
 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument opracowany na podstawie pytań nadesłanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Warszawie w ramach konkursu RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20. Treść zapytań nie jest  w żaden 

sposób modyfikowana, a udzielone odpowiedzi odnoszą się wyłącznie do kwestii zawartych  

w pytaniach. 

 

 

1. Czy wnioskodawcą w konkursie może być nowo powstała (bez historii przychodu) osoba 

prawna – spółka z o.o.? Jeśli nie, to czy wnioskodawcą może być nowo powstała spółka z o.o., 

w przypadku gdy partnerem wnioskodawcy (w ubieganiu się o dofinansowanie) jest inny 

podmiot gospodarczy np. przedsiębiorca działający jako jednoosobowa działalność 

gospodarcza posiadająca przychody za rok ubiegły w wymaganej wysokości? Jeśli tak to jaka 

jest wówczas odpowiedzialność partnera w trakcie realizacji projektu (oczywiście przy 

założeniu, że zostanie przyznane dofinansowanie), w jakich przypadkach należy zwrócić 

dofinansowanie? 

 

Wnioskodawca składając wniosek musi spełnić kryterium formalne nr 3 (KRYTERIA FORMALNE - 0/1, - 

WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ, Z MOŻLIWOŚCIĄ POPRAWIENIA) dotyczące obrotu 

wnioskodawcy i partnera.  W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy wnioskodawca oraz 

partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym projekcie posiadają łączny obrót za ostatni 

zatwierdzony rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub 

wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie. 

 

W związku z tym wnioskodawca składając wniosek samodzielnie musi wykazać się obrotem, co w 

przypadku nowo powstałej spółki z o.o. (bez historii przychodu) jest niemożliwe do spełnienia.  

 

Natomiast składając wniosek w partnerstwie pod uwagę brany jest także obrót partnera.  
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Należy jednak pamiętać, że samo zaangażowanie finansowe w przedsięwzięcie w postaci 

zapewnienia wkładu własnego po stronie jednego z partnerów bez jego dalszego faktycznego i 

uzasadnionego udziału w realizacji projektu, nie będzie warunkiem wystarczającym dla uznania 

współpracy za partnerstwo. We wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić wybór partnera do 

realizacji poszczególnych zadań (lub ich części) w projekcie, przedstawić jasny podział obowiązków, 

uprawnień i odpowiedzialności. Informacje te stanowią element oceny wniosku. Udział partnera w 

realizacji projektu nie może mieć więc charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego lub 

nie może wynikać z chęci wykazania odpowiedniego do zaplanowanych wydatków obrotu 

finansowego wnioskodawcy. 

 

Za prawidłową realizację projektu przed Instytucją Pośredniczącą co do zasady odpowiada Lider 

(Wnioskodawca). Natomiast odpowiedzialność Partnera względem Lidera wynika z zapisów umowy o 

partnerstwie. 

 

Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy wdrożeniowej, pomiędzy wnioskodawcą a partnerem zawarta zostaje 

pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, określająca w szczególności: 

- przedmiot porozumienia albo umowy, 

-  prawa i obowiązki stron, 

- zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 

- partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu, 

- sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych 

partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z 

partnerów, 

- sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub 

umowy. 

  

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Niewypełnienie tego obowiązku w wyznaczonym 

terminie, traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się przez wnioskodawcę o dofinansowanie. 

 

2. Czy partnerami w projekcie mogą zostać podmioty:  

- Spółka zoo gdzie Osoba A jest członkiem zarządu  

oraz  

- Przedszkole Niepubliczne gdzie ta sama osoba A jest organem prowadzącym placówkę?  

 



 

Partnerami w projekcie mogą zostać podmioty wskazane w zapytaniu. Przy zawieraniu partnerstwa 

należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące zawierania partnerstw opisane w Regulaminie 

Konkursu Rozdział 9. Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie. 

 

3. Czy Wnioskodawcą w projekcie może zostać przedszkole niepubliczne, w którym w ramach 

projektu zostanie utworzona grupa żłobkowa dla dzieci w wieku 2-3 lata, bez konieczności 

uzyskania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych?  

 

Wsparcie w projekcie przeznaczone jest na tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad 

dzieckiem do lat 3, w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna 

dziennego. Wskazane formy opieki wymagają wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub 

wykazu dziennych opiekunów. W związku z tym w ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości 

sfinansowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie tzw. grup żłobkowych w przedszkolu. Nie 

ma jednak przeciwskazań aby żłobek i przedszkole znajdowały się w jednym budynku. Należy jednak 

przy tym pamiętać żeby spełnione zostały wszystkie wymagania lokalowe i sanitarne odnoszące się 

do prawidłowego sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 określone w Rozporządzeniu 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 i aby wsparcie odbywało się zgodnie z Ustawą o opiece nad 

dziećmi do lat 3. 

