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OŚ PRIORYTETOWA VIII

• ROZWÓJ RYNKU PRACY

DZIAŁANIE 8.3

• UŁATWIANIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB 
SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI DO LAT 3

• UŁATWIANIE POWROTU DO AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RAMACH ZIT

PODDZIAŁANIE 8.3.2



• Szczegółowy dla Priorytetu 8iv
• Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach

życia, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery,
godzenie życia zawodowego i prywatnego
oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą
pracę;

• Działania 8.3 

• Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

• Poddziałania 8.3.2

• Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej
w ramach ZIT
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CEL
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INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA                       
RPO WM 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IOK) 
RPO WM 2014-2020 DLA OSI 

PRIORYTETOWEJ VIII 

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA DS. ZIT



• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) – USTAWA
WDROŻENIOWA;

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzez Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;
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Podstawy prawne:



• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013
z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006;

• Rozporządzenie Komisji (UE) i Rady (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

• …
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Podstawy prawne:



• Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2018r., poz. 603);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2014 r.
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal,
w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2379, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Pracy Społecznej z 25 marca 2011 r. w sprawie
zakresów programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym,
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U. z 2011 r., nr 69, poz. 368);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015r. , poz. 1422, ze zm.) ***
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Podstawy prawne:
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• Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.;

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-
2020 z 19 lipca 2017 r.;

• Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 9 lipca 2018 r.;

• Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych
na lata 2014-2020 z 5 kwietnia 2018 r.

• …
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Inne dokumenty:
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Nie przewidziano możliwości skrócenia naboru 
wniosków

NABÓR

31 sierpnia 2018 r.
godz. 8.00

21 września 2018 r.
godz. 15.59
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„Poprawa dostępności do usług świadczących opiekę 
nad dziećmi, co w konsekwencji ma się przełożyć na

umożliwienie powrotu do zatrudnienia lub 
utrzymania zatrudnienia osobom sprawującym 

opiekę nad dziećmi do lat 3”
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PRZEDMIOT KONKURSU



1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów
dziecięcych i opiekuna dziennego
oraz dostosowanie już istniejących miejsc
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami; ***
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TYPY WSPARCIA



2. Pokrycie części lub całości kosztów związanych
z bieżącym świadczeniem usług opieki nad
dziećmi do lat 3 w formach wskazanych
w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (pobyt dziecka
w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego
opiekuna)
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WYŁĄCZNIE 
JAKO UZUPEŁNIENIE DLA OPERACJI NR 1



• otwarty katalog kategorii działań w ramach
1 typu operacji;

• zamknięty katalog kategorii działań
w ramach 2 typu operacji
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TYPY WSPARCIA



• zgodność z obowiązującymi przepisami,

• projekt mający na celu upowszechnienie opieki
nad dziećmi do lat 3, realizowany jest na terenach,
gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa
niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca
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BENEFICJENT wykazuje we wniosku:



Podmioty uprawnione do złożenia wniosku:

• wszystkie podmioty – gminy, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą
lub oświatową, osoby prawne, jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

• z obszaru objętego realizacją ZIT WOF 2014-2020;

• nie podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4
ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r.,
poz. 62 ze zm.);
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WYMAGANIA PODMIOTOWE



• nie podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 12 ust. 1
ustawy z 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium RP (Dz. U. z 2012r.,
poz. 769 ze zm.);

• nie podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a
ustawy z 28 października 2002r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U.
z 2018r., poz. 703, ze zm.);
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• nie zalegające z uiszczaniem podatków i opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
Fundusz Pracy, PFRON i innych należności
wymaganych przepisami prawa;

• prowadzące biuro projektu na terenie województwa
mazowieckiego
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PARTNERSTWO
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• zgodne z art. 33 ustawy wdrożeniowej

W celu wspólnej realizacji projektu,(…), może zostać utworzone
partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne,
techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej „projektem
partnerskim”, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie
o partnerstwie.

• lider partnerstwa = beneficjent projektu;

• udział partnera na każdym etapie realizacji 
projektu;



• adekwatność udziału partnerów w realizacji;

• informacja o udziale partnera zawarta we wniosku
o dofinansowanie;

• umowa lub porozumienie o partnerstwie do IOK
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
projektu;

• stroną porozumienia oraz umowy o partnerstwie
nie może być podmiot wykluczony z możliwości
otrzymania dofinansowania (art. 33 ust. 7 ustawy
wdrożeniowej).
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• zasada przejrzystości i równego traktowania;

• min. 21-dniowy nabór otwarty (strona internetowa);

• zgodność działania partnera z celami partnerstwa,
deklarowanego wkładu i doświadczenie;

• publiczna informacja o wyborze partnera/partnerów
(strona internetowa);

