FAQ- wersja z dnia 19.10.2016 r.
Najczęściej pojawiające się pytania w ramach konkursu zamkniętego
nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16

Dokument opracowany na podstawie pytań nadesłanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16. Treść zapytań nie jest
w żaden sposób modyfikowana, a udzielone odpowiedzi odnoszą się wyłącznie do kwestii
zawartych w pytaniach. W celu ułatwienia korzystania z dokumentu jego treść została
podzielona na kwestie związane z ogólnymi zagadnieniami : KRYTERIÓW FORMALNYCH
I DOSTĘPU ORAZ KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH.

KRYTERIA FORMALNE I KRYTERIA DOSTĘPU
1.Zwracam się z prośbą o interpretację i wyjaśnienie kwestii dot. cross-financingu w
projektach realizowanych w ramach poddziałania 8.3.1. Zgodnie z punktem 8.11
Regulaminu konkursu RPMA. 08.03.01-IP.02-14-001/16:
"Zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350,00 PLN netto w
ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może łącznie przekroczyć 40% wydatków
kwalifikowalnych projektu, przy czym wartość wydatków w ramach cross-financingu nie
może przekroczyć 40% wartości dofinansowania projektu tj. środków z EFS"
oraz
"Cross-financing 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."
Wnioskodawca dysponuje budynkiem w stanie surowym zamkniętym, w którym chce
utworzyć żłobek dla 30 dzieci. Aby było to możliwe, konieczne jest wykonanie szeregu prac
związanych z adaptacją tego obiektu. Bez tych prac niemożliwe byłoby stworzenie nowych
miejsc opieki, a na terenie obszaru realizacji projektu nie ma obiektów, które spełniałyby
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m. in. wymogi minimalnej powierzchni, czy usytuowania sal na parterze obiektu.
Koszt prac nie przekraczałby 40%wydatków kwalifikowalnych, ale ich zakres jest szeroki i
obejmowałby m. in. stolarkę wewnętrzną, czy wykonanie podłóg i docieplenie budynku.
W związku z powyższym, pojawia się wątpliwość - czy takie prace można uwzględnić w
budżecie projektu jako wydatki kwalifikowalne?
Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie
takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w
szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Cross-financing w ramach niniejszego konkursu może dotyczyć wyłącznie:
a) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy
nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do
budynku, zainstalowanie windy w budynku,
b) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.
W związku z powyższym planując prace remontowo-wykończeniowe lub adaptacyjne
budynków i pomieszczeń należy mieć na uwadze ich niezbędność w kontekście realizacji
całego projektu. Istotnym jest, aby wszystkie wydatki w projekcie były racjonalne i
efektywne.
Dodatkowo nadmieniam, że zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i
wyższej niż 350,00 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może łącznie
przekroczyć 40% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wartość wydatków w
ramach cross-financingu nie może przekroczyć 40% wartości dofinansowania projektu tj.
środków z EFS.
Przykład:
Zakładamy, że całkowita wartość kwalifikowalna projektu wynosi 100 000 PLN. Na kwotę tę
składa się dofinansowanie EFS w wysokości 80% całkowitej wartości projektu tj. 80 000 PLN i
wkład własny beneficjenta w wysokości 20% całkowitej wartości kwalifikowalnej projektu tj.
20 000 PLN. W regulaminie konkursu jest mowa, że wartość wydatków na zakup środków
trwałych nie może przekroczyć łącznie 40% środków kwalifikowalnych, a więc w tym
przypadku 40% z kwoty 100 000 PLN tj. 40.000 PLN. Jednakże wartość wydatków na crossfinancing nie może przekroczyć 40 % dofinansowania EFS, a więc 40% z 80 000 PLN tj. kwoty
32 000 PLN. Podsumowując wskazane wydatki w projekcie łącznie nie mogą przekroczyć
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kwoty 40 000 PLN, z tym że dotyczy to tylko sytuacji kiedy w projekcie ponoszone są tylko
wydatki na wyposażenie – środki trwałe nie zaliczone do cross-financingu. Jeżeli projekt
przewiduje angażowanie środków na cross-financig, ich wysokość nie może łącznie
przekroczyć kwoty 32 000 PLN. Podsumowując należy wskazać, że środki na cross-financing
zmniejszają pulę środków na zakup środków trwałych nie zaliczanych do cross-financingu.
Jeżeli w omawianym przykładzie na adaptację pomieszczenia, w którym ma być prowadzona
opieka nad dziećmi do lat 3 zostanie zaangażowana kwota w wysokości 32 000 PLN, to na
zakup środków trwałych w postaci wyposażenia pozostanie tylko kwota w wysokości 8 000
PLN. Jeżeli natomiast na adaptację niniejszego lokalu zostanie zaangażowana kwota niższa,
np. tylko 15 000 PLN, wówczas na zakup środków trwałych w postaci wyposażenia pozostaje
więcej środków, czyli jak w omawianym przypadku kwota 25 000 PLN.