 

4. Mam pytanie odnośnie poniższego zapisu regulaminu konkursu: 

Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki nad dziećmi (w trakcie trwania jego finansowania ze środków EFS oraz 

w okresie trwałości). 

Jeśli gmina skończyła projekt EFS dla żłobka 31.12.2019 (projekt w ramach działania 8.3.1) i w 

zapisach tegoż projektu jest informacja, że utrzyma min 31 miesięcy okres trwałości projektu to 

oznacza, że w ramach aktualnego konkursu gmina nie mogłaby włączyć do projektu bieżących 

kosztów funkcjonowania żłobka? 

 

Jeżeli gmina korzystała ze wsparcia w poprzednim konkursie z Poddziałania 8.3.1 na nowe miejsca 

opieki, w opisanej sytuacji należałoby odnieść się do kryteriów oceny projektów, które obowiązywały 

w roku złożenia przez gminę wniosku, dotyczących zapewnienia trwałości miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3. Istotnym będzie odniesienie się do zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu 



zakończonego 31.12.2019 roku, związanych z zapewnieniem trwałości dla miejsc, które powstały w 

ramach tego projektu, szczególnie do zapisów związanych ze źródłami finansowania miejsc opieki w 

okresie trwałości.  

Jeżeli jako źródło finansowania wskazano środki EFS, wówczas w okresie trwałości, w ramach typu 

operacji nr 2, można uwzględnić pokrycie części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem 

bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 (opłaty za pobyt dziecka w żłobku, do zapłaty których 

rodzic jest zobowiązany) na miejscach utworzonych wcześniej, pod warunkiem, że miejsca te będą 

dostępne dla osób spełniających kryteria grup docelowych w aktualnym konkursie. Należy jednak 

pamiętać, że ten typ operacji stanowi jedynie uzupełnienie typu operacji nr 1 (nie może więc 

występować jako jedyny typ operacji) i nie może stanowić więcej, niż 10% wartości projektu.     

 

5. Czy w ramach typu projektu nr 1 można dostosować miejsca w żłobku do dzieci z 

niepełnosprawnościami bez tworzenia nowych miejsc? 

 

Projekty składane w ramach bieżącego konkursu nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20 muszą zakładać 

typ operacji nr 1 oraz opcjonalnie łącznie z typem operacji nr 1 - typ operacji nr 2, przy czym: 

typ operacji nr 1- to  tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków (m.in. 

przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego ORAZ dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. ; co oznacza, że dostosowanie już istniejących 

miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami musi być łączone z tworzeniem nowych miejsc 

opieki w ramach operacji nr 1. 

Ponadto informuję, że Wnioskodawca składając wniosek zobowiązany jest do spełnienia minimalnych 

wymogów dotyczących realizacji m.in. poniższego  kluczowego wskaźnika produktu, którego wartość 

docelowa powinna być większa niż 0:  

„Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczba docelowa wskazana we 

wniosku o dofinansowanie) 

Wskaźnik  ten mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych 

opiekunów.  

Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca opieki nad jednym dzieckiem.  

Wskaźnik nie mierzy już istniejących miejsc opieki, które dostosowano do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Regulamin i inne załączniki są dostępne na stronie: https://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/-

/12484667-zlobki-na-mazowszu-nowy-konkurs  

 

 



 

6. Prowadzimy przedszkole i chcemy stworzyć w budynku miejsca opieki do lat 3. Czy możemy 

wnioskować w ramach niniejszego konkursu na nowe miejsca opieki do lat 3, gdzie jeszcze nie 

mamy zarejestrowanego żłobka? Jeśli tak, kiedy musimy zarejestrować placówkę opieki do lat 

3, czy na etapie realizacji projektu? 

 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu planowany żłobek nie musi być 

zarejestrowany. Moment rejestracji placówki wynika z harmonogramu projektu i musi mieć miejsce 

w okresie jego realizacji.  

Okres realizacji projektu w ramach typu operacji nr 1 obejmuje fazę przygotowawczą, trwającą co do 

zasady maksymalnie 6 miesięcy, służącą przygotowaniu bazy lokalowej, niezbędnej do 

uruchomienia przedmiotowych miejsc. Wskaźnikiem obrazującym efekty tej fazy jest wskaźnik 

produktu „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”, który mierzony jest w 

momencie uzyskania wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Dopiero po uzyskaniu 

wspomnianego wpisu można rozpocząć realizację zadania związanego z bieżącą działalnością żłobka, 

którego współfinansowanie nie może przekroczyć 24 miesięcy. 

Żłobek i przedszkole mogą znajdować się w jednym budynku. Należy jednak przy tym pamiętać, żeby 

spełnione zostały wszystkie wymagania lokalowe i sanitarne odnoszące się do prawidłowego 

sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 określone w Rozporządzeniu 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 i aby wsparcie odbywało się zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 

7. Kryterium formalne nr 3 Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu 

uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W 

przypadków osób fizycznych prowadzących działalność co kryje się pod pojęciem słowa 

"OBRÓT" tzn. należy podać przychów i wydatki za ostatni zatwierdzony rok obrotowy? 

 

Jako 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. Należy podać wartość rocznego obrotu 

netto określoną na podstawie ksiąg rachunkowych wnioskodawcy z uwzględnieniem skumulowanych 

danych przedsiębiorstw partnerskich/powiązanych (jeżeli występują). 

 

8. Co oznacza że projekt jest komplementarny z programem Maluch /Maluch +? 



Przez komplementarność z programem Maluch/Maluch+ należy rozumieć wskazanie działań 

zmierzających do tworzenia, funkcjonowania i utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Chodzi o pokazanie działań  jakie były realizowane, są realizowane lub planowane są do 

realizacji, a nie wyłącznie wydatków. Wniesienie wkładu własnego (finansowego) z 

Maluch/Maluch+ do projektu RPO nie jest jedynym potwierdzeniem komplementarności. 

Istotnym jest wykazanie, że różne działania, finansowane z różnych źródeł mają w stosunku 

do siebie charakter uzupełniający, nie powielają się. Komplementarność polega na 

finansowaniu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z dwóch źródeł tj. ze środków EFS oraz z 

rządowego programu MALUCH/MALUCH+. Środki z resortowego programu 

MALUCH/MALUCH+ mogą stanowić wkład własny beneficjenta. Wnioskodawca we wniosku 

o dofinansowanie wykaże działania komplementarne do inwestycji zrealizowanych, 

realizowanych, bądź planowanych do realizacji w resortowym programie 

MALUCH/MALUCH+. Przez inwestycje planowane należy rozumieć inwestycje, w przypadku 

których na dzień składania wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dysponuje oficjalnym 

stanowiskiem instytucji przyznającej dofinansowanie w ramach programu 

MALUCH/MALUCH+ o zakwalifikowaniu inwestycji do otrzymania dofinansowania. 

Wnioskodawca deklaruje we wniosku o dofinansowanie, że w projekcie nie będzie 

występować podwójne finansowanie wydatków w związku z komplementarnością projektu z 

działaniami z programu MALUCH/MALUCH+. Jednocześnie, w celu potwierdzenia 

niewystępowania w projekcie podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych 

z tym samym miejscem opieki, wnioskodawca na etapie oceny (negocjacje) może zostać 

poproszony o przedstawienie szczegółowego kosztorysu całego przedsięwzięcia, 

zawierającego informacje na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 

Kosztorys ten może być weryfikowany również na etapie kontroli projektu. 

 

9. Czy spółka może być beneficjentem projektu? 

Spółka może złożyć wniosek w przedmiotowym konkursie. 

 

10.  Czy w przypadku utworzenia dodatkowych 5 miejsc opieki żłobkowej można sfinansować całe 

wynagrodzenie wychowawcy prowadzącego grupę dotychczasową, która zostanie zwiększona 

o dodatkowe miejsca? W przypadku powstania tylko kilku miejsc  jakie wydatki mogą być 

sfinansowane w ramach typu 2 operacji? 



W opisanej sytuacji, kiedy ten sam wychowawca opiekuje się dziećmi na miejscach już 

istniejących i na nowych miejscach, w budżecie projektu jego wynagrodzenie powinno zostać 

uwzględnione jedynie w części związanej z nowymi miejscami (5 miejsc).  

Wyjątkiem będzie sytuacja, w której Wnioskodawca zdecyduje się na realizację 2 typu 

operacji. Wtedy mogą być sfinansowane wydatki związane z miejscami już istniejącymi, ale 

tylko w zakresie bieżącego funkcjonowania (opłaty, do których jest zobowiązany 

rodzic/opiekun – jeżeli w skład tych opłat wlicza się wynagrodzenie opiekunów, wtedy może 

zostać sfinansowane wynagrodzenie opiekuna w odniesieniu do istniejących miejsc). 

