
Strona 1  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Typy wsparcia Nr wniosku w SL2014

1 Miasto Stołeczne Warszawa Żłobki na start
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b153/18

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT



Strona 2  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

2
BŁAŻEJ OGRODOWSKI 

BAŚNIOWY OGRÓD

Żłobek "Baśniowy Ogród" w 

Międzyborowie wsparciem rodziców 

w powrocie na rynek pracy

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b196/18



Strona 3  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

3 Gmina Miasto Pruszków Żłobek naszych marzeń
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b221/18



Strona 4  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

4
Wizerunek Agnieszka 

Charaszkiewicz

20 nowych miejsc dla małych dzieci 

w Żłobku KRAINA CUDÓW

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b223/18



Strona 5  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

5
Centrum Maluszka Ewa 

Korzybska

Krok do aktywności zawodowej - 

Żłobek Elfiki na Targówku

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b250/18



Strona 6  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

6
Centrum Maluszka Ewa 

Korzybska
Żłobek Elfiki na Mokotowie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b253/18



Strona 7  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

7
qpsyche Agnieszka Głukowska -

Sobol

Wsparcie rodziców powracających 

na rynek pracy - tworzenie nowych 

miejsc opieki nad dziećmi w żłobku 

"qpsyche baby"

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b316/18



Strona 8  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

8 Marzenia do Spełnienia Sp. z o.o.

Żłobek "Marzenia do spełnienia" w 

Ząbkach - nowe miejsca opieki dla 

dzieci do 3 roku życia szansą 

rozwoju zawodowego dla

opiekunów

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b166/18



Strona 9  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

9 Marzenia do Spełnienia Sp. z o.o.

Żłobek "Marzenia do spełnienia" w 

Warszawie (Białołęka) - nowe 

miejsca opieki dla dzieci do 3 roku 

życia szansą rozwoju

zawodowego dla opiekunów

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b167/18



Strona 10  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

10 First-step Łukasz Podgórski
Rodzice w pracy - dzieci w żłobku 

Planeta Urwisów na Bemowie

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b270/18



Strona 11  BAZA UMÓW 8.3.2 aktualna na dzień 09.07.2019 r.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr  RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/18  dla Działania 8.3

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Poddziałanie 8.3.2

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej

w ramach ZIT

11 Mega IT Sp. z o.o. Nowe Jaśki w Warszawie!
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej. 
RPMA.08.03.02-14-b276/18