• podmiot wybrany podaje do wiadomości w BIP
informację o przystąpieniu do partnerstwa
z uzasadnieniem i wskazaniem Lidera

22

WYBÓR PARTNERA art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej
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Preferencja projektów sprzyjających 
włączaniu do rozwiązywania istotnych 

lokalnych problemów podmiotów z różnych 
sektorów – m.in. publicznego, prywatnego                      

i społecznego 



Osoby z gmin należących do ZIT WOF 2014-2020:

• pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 …,

• bezrobotne lub bierne zawodowo, pozostające
poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki
nad dziećmi do lat 3, w tym osób które przerwały
karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka
lub przebywających na urlopie wychowawczym
w rozumieniu ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy
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PODMIOTY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIUM UCZESTNIKA I 
UCZESTNICZKI  PROJEKTU



• uzyskanie danych o osobie fizycznej, koniecznych
do monitorowania wskaźników kluczowych
oraz przeprowadzenia ewaluacji oraz zobowiązanie osoby
fizycznej do przekazania informacji na temat jej sytuacji
na rynku pracy po opuszczeniu;

• uczestnik będący osobą fizyczną, lub jego opiekun prawny,
dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU



• potwierdzana bezpośrednio przed udzieleniem pierwszej
formy wsparcia, przy czym jeżeli charakter wsparcia
uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie
realizacji projektu – może być potwierdzana na etapie
rekrutacji do projektu;

• za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą - groźba
odpowiedzialności cywilnej
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KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Wytyczne w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego programów 

operacyjnych 2014-2020



Wskaźniki produktu:

• dotyczą realizowanych działań;

• produkt = wszystko, co zostało uzyskane w wyniku
działań współfinansowanych z EFS;

• monitorowane od momentu rozpoczęcia udziału
w projekcie

27

WSKAŹNIKI
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• liczba utworzonych miejsc w żłobkach,
klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów;

• dotyczy liczby utworzonych miejsc a nie
punktów opieki nad dziećmi

Liczba utworzonych 
miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3

• liczba osób opiekujących się dziećmi, które
otrzymały wsparcie z EFS w postaci miejsca
opieki nad dzieckiem/dziećmi i ewentualnie
w zakresie aktywizacji zawodowej

Liczba osób opiekujących 
się dziećmi w wieku do 

lat 3 objętych wsparciem 
w programie

WSKAŹNIKI PRODUKTU



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

• odnoszą się do sytuacji bezpośrednio
po zakończeniu wsparcia;

• mierzone do 4 tygodni od zakończenia udziału
w projekcie

29

WSKAŹNIKI



„Liczba osób, które powróciły na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem
dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu
programu”

80%

Kryterium dostępu weryfikowane na etapie oceny 
formalnej
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO:



„Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu” 

≥ 0%

Obowiązkowy, gdy uczestnikami projektu są osoby bezrobotne
lub bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy
ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które
przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka
lub przebywają na urlopach wychowawczych
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WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO:



„Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 
programem rewitalizacji”

≥ 0%

Obowiązkowy:

• gdy projekt spełnia kryterium zgodności z programem
rewitalizacji obowiązującym na obszarze, na którym jest
realizowany;

• w polu „typ projektu” podano wartość „Projekty
rewitalizacyjne”;

• wyrażany w wartości procentowej, jaką dany projekt
realizuje na obszarze objętym programem rewitalizacji
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WSKAŹNIK specyficzny:



„Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób                             
z niepełnosprawnościami”

▪ dotyczy liczby obiektów (budowalnych) w których zastosowano
rozwiązania usuwające bariery w dostępie do wsparcia, osobom
z niepełnosprawnościami lub zaopatrzono w taki sprzęt;

▪ mierzony w momencie rozliczania wydatku związanego
z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom
z niepełnosprawnościami;

▪ dotyczy projektów ogólnodostępnych i dedykowanych
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WSKAŹNIKI HORYZONTALNE DLA PI 8:



„Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami”

▪ specyficzne działania dostosowawcze, uruchamiane
w momencie pojawienia się w projekcie osoby
z niepełnosprawnością (UCZESTNIK/PERSONEL);

▪ mierzony w momencie rozliczania wydatku związanego
z racjonalnymi usprawnieniami;

▪ dotyczy projektów ogólnodostępnych i dedykowanych
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WSKAŹNIKI HORYZONTALNE DLA PI 8:



„Liczba podmiotów wykorzystujących technologie 
informacyjno-komunikacyjne”

▪ Podmioty i ich partnerzy, którzy w ramach realizowanego projektu
wspierają wykorzystywanie TIK poprzez szkolenie, propagowanie,
zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym zakresie;