Wydatki mogą być finansowane przez 12 miesięcy i nie mogą stanowić więcej niż 10% 

wartości projektu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że na miejsca już istniejące przyjmowane są 

dzieci rodziców/opiekunów z grup docelowych. 

 

11. Przy tworzeniu budżetu projektu i planowania wydatków np. zabawek, pomocy dydaktycznych 

musimy zaplanować zakupy tylko dla tych 2 dzieci? Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że dzieci w 

ramach nowych miejsc będą tylko bawić się i korzystać w nowych pomocy a resztę dzieci 

należało by odsunąć.  Są to zakupy dla całej grupy a nie indywidualne  i  nie wyobrażamy sobie 

powyższej sytuacji. 

 

Wszystkie wydatki w projekcie odnoszące się do fazy przygotowawczej dotyczą nowych 

miejsc opieki. Nie ma możliwości sfinansowania miejsc poza projektem w fazie 

przygotowawczej. 

 

12. Czy w ramach cross-u na tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, możliwy jest zakup 

kontenera na żłobek w ramach nowych technologii, przy założeniu, że koszty zmieszczą się w 

40% corss-financingu? 

 

Zakup nowoczesnego kontenera przeznaczonego na żłobek (budownictwo modułowe) nie 

można uznać za wydatek kwalifikowalny w ramach przedmiotowego konkursu. Budynek 

modułowy jest szczególnym przypadkiem, który w projektach EFS, należy rozpatrywać z 

poziomu przepisów prawa budowlanego, ale również biorąc pod uwagę aspekt merytoryczny 

ponoszonego wydatku. Celem zakupu budynku modułowego jest utworzenie w nim żłobka. 

Jeżeli dodatkowo planowane jest przeprowadzenie prac mających na celu na trwałe 



połączenie budynku z podłożem (sfinansowanie prac dotyczących posadowienia go na 

fundamentach itp.), po zrealizowaniu tych prac budynek ten będzie już spełniał wymogi 

określone dla cross-financingu tzn. będzie to budynek na stałe połączony z 

podłożem/gruntem. 

Należy mieć na uwadze, że zakres ww. prac budowlanych nie wpisuje się w działania 

związane z dostosowaniem i adaptacją (pracami remontowowykończeniowymi) budynków 

oraz pomieszczeń. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane, jako 

"remont" należy rozumieć "wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w 

stanie pierwotnym." Natomiast dostosowanie lub adaptacja budynków mogą dotyczyć 

jedynie już istniejących budynków i mają one na celu ich przystosowanie do innego 

przeznaczenia niż posiadały wcześniej lub ich dostosowanie do różnych potrzeb np. potrzeb 

dzieci lub osób z niepełnosprawnościami.  

 

Tym samym mamy do czynienia z zakupem infrastruktury, która jest niekwalifikowalna w 

ramach przedmiotowego konkursu.  

 

W sytuacji, gdy wnioskodawca zaplanuje sfinansowanie w ramach projektu prac związanych 

z dostosowaniem i adaptacją istniejącego już lokalu, dotyczy to też nowoczesnego kontenera 

modułowego, koszt poniesiony w ramach zakresu tych prac będzie kwalifikowalny w ramach 

projektu. Należy mieć na uwadze, aby wsparcie w projekcie odbywało się zgodnie ze 

standardami opieki nad dziećmi do lat 3 określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 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 z późniejszymi 

zmianami. 

 

13. Planujemy otworzenie żłobka w Warszawie, gdzie obowiązuje uchwała Rady Miasta dotycząca 

dofinansowania do żłobków i regulująca opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt i 

wyżywienie. Uchwale podlegają jednak tylko te żłobki niepubliczne, które przystąpiły do 

konkursu i już mają podpisaną umowę. Z Regulaminu wynika natomiast, że w kwestii opłat 



wnoszonych przez rodziców należy podporządkować się zapisom uchwały obowiązującej na 

terenie realizacji projektu.  Czy żłobki, które nie mają podpisanej umowy z miastem i których 

uchwała nie obowiązuje, mogą pobierać opłaty tak jakby tej uchwały nie było? 

 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 w przypadku form opieki w postaci żłobków, klubów 

dziecięcych i dziennego opiekuna pobierane opłaty nie mogą być wyższe niż wartości 

określone w stosownych uchwałach rad gmin/miast w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna obowiązujących na 

obszarze realizacji projektu. Zapis dotyczy zarówno żłobków, które mają podpisane umowy z 

miastem, jak i tych, które takich umów podpisanych nie mają. 


