Pytania i odpowiedzi (FAQ) – konkursy nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-013/21
oraz RPMP.01.02.03-IP.01-12-014/21 z 12 sierpnia 2021 r.
Pytanie 1: Czy w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie lub w trakcie realizacji można zmienić
lokal, w którym będzie planowana realizacja projektu?
Odpowiedź: Zgodnie z kryterium Specyficzne warunki wstępne Wnioskodawca wraz z wnioskiem
o dofinansowanie ma obowiązek przedstawić tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana
opieka nad dziećmi do lat 3. Ustawa wdrożeniowa określa, że umowa o dofinansowanie projektu
może zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, na podstawie
których został wybrany do dofinansowania. W związku z tym, przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie Wnioskodawca będzie zobowiązany do ponownego przedstawienia tytułu
prawnego do lokalu, aby potwierdzić spełnienie kryterium.
W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Wnioskodawcy dopuszczamy możliwość zmiany
lokalu, w którym planowane jest utworzenie miejsc opieki przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie. Jednakże każdy przypadek zmiany lokalu będzie rozpatrywany indywidualnie.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zmiany lokalu.
w takiej sytuacji Beneficjent jest zobowiązany przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz zawnioskować
o zmiany we wniosku, natomiast IP może nie wyrazić zgody na zaproponowane zmiany.
Tytuł prawny do lokalu w formie ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność,
spółdzielcze prawo do lokalu) i prawa obligacyjnego (najem, dzierżawa, użyczenie) powinien
zabezpieczać co najmniej okres realizacji oraz okres trwałości projektu. Dodatkowo rekomendujemy,
aby zawierając umowę najmu z właścicielem lokalu zabezpieczyć swoje prawa do rekompensaty
odnośnie kosztów poniesionych na adaptację lokalu, w przypadku jego wypowiedzenia przez
właściciela.
Pytanie 2: Jak potwierdzić prawo własności do lokalu, w przypadku gdy budynek lub właściciel nie
są ujawnieni w księdze wieczystej?
Odpowiedź: W powyższym przypadku prawo własności do lokalu może zostać potwierdzone aktem
notarialnym, aktem własności lub innym dokumentem potwierdzającym własność lokalu. Każdy
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Pytanie 3: Do kiedy najpóźniej trzeba należy przedstawić wpis do rejestru żłobków?
Odpowiedź: Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy złożyć najpóźniej wraz z pierwszym
wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki.
Beneficjent zobowiązuje się do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych/ do wykazu dziennych opiekunów przed podpisaniem umowy lub
niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później jednak niż wraz z pierwszym wnioskiem o płatność
rozliczającym wydatki. Jednocześnie zgodnie z Warunkami kwalifikowania stawek jednostkowych
dotyczących opieki nad dziećmi do lat 3 uzyskanie wpisu/ aktualizacja wpisu (utworzenie w ramach
projektu nowych miejsc) nie może nastąpić wcześniej niż 3 miesiące przed zawarciem umowy
o dofinansowanie projektu. Beneficjent może rozpocząć działania dotyczące opieki nad dziećmi do lat
3 dopiero po otrzymaniu właściwego wpisu do rejestru / wykazu. Powinno mieć to odzwierciedlenie
we wniosku o dofinansowanie projektu, poprzez ujęcie etapu Wpis do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych lub Wpis do wykazu dziennych opiekunów w części L. Harmonogram realizacji projektu.
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Pytanie 4: Czy wniosek o płatność nadal będziemy składać w okresach 3 miesięcznych? To znaczy,
czy musimy złożyć pierwszy wniosek rozliczający wydatki do 3 miesięcy od daty rozpoczęcia
realizacji projektu, czy też jeśli najpierw złożymy wniosek sprawozdawczy, a nie rozliczający
wydatki to nie jest wymagany wpis do rejestru żłobków?
Odpowiedź: Wnioski o płatność będą składane zgodnie z harmonogramem płatności. Okresy
rozliczeniowe nie mogą być dłuższe niż 3 miesiące. Pierwszym wnioskiem jest wniosek zaliczkowy
na podstawie, którego wypłacana jest zaliczka. W przypadku projektów, w ramach których będą
tworzone nowe miejsca opieki Beneficjent będzie mógł rozliczyć stawki jednostkowe dopiero
po uzyskaniu/zmianie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/do wykazu dziennych
opiekunów i rozpoczęciu bieżącej opieki.
Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych/ do wykazu dziennych
opiekunów jest przesyłane niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później jednak niż wraz z pierwszym
wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki.
Pytanie 5: W jaki sposób będzie weryfikowany wzrost liczby miejsc opieki – oświadczeniem
wnioskodawcy/poświadczeniem z gminy?