2. „Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna z
koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od stosowania
wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością wynikających
z obowiązujących przepisów budowlanych.” – czy wynajem w ramach projektu jest
wliczany do ww. warunków i taki zapis musi znaleźć się we wniosku o dofinansowanie?
„Jako wkład własny mogą być wliczone także opłaty wnoszone przez opiekunów prawnych
dzieci. Nie mogą one być jednak wyższe niż 20% bieżących kosztów związanych ze
świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, opiekuna” – co jest
rozumiane jako bieżące koszty (dotyczy żłobka)? Jeżeli projekt przewiduje wynajem lokalu.
Adaptację, zakup sprzętów i wyposażenia (w tym środki trwałe, cross-financing),
urządzenie placu zabaw, wynagrodzenia dyrektorów i opiekunek, zajęcia dodatkowe
(psycholog, logopeda), ubezpieczenie, pomoce dydaktyczne, zakup zabawek. Czy adaptacja
i zakupy do żłobka nie są wliczane w bieżące koszty?
Co do zasady, wszystkie produkty projektów realizowanych ze środków EFS, EFRR i FS
(produkty, towary, usługi, infrastruktura) są dostępne dla wszystkich osób, w tym również
dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oznacza to, że
muszą być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, opartego na ośmiu regułach:
1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności,
2. Elastyczność w użytkowaniu,
3. Proste i intuicyjne użytkowanie,
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4. Czytelna informacja,
5. Tolerancja na błędy,
6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku,
7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania,
8. Percepcja równości.
Jednym z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania jest promowanie równości i
zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.
Ponadto należy pamiętać, że lokal w którym znajdują się nowe miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3 musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w
którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.
Zgodnie z interpretacją IZ RPO WM, przez zapewnienie bieżącego funkcjonowania
utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w projektach ukierunkowanych na
tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 rozumie się wszystkie ponoszone wydatki
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego miejsca (beneficjent w regulaminie
uczestnictwa w projekcie powinien wymienić katalog tych kosztów) w tym: koszty
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty
żywienia dzieci, koszty związane z utrzymaniem lokalu, w którym świadczona jest opieka nad
dziećmi do lat 3. Załóżmy, że w miesiącu wynoszą one 500 PLN. Pobierana opłata od
opiekunów prawnych, która jest wliczana do wkładu własnego beneficjenta nie może
przekroczyć kwoty wysokości 100 PLN. Należy zaznaczyć, że część kosztów ze wskazanego
katalogu może ulegać zmianom w czasie trwania projektu. Dotyczy to przede wszystkim
kosztów związanych z wyżywieniem dzieci, które w danym miesiącu nie korzystały z opieki.
W takim przypadku w Regulaminie korzystania ze wsparcia beneficjent powinien określić tę
część kosztów, która jest stała i która może zostać zmniejszona w przypadku, gdy dziecko nie
korzystało z opieki. Powinien też w niniejszym Regulaminie określić zasady zmniejszenia
opłaty dla opiekunów. Wówczas opłata opiekunów musi być adekwatna do zapisów w
regulaminie. Część tej opłaty przekazywanej, jako wkład własny beneficjenta też będzie
zmienna. Sugeruje się zatem pobieranie opłat w okresach miesięcznych z dołu, żeby
prawidłowo wyliczyć tę jej część, która będzie mogła być zaliczona do wkładu własnego
beneficjenta. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że korzystanie z opcji zaliczania opłat
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wnoszonych przez opiekunów prawnych dzieci do wkładu własnego beneficjenta wymaga od
niego szczególnej uwagi przy rozliczaniu projektu i składaniu wniosku o płatność.