▪ Wykorzystanie TIK do usprawnienia swojego działania i prowadzenia
relacji z innymi podmiotami
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WSKAŹNIKI HORYZONTALNE DLA PI 8:



• IOK zobowiązuje beneficjenta do wskazania
i podania wartości >0 dla wszelkich innych
wskaźników adekwatnych dla działań
realizowanych w ramach projektu, dostępnych
w formularzu wniosku;

• Beneficjent ma prawo wprowadzania własnych
wskaźników do formularza wniosku o ile są
bezpośrednio związane z wydatkami w ramach
projektu i są efektem jego dofinansowania

36

WSKAŹNIKI
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WYMAGANIA CZASOWE

do 30 miesięcy – okres realizacji projektu

• do 24 miesięcy współfinansowanie bieżących kosztów nowych miejsc 
opieki;

• do 12 miesięcy współfinansowanie kosztów bieżącej opieki (operacja 
nr 2)

do 6 miesięcy - faza przygotowawcza, z możliwością 
przedłużenia za zgodą IOK o kolejne 3 m-ce

• Przewidywana data zakończenia - do 31 grudnia 2021 r.



Dopuszczalny poziom dofinansowania – 80%

Wkład własny beneficjenta – min. 20 %

38

WYMAGANIA FINANSOWE

Minimalna wartość projektu – 100.000,00 PLN



ZASADY FINANSOWANIA

KOSZTY BEZPOŚREDNIE
• koszty kwalifikowalne, 

dotyczące poszczególnych 
zadań merytorycznych w 
projekcie

KOSZTY POŚREDNIE
• koszty administracyjne;

• związane z obsługą
projektu;

• zgodnie z katalogiem
określonym
w Wytycznych *
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Rozliczanie kosztów pośrednich WYŁĄCZNIE z wykorzystaniem stawek 
ryczałtowych:

▪ 25 % kosztów bezpośrednich –

gdy te ≤ 830.000,00 zł;

▪ 20 % kosztów bezpośrednich,

gdy te > 830.000,00 zł i ≤ 1.740.000,00 zł;

▪ 15% kosztów bezpośrednich,

gdy te > 1.740.000,00 zł i ≤ 4.550.000,00 zł;

▪ 10% kosztów bezpośrednich,

gdy te > 4.550.000,00 zł
40

ZASADY FINANSOWANIA



• KWOTA RYCZAŁTOWA – kwota uzgodniona
za wykonanie określonego zadania z ustaleniem
dokumentów, na podstawie których rozliczany
będzie projekt;

• wkład publiczny ≤ 100.000,00 EUR (kurs na 31 lipca

2018r. 4,2779 PLN) – obowiązkowo, z wyjątkiem
projektów, w których wszystkie działania/zadania
realizowane są z zastosowaniem trybu, o którym
mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności;
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UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW 



• rozliczane:
• jak wydatki poniesione;

• bez obowiązku gromadzenia i opisywania
dokumentów księgowych;

• weryfikacja = sprawdzenie czy działania
zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane
i określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki
produktu lub rezultatu zostaną osiągnięte

42

UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW 



W przypadku niezrealizowania w pełni
założonych w umowie wskaźników produktu
lub rezultatu, dana kwota jest uznawana
za niekwalifikowalną

system „spełnia – nie spełnia”
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UPROSZCZONE METODY ROZLICZANIA WYDATKÓW 



• budżet zadaniowy;

• wydatki (nakład-rezultat);

• zakaz przekraczania łącznej kwoty wydatków
kwalifikowalnych, zatwierdzonych we wniosku;

• katalog wydatków niekwalifikowalnych zgodnie
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (pkt. 6.3)

• Lista najczęściej finansowanych towarów i usług
dla Działania 8.3

44

BUDŻET



Kwalifikowalność oceniana na etapie:

• oceny wniosku – w oparciu o planowane 
wydatki; 

• weryfikacji wniosku o płatność;

• kontroli;

• po zakończeniu realizacji, zgodnie z zawartą 
umową

45

BUDŻET



Projekt rozliczany jest na etapie końcowego
wniosku o płatność pod względem
finansowym proporcjonalnie do stopnia
osiągnięcia założeń merytorycznych
określonych we wniosku o dofinansowanie

46

REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



W przypadku nieosiągnięcia celu projektu wyrażonego
wskaźnikami produktu lub rezultatu bezpośredniego
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, IP może
uznać wszystkie lub odpowiednią część wydatków
dotychczas rozliczonych w ramach projektu
za niekwalifikowalne !!!
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



• wysokość wydatków niekwalifikowalnych
uzależniona jest od stopnia nieosiągnięcia
ww. założeń merytorycznych,

