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1. Czy partnerem w projekcie może być stowarzyszenie ? 

Katalog Partnerów projektu jest tożsamy z Katalogiem Beneficjentów a zatem są to wszystkie 

podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Należy jednocześnie 

pamiętać iż partnerami tak samo jak Beneficjentami nie mogą być: 

1) podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 

207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. t.j. z 2019 r., 

poz.869);  

2) podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 

ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. t.j. z 2012 r., poz. 769); 

3) podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 

28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 628 

2. Czym jest trwałość projektu w tym działaniu ? 

W ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.4 obowiązują dwa rodzaje 

trwałości.  

1) Trwałość horyzontalna (stanowiąca jednocześnie kryterium dostępu nr 3) 

zobowiązująca Beneficjenta, do utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji 

projektu. Ten rodzaj trwałości obowiązuje wszystkich Beneficjentów bez wyjątku.  

2) Trwałość projektów obowiązującą w odniesieniu do wydatków ponoszone w ramach 

cross-financigu. Wspomniana trwałość musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w 

przypadku MŚP – w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg 

utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty zatwierdzenia końcowego wniosku o 

płatność. 

3. Czy aby być uczestnikami projektu obydwoje rodzice muszą być bezrobotni ? 

Uczestnikami projektu mogą być obydwoje rodzice jeżeli są osobami bezrobotnymi lub tylko 

jedno z nich. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w projekcie jest spełnienie 

kryteriów właściwych dla Działania 7.4.Oznacza to, iż uczestnikiem projektu może być każda 

osoba, która spelni definicję grupy docelowej tj. jest rodzicem lub prawnym opiekunem 



dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów 

prawnych powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem 

dziecka, pracujący oraz przebywający poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki 

nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze względu na 

urodzenie dziecka. 

4. Czy w okresie trwałości projektu gmina może przekazać komuś innemu prowadzenie żłobka? 

Przekazanie prowadzenia żłobka innemu podmiotowi oznaczać będzie niezachowanie okresu 

trwałości utrzymania utworzonych  miejsc opieki, a tym samym konieczność zwrotu 

otrzymanej dotacji 

5. Czy osoba na umowie zlecenia może być zrekrutowana do udziału w projekcie ? 

Tak o ile spełni wszystkie kryteria kwalifikacyjne obowiązujące dla Działania 7.4 czyli jest 

rodzicem lub prawnym opiekunem dzieci w wieku do 3 roku życia w przypadku, gdy co 

najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, pracujący oraz przebywający poza 

rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które 

przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka. 

6. Na jakim etapie realizacji projektu weryfikujemy status osoby ? 

Status uczestnika projektu powinien być weryfikowany co najmniej dwukrotnie w trakcie 

cyklu życia projektu. Pierwszy raz w momencie rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie, aby 

zakwalifikować uczestnika do odpowiedniej grupy uczestników projektu i na koniec 

zakończenia przez niego udziału, aby określić czy zmieniła się jego sytuacja na rynku pracy. 

7. Czy gmina może prowadzić jeden żłobek w dwóch budynkach ? 

Tak, pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego 

Dotyczy to przede wszystkim zachowania zgodności z Ustawą z dnia  

4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzenie 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. 

8. Czy w okresie trwałości można wprowadzić opłaty – gdy wcześniej ich nie było ? 

Tak po zakończeniu realizacji projektu można wprowadzić opłaty od rodziców jako jedno ze 

źródeł finansowania utworzonych miejsc opieki. 

9. Czy opłaty można różnicować ? 

Tak, istnieje taka możliwość w zależności od statusu uczestnika projektu. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę aby maksymalna wysokość opłat od uczestnika projektu (zgodnie z zapisami 

Regulaminu konkursu nr RPPK.07.04.00- IP.01-18 -021/19 pkt 1.9 e, str. 15) nie przekroczyła 

300,00 PLN 

10. Jaka jest kwota środka trwałego ? Czy to 3,5 tys ? 

W treści obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nie wskazano wartości środków trwałych Zgodnie  

z treścią ww. wytycznych środek trwały zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), z zastrzeżeniem 

inwestycji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 17 tej ustawy, rzeczowe aktywa trwałe  

i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym  

niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki organizacyjnej; 

zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania 



wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu 

użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych 

środkach trwałych, inwentarz żywy.  

11. Czy podjęcie stażu oraz prac interwencyjnych wpływa na osiągnięcie wskaźnika rezultatu?  

Podjęcie stażu zawodowego nie wpływa na osiągniecie wskaźnika. Prace interwencyjne to 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, a zatem jak najbardziej stanowi aktywizację 

zawodową i wpływa na osiągnięcie wskaźnika. 

12. Jakimi dokumentami udokumentować osiągniecie wskaźnika, czyli uczestnik projektu podjął 

pracę? 

Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi fakt zatrudnienia uczestnika projektu mogą 

być: umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu od Pracodawcy, wyciąg z ewidencji 

działalności gospodarczej. 

13. Na jaki moment sprawdzany jest status rodzica ? Czy z chwilą odejścia dziecka z żłobka? Co w 

sytuacji gdy rodzic dostaje pracę, a później ją traci ? 

Status uczestnika projektu weryfikowany jest co najmniej dwukrotnie -na początku 

rozpoczęcia udziału w projekcie i w momencie jego zakończenia.  

Odejście dziecka z żłobka oznacza zakończenie przez opiekuna prawnego udziału w projekcie.  

Status rodzica weryfikowany jest ostatecznie z chwila zakończenia udziału w projekcie, a 

zatem jeżeli nie pracuje on na ten moment to nie zostanie wykazany we wskaźniku. 

14. Czy czas trwania umowy o pracę rodzica ma znaczenie? 

W działaniu 7.4 nie obowiązują wymagania dotyczące warunków efektywności 

zatrudnieniowej, a zatem liczy się tylko fakt zatrudnienia, a nie okres na jaki uczestnik 

projektu został zatrudniony. 

15. Czy jeśli rodzice bezrobotni zabierają dzieci po miesiącu oznacza to że wskaźnik dotyczący 

bezrobotnych w tym wypadku został już osiągnięty ? 

Tak, o ile bezrobotni zmieli swój status i znaleźli zatrudnienie.  

16. Czy mówimy o dzieciach niepełnosprawnych ? 

Tak ,we wniosku powinna znaleźć się informacja o możliwości rekrutacji dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

17. Czy jest określona maksymalna kwota na jedno dziecko? 

Nie, decyduje racjonalność i efektywność zaplanowanego budżetu projektu. 


