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom o pomocy publicznej o ile 
zostaną spełnione jednocześnie następujące przesłanki, tj. gdy wsparcie: 

1. jest udzielane przez Państwo lub ze środków państwowych, 

2. przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, 

3. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwa albo 
produkcję określonych towarów), 

4. grozi  zakłóceniem  lub zakłóca  konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między 
Państwami Członkowskimi UE. 

Mając na uwadze charakter i specyfikę działalności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych nad 
dziećmi do lat 3 należy przyjąć, że w praktyce działalność ta co do zasady nie ma charakteru 
transgranicznego, brak jest bowiem zainteresowania ze strony obywateli zamieszkujących w innych 
państwach członkowskich do korzystania z usług opieki opiekuńczych w placówkach zlokalizowanych 
w Polsce, w szczególności oddalonych od granicy. Działalność ta ma przede wszystkim charakter 
lokalny i w związku z tym, dofinansowanie działalności w zakresie sprawowania opieki na dziećmi 
w wieku do lat 3 nie będzie groziło zakłóceniem konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi i tym samym nie będzie stanowiło pomocy publicznej w 
rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. 

Tym samym, IZ przychyla się do stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie 
z którym działania z zakresu łączenia życia zawodowego i rodzinnego w zakresie zapewniania opieki 
nad dziećmi do lat 3 powinny zostać w całości wyłączone spod zasad pomocy publicznej. 

Powyższe stanowisko może być stosowane w większości przypadków, niemniej jednak 
w przypadku obszarów przygranicznych należy zastosować zindywidualizowane podejście, 
obejmujące weryfikację czy udzielona pomoc nie powoduje zakłócenia konkurencji i wymiany 
handlowej między państwami członkowskimi. Ponadto, w przypadku gdy dany podmiot prowadzi 
zarówno wyżej opisaną działalność opiekuńczą, jak również działalność komercyjną (polegająca np. 
na wynajmie pomieszczeń, organizacji zajęć i kursów językowych), należy zapewnić odpowiednio 
rozdział księgowy i finansowy obu rodzajów działalności, w celu uniknięcia wystąpienia przesłanek 
pomocy publicznej. 

W związku z powyższym, we wniosku o dofinansowanie nie należy oznaczać pozycji budżetowych 
jako pomoc publiczna, niemniej jednak każdy przypadek na etapie oceny będzie rozpatrywany 
indywidualnie. 

Na etapie składania wniosku, wnioskodawca nie wie jaką formę opieki będzie ostatecznie realizował -  
żłobek, czy klub dziecięcy. Jest to uzależnione od decyzji Sanepidu, która jest w toku.  
Zakładany jest żłobek, ale sanepid badając bazę lokalową i warunki może zdecydować, że prowadzony 
może być tam tylko klub dziecięcy. Co w takim przypadku? 
 

Na etapie aplikowania wnioskodawca musi konkretnie określić jaka forma opieki będzie realizowana, 
z tym są powiązane koszty w projekcie  oraz punktacja w premiujących kryteriach wyboru.  
 

Jak będzie traktowana w projekcie osoba, która jest ubezpieczona w KRUS, ma gospodarstwo powyżej 
2ha, a co za tym idzie nie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Czy taka 
osoba może być objęta wsparciem w projekcie? 
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Taka osoba może być objęta projektem jeżeli przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. 
W przeciwnym razie jest traktowana jako osoba pracująca, i nie ma możliwości spełnienia warunku 
powrotu na rynek pracy. 
 

Instytucja prowadząca przedszkole chce rozszerzyć działalności również o opiekę nad dziećmi do lat 3. 
W ramach projektu przewiduję się budowę placu zabaw. Czy dzieci uczęszczające do przedszkola, będą 
mogły korzystać również z takiego placu zabaw, sfinansowanego w ramach projektu w 8.5? 
 

Nie ma żadnych przeciwwskazań do korzystania z placu zabaw przez wszystkie dzieci w podmiotach 
korzystających z dofinasowania w ramach 8.5. 
 

Czy kosztem kwalifikowalnym będzie opłata skarbowa za wpis do rejestru żłobków/wykazu 
opiekunów?  
 

Zgodnie z zapisami Podręcznika oraz Regulaminu nie ma przeciwskazań by opłata za wpis do rejestru 
była kosztem kwalifikowalnym w kosztach bezpośrednich, o ile będzie on poniesiony w okresie 
realizacji projektu. 
 
 

Czy jako wkład własny Wnioskodawca może wnieść budynek, który został wybudowany w ramach 
dotacji z programu MALUCH ? Reszta dostosowania budynku i adaptacja pod potrzeby żłobka będzie 
elementem projektu w ramach 8.5.  

Zgodnie z zapisami Podręcznika rozdział 6.10, pkt. 3 Wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich 

lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych 

środków publicznych, jest niekwalifikowalny (podwójne finansowanie). 

 

Czy występują limity znaków we wniosku o dofinansowanie? 
 

Formularz wniosku objęty jest limitem liczby znaków. Limit ten wynosi 30 000 znaków i obejmuje 
następujące pola: 

 C.4 Krótki opis projektu, 

 D.1.2 Opis grup docelowych, 

 D.1.5 Sposób zarządzania projektem, 

 D.2 Potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów, 

 E.2 Cel główny projektu. 
Jednocześnie dla pola D.1.4 Zadania realizowane w projekcie określony jest limit 5 000 znaków na 
każde zadanie.  
Pole  C.4 Krótki opis projektu objęte jest dodatkowym ograniczeniem  - 2000  znaków.  
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Czy osoba będąca na urlopie macierzyńskim i jednocześnie objęta umową o pracę może być 
uczestnikiem projektu w ramach Działania 8.5? 
 

Tak może być. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, wsparcie udzielone 
w ramach  
projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane jest do:  

a. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze 
względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę 
zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.  

b. osób pracujących opiekujących się dzieckiem do lat 3, będących w trakcie przerwy związanej 
z urodzeniem lub wychowaniem dziecka i przebywających na urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy.  

 
 

Czy możliwe jest pobieranie od rodziców opłat za pobyt dziecka? 
 

Regulamin konkursu wskazuje, iż biorąc pod uwagę konieczność włączania mechanizmów 
zapewniających trwałość utworzonych miejsc opieki, możliwe jest partycypowanie opiekunów 
prawnych w opłatach dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki.  
Oznacza to, że wymagany w projekcie wkład własny może być ponoszony ze środków wpłaconych przez 
rodziców, pod warunkiem jednak, że wpłaty te nie przekroczą poziomu tego wkładu, opłaty będą 
symboliczne i nie będą stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie. Ponadto, informacja na 
temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie 
projektu i będzie podlegać ocenie pod kątem celowości i racjonalności przez instytucję oceniającą 
konkurs. 
 
 

 

 

 