3. W Gminie Miasta Radom ma zostać wybudowany do grudnia 2017 roku odrębny
budynek, który będzie filią istniejącego żłobka będącego własnością Gminy Radom, zatem
czy można składać wniosek na konkurs RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 w ramach typu:
tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 wymienionych w
ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 w podmiotach już istniejących?
Czy ten nowo powstający budynek (ale jeszcze nie istniejący na etapie składania wniosku
na konkurs) może być wkładem własnym w ramach tego projektu
Jak wycenić wkład własny, którym będzie budynek nie istniejący na etapie składania
wniosku na konkurs ? czy w takim przypadku możemy bazować na kosztorysie budynku,
który powstanie przeznaczeniem na żłobek?
Zgodnie z Regulaminem Konkursu w ramach niniejszego konkursu możliwe jest tworzenie i
funkcjonowanie miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 wymienionych w ustawie o opiece nad
dziećmi do lat 3 w podmiotach już istniejących. Podmiot już funkcjonujący to taki, który w
momencie składania wniosku o dofinansowanie prowadzi już działalność w zakresie opieki
nad dziećmi do lat 3, w ramach projektu natomiast uruchamia dodatkowe miejsca opieki.
Natomiast w sytuacji, gdy pierwsze miejsca opieki w placówce powstaną w ramach projektu,
możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach typu operacji: tworzenie i
funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m. in.
przyzakładowych) i klubów dziecięcych wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat
3.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków… nieruchomość może zostać
wniesiona do projektu jako wkład własny niepieniężny. Wartość wkładu niepieniężnego musi
zostać należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom.
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.
Wkładem własnym nie zawsze jest cała nieruchomość; mogą to być np. sale, których wartość
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wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu (stawkę może określać np.
taryfikator danej instytucji). W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci
nieruchomości, dodatkowo zastosowanie ma podrozdział 7.4 ww. Wytycznych.

4. Czy poniższą dotację można otrzymać na otworzenie żłobka w warszawskim Wilanowie?
http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/3352653-nabor-wnioskow-o-dofinansowanieprojektow-w-ramach-osi-priorytetowej-viii-dzialanie-8-3-poddzialania-8-3-1-rpo-wm
Czy w najbliższym czasie będą jakieś dotacje na otworzenie żłobka, przedszkola lub
akademii dla dzieci w Warszawie?
Zgodnie z Regulaminem Konkursu grupę docelową w niniejszym konkursie stanowią osoby z
obszaru nienależącego do obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. W związku z powyższym w niniejszym konkursie nie ma możliwości
otworzenia żłobka na terenie Warszawy. Wykaz gmin uprawnionych do udziału w konkursie,
z których osoby stanowią grupę docelową, zawiera Załącznik nr 11 do Regulaminu.
Pozyskanie środków na otworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie
Warszawy możliwe jest w ramach Działania 8.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Informuję, że nabór wniosków w ramach Działania 8.3.2
zakończył się 19 września b.r. i w tym roku nie będzie już prowadzony.
Informacje o planowanych naborach w roku 2017 znajdą się w Harmonogramie naboru
wniosków na rok 2017, który zostanie zamieszczony na stronie
www.wupwarszawa.praca.gov.pl. W tym celu należy śledzić stronę internetową
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

5. Czy w ww. konkursie może aplikować Wnioskodawca prowadzący działalność na
obszarze ZIT (albo innego województwa niż woj. Mazowieckie)? Działania będą
prowadzone w gminie Wyszków (teren poza ZIT) – powstanie żłobek czyli będą
prowadzone na terenie poza ZIT i skierowane do grupy spoza ZIT.
Czy jeden z członków Partnerstwa (Lider lub Partner) w projekcie może prowadzić
działalność na obszarze ZIT (lub poza woj. Mazowieckim). Działania będą prowadzone w
gminie Wyszków (teren poza ZIT) czyli będą prowadzone na terenie poza ZIT i skierowane
do grupy spoza ZIT.
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Zgodnie z Regulaminem Konkursu Wnioskodawca musi w okresie realizacji projektu
prowadzić biuro projektu (lub posiadać siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa
mazowieckiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu. Należy
również mieć na uwadze, że grupę docelową w niniejszym konkursie stanowią osoby z
obszaru nienależącego do obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego. Wykaz gmin uprawnionych do udziału w konkursie, z których osoby
stanowią grupę docelową, zawiera Załącznik nr 11 do Regulaminu. Ponadto Wnioskodawca
ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu musi spełnić kryterium
dostępu nr 2 „Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powstaną
na obszarach nienależących do ZIT WOF”.

6. Chcemy założyć klub dziecięcy na nowopowstającym osiedlu. Czy gdyby zmieniło się
zapotrzebowanie rodziców na wydłużenie pobytu dzieci w placówce, tj. powyżej 5 godz.,
czy istnieje możliwość zmiany formy z klubu na żłobek:
a. czasie realizacji projektu?
b. okresie zapewnienia trwałości?
Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie musi konkretnie określić jaką
formę opieki nad dziećmi do lat 3 będzie realizował. Z realizacją danej formy opieki
powiązane są koszty w projekcie, które wnioskodawca przedstawia w szczegółowym
budżecie projektu. Dotyczy to również okresu trwałości projektu. Ponadto należy mieć na
uwadze, że jednym z kryteriów dostępu ocenianym na etapie oceny merytorycznej jest
przedstawienie we wniosku uzasadnienia zapotrzebowania na miejsca opieki nad dzieckiem
do lat 3 wraz z analizą zróżnicowań przestrzennych i prognoz demograficznych
sporządzonych dla obszaru, na którym realizowany jest projekt za okres trzech lat
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku. Dlatego też już na etapie
konstruowania założeń projektu wnioskodawca musi zaplanować taką formę opieki, która
będzie odpowiadać na potrzeby uczestników projektu, czyli opiekunów dzieci.
7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów kryterium dostępu nr 3 tj.
„Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją projektu przez daną instytucję
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publiczną lub niepubliczną liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 będzie większa niż
liczba tych miejsc prowadzonych przez daną instytucję w roku poprzedzającym dzień
złożenia wniosku”
Jako, że Wnioskodawca rozumie powyższy zapis niejednoznacznie zwraca się z pytaniem,
która z poniższych interpretacji jest prawidłowa. Przykładowo Organizacja X w 2015 roku
prowadziła 100 miejsc opieki, czy kryterium zostanie spełnione jeżeli:
a)w ramach projektu utworzy nowy żłobek na 30 miejsc wówczas w rezultacie będzie
prowadzić 130 miejsc
b)czy może w ramach projektu musi stworzyć minimum 101 miejsc tak aby liczba miejsc
opieki nad dzieckiem do lat 3 była większa niż liczba tych miejsc prowadzonych przez daną
instytucję w roku poprzedzającym dzień złożenia wniosku.
Kryterium dostępu nr 3 „Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną”, informuję, że w obu
przedstawionych przez Panią przykładach Wnioskodawca zwiększy liczbę prowadzonych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w stosunku do roku poprzedniego. Celem kryterium jest
bowiem wskazanie realnego zwiększenia miejsc opieki niezależnie od skali miejsc już
istniejących. Dane zawarte we wniosku powinny więc jasno wskazać przyrost miejsc opieki.
Należy również pamiętać, by planowana przez projektodawcę liczba miejsc opieki wynikała
bezpośrednio z analiz przeprowadzonych na obszarze realizacji projektu.

8. Dzisiaj od rodziców dzieci uczęszczających do mojej placówki otrzymałam link do
programu 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę
nad dziećmi do lat 3 oraz 8.3.1. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.
Proszę napisać czy ten program dotyczy tylko woj. mazowieckiego?
Czy prowadząc działalność w innym woj. mogę do tego programu przystąpić?
Wskazane przez Panią Działanie 8.3 ma na celu ułatwianie powrotu do aktywności
zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Zostało przeznaczone do
realizacji dla gmin, osób fizycznych – prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową
na podstawie przepisów odrębnych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej znajdujących się na terenie województwa
mazowieckiego.
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Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16
Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię,
delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu)
na terenie województwa mazowieckiego w celu udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewnienia uczestnikom projektu możliwości osobistego
kontaktu z kadrą projektu. Niespełnienie tego warunku skutkuje odrzuceniem wniosku na
etapie oceny formalnej. Weryfikacja odbywa się na podstawie złożonego we wniosku
Oświadczenia.
Grupę docelową projektu powinny stanowić osoby z obszaru nienależącego do obszaru
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wykaz
gmin uprawnionych do udziału w konkursie, z których osoby stanowią grupę docelową,
zawiera Załącznik nr 11 do Regulaminu, o którym mowa wyżej.
Ponadto projekt powinien zakładać tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na
obszarach nienależących do ZIT WOF (określonych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 9 października 2015 r. oraz
Porozumieniu w sprawie powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu
zintegrowane inwestycje terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2015 r. Wspomniane kryterium zostanie
zweryfikowane przez IOK na podstawie deklaracji Wnioskodawcy zawartej w treści
dofinansowania.

9. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem dotyczącym spełnienia wymogu formalnego
(ogólnego) pkt 15 regulaminu: 15. "Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i Partnerów (o ile
budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera) jest równy lub wyższy od rocznych
wydatków w projekcie" - czy w odniesieniu do powyższego o dofinansowanie może
ubiegać się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która niedawno (miesiąc)
rozpoczęła prowadzenie tejże działalności? (brak możliwości wykazania obrotów za
poprzedni rok obrotowy czy kalendarzowy)
Kryterium formalne nr 15 „Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i Parterów (o ile budżet
projektu uwzględnia wydatki Partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w
projekcie”, będzie uznane za spełnione jeżeli wnioskodawca i partnerzy posiadają łączny
obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok
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kalendarzowy, równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie.
Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych
wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego
poziomu wydatków z rocznymi obrotami projektodawcy albo – w przypadku projektów
partnerskich – z rocznymi łącznymi obrotami projektodawcy i partnerów (o ile budżet
projektu uwzględnia wydatki partnera) za poprzedni zamknięty rok obrotowy. W przypadku,
gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów
odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest
najwyższa. W sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego partner)
funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu
podmiotu (jedną z trzech opisanych poniżej) odnoszącą się do okresu liczonego od
rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę
działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można
pominąć obrotu podmiotu, który, mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za
zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby
okres, którego te dane dotyczą trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby
kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Ponadto, podczas
weryfikacji spełnienia kryterium finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w
przypadku, gdy beneficjent wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze
do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w
sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt
realizowany jest krócej niż 12 miesięcy.
W tym przypadku, do wartości wydatków odnosi się wykazany przez uprawnione do tego
podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto w budżecie) obrót w pełnej wysokości.
Jednocześnie, za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez 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 30
realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość
wydatków poniesionych w poprzednim roku przez danego projektodawcę/partnera
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10. Czy w obligatoryjnym wskaźniku produktu „Liczba osób opiekujących się dziećmi w
wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie” wykazujemy tylko osoby objęte
wsparciem bezpośrednim będące w grupie docelowej tj rodziców dzieci do lat 3
pozostających bez pracy (w tym osoby powracające po urlopach..,) czy również małżonków
tych osób? Małżonkowie ci, zazwyczaj osoby pracujące, uzyskują wsparcie pośrednie w
projekcie, ponieważ to na nich de facto spoczywa ciężar utrzymania dziecka i ponoszenia
opłat za żłobek. A opłaty te w projekcie będą stanowić nie więcej niż 1/5 standardowej
wysokości czesnego (nie więcej niż 20% bieżących kosztów związanych ze świadczeniem
usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka).
Czyli, jeśli w tworzymy żłobek dla 32 dzieci, czy wykazujemy w tym wskaźniku 32 osoby,
czy 64?
W odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane e-mailem 17 października 2016 r. dotyczące
konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/16 informuję, że wskaźnik „Liczba osób
opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w programie (liczba docelowa
wskazana we wniosku o dofinansowanie)” mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w
wieku do trzech lat, które otrzymały bezpośrednie wsparcie EFS w zakresie zapewnienia
miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Wskaźnik ten dotyczy grupy docelowej:
- osób przebywających na urlopach macierzyńskim lub rodzicielskim;
- osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osoby na urlopach wychowawczych.

11. Proszę o informację zwrotną, czy jeśli tworzymy żłobek na 45 dzieci (docelowo), czy
otrzymamy refundację kosztów (wynagrodzenia osobowe, koszty utrzymania żłobka) na
wszystkie 45 miejsc, czy tylko na miejsca w żłobku, które zapewniamy dzieciom
matek/ojców powracających na rynek pracy?
Wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest
skierowane 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 urlopach macierzyńskich,
rodzicielskich lub wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r - Kodeks
pracy;
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b) osób opiekujących się dziećmi do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się
umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie
przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w
rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
W związku z powyższym w projekcie kwalifikowalne są jedynie wydatki związane z
tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, które dotyczą wsparcia kierowanego
do osób ze wskazanych grup docelowych.