• wydatki niekwalifikowalne z tytułu reguły
proporcjonalności obejmują wydatki związane
z zadaniem merytorycznym (zadaniami), którego
założenia nie zostały osiągnięte
oraz proporcjonalnie koszty pośrednie
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



Instytucja Pośrednicząca podejmuje decyzję o:

• odstąpieniu od rozliczenia projektu zgodnie z regułą
proporcjonalności w przypadku wystąpienia siły wyższej;

lub

• obniżeniu wysokości albo odstąpieniu od żądania zwrotu
wydatków niekwalifikowalnych z tytułu reguły
proporcjonalności, jeśli beneficjent o to wnioskuje
i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń,
w szczególności swoje starania zmierzające do osiągnięcia
założeń projektu
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI



Egzekwowanie przez beneficjenta od partnerów
projektu skutków wynikających z zastosowania reguły
proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń
projektu z winy partnera – reguluje porozumienie
lub umowa partnerska
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REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI

art. 28 umowy o dofinansowanie



• wnioskodawca i/lub partner;

• różne źródła pochodzenia – z innych programów *,        
od opiekunów prawnych dzieci**; 

• różne formy – niepieniężna* i finansowa oraz ich
łączenie;
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WKŁAD WŁASNY

WYDATKI 
KWALIFIKOWALNE

KWOTA 
DOFINANSOWANIA

WKŁAD WŁASNY= +



Środki trwałe + wartości niematerialne i prawne:
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ŚRODKI TRWAŁE

• uzasadnione;
• ≥ 3.500,00 PLN netto



Dotyczy wyłącznie takich kategorii wydatków,
bez których realizacja projektu nie byłaby
możliwa:

• równości szans;

• potrzeb osób z niepełnosprawnościami
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CROSS FINANCING



• zakup infrastruktury;

• dostosowanie i adaptacja budynków
i pomieszczeń (prace remontowo-wykończeniowe);

• do 40% wartości dofinansowania
projektu
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CROSS FINANCING



• środki trwałe ≥ 3.500,00 PLN netto + cross

do 40 % wydatków kwalifikowalnych

• zawsze uzasadniane i opisane pod szczegółowym
budżetem projektu
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CROSS FINANCING i ŚRODKI TRWAŁE



• uzasadnić, że zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób;

• wynika z analizy potrzeb i trendów demograficznych
na obszarze objętym projektem w perspektywie
trzech kolejnych lat (od 2018r.) ze wskazaniem
wykorzystywanych źródeł Wnioski bez podania źródeł
będą odrzucane);
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Celowość inwestycji w infrastrukturę



• zgodność z koncepcją uniwersalnego
projektowania;

• adaptacja infrastruktury prowadzi do zwiększenia
liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną
instytucję publiczną lub niepubliczną i została
zaprojektowana zgodnie z wymogami Wytycznych
w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji
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Celowość inwestycji w infrastrukturę

DOTYCZY TYPU OPERACJI NR 1



Personel projektu:
• zaangażowane do zadań lub czynności w  projekcie:

• w ramach umowy o pracę;

• osoby samozatrudnione (beneficjenci projektu, którzy
są personelem);

• osoby współpracujące (ustawa z 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. z 2016 r., poz. 963
ze zm.);

• wolontariusze (ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r., poz. 1817
ze zm.)
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I JESZCZE …



• należy określić formę zaangażowania i szacunkowy 
wymiar czasu pracy;

• zakaz angażowania przez beneficjenta jako
personelu projektu pracowników partnera
i odwrotnie;

• potencjału kadrowego nie stanowią osoby
zaangażowane do projektu w oparciu o procedury
konkurencyjnego ponoszenia wydatków
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I JESZCZE …



• VAT;

• konkurencyjny wybór 
wykonawców/dostawców
▪ Ustawa PZP;

▪ rozeznanie rynku;

▪ zasada konkurencyjności
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I JESZCZE … ☺



• zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent
zobowiązany jest do realizacji projektu w zakresie
określonym i zatwierdzonym we wniosku
o dofinansowanie, z uwzględnieniem konieczności
zachowania trwałości projektu;

• zobowiązanie do zachowania trwałości
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi przez okres
min. 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji
projektu określonej w umowie – gotowość
do świadczenia usług
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TRWAŁOŚĆ PROJEKTU



• zasada maksymalizacji efektów udzielonego 
wsparcia: 

• Kryterium premiujące – zapewnienie trwałości
utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad
dziećmi powyżej 24 miesięcy;

• dotyczy wyłącznie 1 typu wsparcia (operacji)
w ramach projektu ***
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TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
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REGULAMIN PROJEKTU



Dziękuję za uwagę:

Marta Świerkocka

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie


