
 

Załącznik nr 13 

do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 

Warunki kwalifikowania stawek jednostkowych dotyczących tworzenia nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku, klubie dziecięcym lub przez 

dziennego opiekuna.   

1. Działania, o których mowa w podrozdziale 5.2 pkt 5 lit. a Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, zgodnie z pkt 5 SzOOP dla Działania 8.5 

RPO WM, są rozliczane wyłącznie w formie stawek jednostkowych wskazanych 

w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/702 z dnia 10 grudnia 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenie delegowane 2015/2195 uzupełniającym 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie 

Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych 

stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez 

Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie, tj. za pomocą: 

a) stawki jednostkowej utrzymania nowoutworzonego miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3 w żłobku; 

b) stawki jednostkowej utrzymania nowoutworzonego miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3 w klubie dziecięcym; 

c) stawki jednostkowej utrzymania nowoutworzonego miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3 u dziennego opiekuna. 

2. Stawka jednostkowa to miesięczna kwota za utrzymanie utworzonego w ramach 

projektu miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stawka jednostkowa 

uwzględnia zarówno koszt utworzenia miejsca opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 

jak i jego utrzymania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy1. 

3. Kwota stawki jednostkowej kwalifikowalnej za dany miesiąc zależy od frekwencji 

dziecka w miejscu opieki2 i wynosi:  

a) 1 855,18 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] w żłobku, w tym 236,88 zł w ramach 

cross-financingu; stawka będzie kwalifikowalna, gdy obecność dziecka w danym 

miesiącu wyniesie minimum 75,00% włącznie;  

b) 1 862,52 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] w klubie dziecięcym, w tym 170,84 zł 

 
1 Zgodnie z Kryterium Specyficzne warunki wstępne dla Konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 
2 Frekwencja dziecka (obecność w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna) wyliczana jest 

w odniesieniu do liczby dni otwarcia żłobka lub klubu dziecięcego lub pracy opiekuna dziennego 
w danym miesiącu. 
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w ramach cross-financingu; stawka będzie wypłacona, gdy obecność dziecka 

w danym miesiącu wyniesie minimum 75,00% włącznie;  

c) 1 353,13 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] u dziennego opiekuna, w tym 93,28 zł 

w ramach cross-financingu; stawka będzie wypłacona, gdy obecność dziecka 

w danym miesiącu wyniesie minimum 75,00% włącznie;  

d) 1 391,39 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] w żłobku, w tym 177,66 zł w ramach 

cross-financingu, stawka będzie wypłacona, gdy obecność dziecka w danym 

miesiącu będzie na poziomie między 20,00% a 74,99% włącznie; 

e) 1 396,89 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] w klubie dziecięcym, w tym 128,13 zł 

w ramach cross-financingu, stawka będzie wypłacona, gdy obecność dziecka 

w danym miesiącu będzie na poziomie między 20,00% a 74,99% włącznie; 

f) 1 014,85 zł za utrzymane przez 1 miesiąc, utworzone w ramach projektu miejsce 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [1 szt.] u dziennego opiekuna, w tym 69,96 zł 

w ramach cross-financingu, stawka będzie wypłacona, gdy obecność dziecka 

w danym miesiącu będzie na poziomie między 20,00% a 74,99% włącznie. 

Frekwencja dziecka poniżej 20,00% oznacza brak kwalifikowalności stawki w danym 

miesiącu. 

4. Stawki jednostkowe są aktualizowane co roku, począwszy od 2021 r., jeżeli 

współczynnik indeksacji przekracza 3 %. Współczynnik indeksacji oparty jest na 

zmianie przeciętnego wynagrodzenia, określanej w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego Polski. Punktem początkowym jest III kwartał 2019 r., co 

oznacza, że pierwsza aktualizacja stawek jednostkowych będzie miała miejsce 

wówczas, gdy średnie wynagrodzenie za III kwartał 2020 r. w porównaniu z 

odpowiednim kwartałem poprzedniego roku wzrośnie o ponad 3 %. W kolejnych 

okresach punktem początkowym jest III kwartał 2019 r. lub III kwartał roku 

indeksacji3. 

5. Stawka jednostkowa obejmuje wszystkie kwalifikowalne koszty bezpośrednie 

związane z: 

a) utworzeniem miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, tj. w szczególności: 

− dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami, 

− wyposażenie pomieszczeń, 

− zakup zabawek, materiałów dydaktycznych i innych pomocy do prowadzenia 

zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, 

 
3  Kwoty stawek jednostkowych wskazane w pkt 3 uwzględniają zmianę wprowadzoną pismem 
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 maja 2021 r. dot.  indeksacji stawek jednostkowych 
utrzymania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach RPO. 
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− zakup specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, 

wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

b) zapewnieniem bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad 

dziećmi do lat 3, tj. w szczególności: 

− koszty opieki nad dziećmi, 

− koszty wyżywienia, 

− koszty utrzymania i / lub wynajmu pomieszczeń, 

− koszty materiałów jednorazowych niezbędnych do prowadzenia opieki nad 

dziećmi, typu pieluszki, środki higieny osobistej, a także papier i inne materiały 

plastyczne, 

− koszty pojedynczych zajęć dodatkowych, takich jak np. zajęcia z logopedą, 

rytmika czy język obcy, 

− koszty organizacji pojedynczych wydarzeń okazjonalnych, typu mikołajki czy 

dzień dziecka (w szczególności koszty organizacji zabaw), wyjście do teatrzyku 

lub na inne wydarzenie przeznaczone dla dzieci do lat 3 czy przyjęcie teatrzyku 

lub innego wydarzenia w placówce. 