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE
12. Kto otrzyma kwotę wnioskowanej dotacji? Czy będę to ja czy też wskazani przeze mnie
partnerzy czy też wszyscy wspólnie według ustalonej przez urząd proporcji?
Zgodnie z Regulaminem Konkursu transze dofinansowania przekazywane są na
wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część
dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie.
Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy
Wnioskodawcą a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, powinny być dokonywane za
pośrednictwem rachunku bankowego wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu.

13. Czy w ramach konkursu “ 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej
“ można zrealizować dla dzieci zajęcia dodatkowe np.: gimnastyka korekcyjna, logopedia,
logorytmika, zajęcia arystyczne, umuzykalniające??
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 nie wyklucza się
możliwości finansowania zajęć dodatkowych (np. specjalistycznych, terapeutycznych,
ogólnorozwojowych, psychoruchowych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne,
językowe i inne), czy organizowania spotkań okolicznościowych z rodzicami, budujących
więzi pomiędzy placówką a rodziną. Wydatki tego rodzaju mogą zostać uznane za inny rodzaj
wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat
3 pod warunkiem, że wynikają one ze zdiagnozowanych uprzednio przez beneficjenta
potrzeb dzieci, wobec których świadczona jest opieka w ramach projektu. Ponadto należy
mieć na uwadze racjonalność, efektywność oraz niezbędność do realizacji projektu
określonych zajęć.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
14. Średni miesięczny całkowity koszt utworzenia jednego miejsca opieki dla dziecka do lat
3 w projekcie jest:
- mniejszy lub równy 350 EUR – 7 pkt;
- wyższy niż 350 EUR ale mniejszy lub równy 400 EUR – 4 pkt;
Co wchodzi w koszt utworzenia jednego miejsca opieki dla dziecka do lat 3? Czy są to:
adaptacja lokalu, zakup mebli i wyposażenia sal i kuchni i placu zabaw, zakup pomocy
dydaktycznych i zabawek, instalacja monitoringu? Nadmieniam, iż w budżecie planujemy
utworzyć pozycję pt. Utworzenie żłobków – a to sugerowałoby, że wszystkie koszty ujęte w
tej pozycji są utworzeniem miejsc opieki. Drugie zadanie będzie brzmiało: funkcjonowanie
żłobków (m.in. wynagrodzenie opiekunek, wynajem lokalu, szkolenia dla opiekunek).
Aby wyliczyć średni miesięczny koszt całkowity utworzenia jednego miejsca opieki nad
dzieckiem do lat 3 w projekcie należy zastosować następujący wzór:
Kcp / Mup
Smk = -------------------------------, gdzie:
Dp
Smk = średni miesięczny koszt całkowity utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem
do lat 3;
Mup= miejsca utworzone w projekcie;
Kcp = koszt całkowity projektu (wartość dofinansowania + wkład własny wnioskodawcy);
Dp = czas trwania projektu w miesiącach.
Załóżmy, że projekt zakłada utworzenie 20 miejsc w żłobku i zgodnie z harmonogramem
trwa 26 miesięcy, z których 6 miesięcy przeznaczono na adaptację lokalu. Która pochłonęła
łącznie 10 000. Z budżetu projektu wynika, że wszystkie koszty przedsięwzięcia w całym
pozostałym okresie, a więc w ciągu 20 miesięcy wynoszą 240 000 PLN. Całkowity koszt
projektu wyniesie sumę kwoty przeznaczonej na adaptacje lokalu i pozostałej kwoty
wynikającej z budżetu, z więc wyniesie 10 000 PLN + 240 000 PLN czyli łącznie 250 000PLN.
Średni miesięczny koszt całkowity w projekcie wyniesie zatem 480,77 PLN, ponieważ:
250000 / 20
Smk = -------------------------------,:
26
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Smk = średni miesięczny koszt całkowity utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem
do lat 3;
Mup= 20 (miejsca utworzone w projekcie)
Kcp = 250 000 PLN ) koszt całkowity projektu (wartość dofinansowania + wkład własny
wnioskodawcy))
Dp = 26 (czas trwania projektu w miesiącach).
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