Stawka jednostkowa nie obejmuje kosztów pośrednich oraz kosztów w ramach 

mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

6. Stawka jednostkowa jest wykazywana we wnioskach o płatność przez beneficjenta 

jako wydatek kwalifikowalny po utworzeniu miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w 

żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, w ujęciu miesięcznym, w 

liczbie równej liczbie miesięcy utrzymania ww. miejsca, nie dłużej jednak niż przez 

18 miesięcy4. 

7. Stawka jednostkowa jest kwalifikowalna, jeżeli: 

a) osiągnięty zostanie określony dla niej wskaźnik wskazany w pkt 8 lit a; 

b) osiągnięto wymagany poziom frekwencji w miesiącu, za który beneficjent wykazał 

stawkę jednostkową do rozliczenia; 

c) beneficjent będzie posiadał dokumenty niezbędne do rozliczenia stawki wskazane 

w pkt 8 lit. d i e,  

d) wsparcie zostanie udzielone w standardzie wskazanym w pkt 8 lit. f; 

e) nowoutworzone miejsce opieki nad dzieckiem do lat 3 było wykorzystane przez 

cały okres jego finansowania tj. maksymalnie 18 miesięcy.5 

 
4 Zgodnie z Kryterium Specyficzne warunki wstępne dla Konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 
5 Warunkiem kwalifikowalności stawki jednostkowej jest wykorzystanie nowoutworzonego miejsca opieki 
nad dzieckiem przez cały okres jego finansowania, ale niekoniecznie miejsce to musi być wykorzystane 
przez to samo konkretne dziecko. 
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8. IZ RPO zapewnia, że stawka jednostkowa jest rozliczana zgodnie z następującymi 

założeniami, które są uwzględniane w umowie o dofinansowanie zawartej z 

beneficjentem: 

a) nazwa wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową to:  

i. liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 

w żłobku utrzymanych przez 1 miesiąc i/lub  

ii. liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 

w klubie dziecięcym utrzymanych przez 1 miesiąc i/lub 

iii. liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 [szt.] 

u dziennych opiekunów utrzymanych przez 1 miesiąc; 

b) definicja wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową: wskaźnik odnosi się 

do utrzymania jednego, nowoutworzonego miejsca opieki nad jednym dzieckiem 

przez jeden miesiąc; do osiągnięcia wskaźnika można wliczyć utrzymane przez 

jeden miesiąc miejsce w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (w 

zależności od przyjętej stawki jednostkowej i odpowiadającego jej wskaźnika) 

utworzone w ramach projektu nie wcześniej niż 3 miesiące przed zawarciem 

umowy o dofinansowanie projektu;  

c) okres wypłacania stawki jednostkowej: od momentu utworzenia miejsca opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, za który w szczególności uznaje się datę uzyskania 

lub zmiany wpisu odpowiednio - do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub 

wykazu dziennych opiekunów; stawka jednostkowa jest płacona za utrzymanie 

jednego nowoutworzonego miejsca w ramach projektu, nie dłużej niż przez 18 

miesięcy6;  

d) dokumenty niezbędne do weryfikacji realizacji wskaźników i do kwalifikowania 

stawki, przedkładane wraz z pierwszym wnioskiem o płatność rozliczającym 

wydatki:  

i. potwierdzenie wpisu odpowiednio - do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

lub wykazu dziennych opiekunów w systemie Empatia7, uprawdopodabniające 

liczbę powstałych miejsc (liczba miejsc wykazana we wpisie musi być co 

najmniej równa liczbie wykazanej we wniosku o płatność); 

ii. zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisie do rejestru; 

iii. wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpis do rejestru wraz 

z załącznikami lub zgłoszenie zmiany; 

e) dokumenty niezbędne do weryfikacji realizacji wskaźników i do rozliczenia 

stawki, przedkładane wraz z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym 

wydatki:  

 
 
6 Zgodnie z Kryterium Specyficzne warunki wstępne dla Konkursu RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 
7 https://empatia.mpips.gov.pl. Należy uwzględnić, że weryfikacja wykazu dziennych opiekunów wymaga 
gromadzenia danych osobowych tych opiekunów. 

https://empatia.mpips.gov.pl/
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i. lista obecności za dany miesiąc kalendarzowy prowadzona przez personel 

placówki i potwierdzona przynajmniej jednokrotnie na koniec miesiąca przez 

opiekuna dziecka8. Wzór listy obecności dziecka jest Załącznikiem nr 17 do 

Regulaminu Konkursu; 

ii. dziennik zajęć za dany miesiąc; 

f) standard realizacji działań rozliczanych z zastosowaniem stawek jednostkowych 

będzie przedmiotem kontroli na miejscu. Weryfikacja osiągnięcia wymaganego 

standardu polega na ocenie zgodności udzielanego wsparcia z:  

i. wnioskiem o dofinansowanie projektu; 

ii. wymogami wynikającymi z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;  

iii. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. 

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w 

którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu 

programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza 

oraz dziennego opiekuna; 

iv. wymogami określonymi w niniejszym załączniku;  

v. wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 

2015/2195 z dnia 9 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu 

Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych 

i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków 

poniesionych przez państwa członkowskie. 

 

 

 

 
8 Jeżeli dane osobowe są przekazywane za pomocą systemu SL2014 należy zapewnić zgodność 
z RODO.  