Odpowiedź: W przypadku tworzenia dodatkowych miejsc opieki w już funkcjonujących placówkach
zwiększenie liczby miejsc będzie weryfikowane na podstawie zaświadczenia o zmianie wpisu.
Zwiększenie liczby miejsc opieki będzie weryfikowane w stosunku do liczby miejsc opieki
funkcjonujących na 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
Pytanie 6: Na jakim poziomie należy zrealizować wskaźniki rezultatu? Na jakim minimalnym
poziomie należy szacować wskaźniki rezultatu?
Odpowiedź: Nie ma takiego minimalnego poziomu. Wskaźniki rezultatu należy założyć na poziomie
realnym, biorąc pod uwagę zdiagnozowaną grupę docelową a następnie zrealizować zgodnie
z założeniami wniosku o dofinansowanie. Zaproponowana wartość wskaźnika podlega ocenie
w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów oceniających oraz na podstawie zapisów wniosku dot.
analizy sytuacji grupy docelowej. Niezrealizowanie wskaźników na założonym poziomie może
skutkować zastosowaniem reguły proporcjonalności.
Pytanie 7: Czy adaptacja musi się odbywać przed podpisaniem umowy z uczestnikiem projektu?
Odpowiedź: Opieka nad dziećmi może się rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, a żeby taki wpis/
aktualizację uzyskać adaptacja musi się zakończyć. Same umowy z uczestnikami mogą być zawierane
wcześniej.
Pytanie 8: Jeśli chodzi o dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami, czy zawsze jest
obowiązek zapewnienia tłumacza? Czy wystarczy informacja, że jeśli pojawi się taka potrzeba, to
taki tłumacz będzie dostępny?
Odpowiedź: Jeśli kandydat na uczestnika/uczestnik będzie wymagał tłumacza to Beneficjent ma
obowiązek go zapewnić. We wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć takie zobowiązanie.
Pytanie 9: Czy w przypadku projektów powyżej 100 tys. euro rozliczanych w ramach stawek
jednostkowych konieczne jest realizowanie zamówień w myśl podrozdziału 6.5 Wytycznych dot.
kwalifikowania wydatków (zasada konkurencyjności, rozeznania rynku)?
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Odpowiedź: W przypadku projektów rozliczanych uproszczonymi metodami, w tym stawkami
jednostkowymi, nie ma zastosowania podrozdział 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku).
Pytanie 10: Stawki jednostkowe tyczą się tylko "dużych" projektów? Czy tych poniżej 100 tys. euro
też?
Odpowiedź: Stawki jednostkowe dotyczą zarówno projektów, których kwota dofinansowania
wyrażona w PLN przekracza jak i nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Taki sposób rozliczania
dotyczy projektów, w ramach których będą tworzone nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Nie
ma potrzeby określać szczegółowych kosztów wchodzących w skład stawki jednostkowej. WUP nie
będzie wymagał żadnych dokumentów finansowych w odniesieniu do rozliczenia stawki
jednostkowej.
Pytanie 11: Jak mają się stawki jednostkowe do cross-financingu?
Odpowiedź: Każda stawka jednostkowa uwzględnia cross-financing na poziomie opisanym
w Załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu.
Pytanie 12: Jak się ma stawka jednostkowa do projektów poniżej 100 tys. euro? Jak wtedy jest to
rozliczane? Czy ma znaczenie frekwencja dzieci w żłobku?
Odpowiedź: Stawki jednostkowe obowiązują w obydwu konkursach, a więc również dla projektów,
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. euro. Stawka
obejmuje wszystkie koszty związane utworzeniem i utrzymaniem nowego miejsca opieki nad dziećmi
do lat 3. Aby rozliczyć stawkę jednostkową w danym miesiącu dla danego miejsca opieki, musi zostać
osiągnięty minimalny wymagany poziom frekwencji dziecka, uprawniający do jej kwalifikowania na
określonym poziomie.
Zgodnie z Regulaminem konkursu jest to:
 dla miejsc opieki w żłobku:
o 1391,39 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 177,66 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie między 20,00%
a 74,99% włącznie;
o 1855,18 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 236,88 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie minimum
75,00% włącznie;
 dla miejsc w klubie dziecięcym:
o 1396,89 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 128,13 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie między 20,00%
a 74,99% włącznie;
o 1862,52 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 170,84 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie minimum
75,00% włącznie;
 dla miejsc u dziennego opiekuna:
o 1014,85 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 69,96 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie między 20,00%
a 74,99% włącznie;
o 1353,13 zł za utrzymanie przez 1 miesiąc miejsca utworzonego w ramach projektu
(w tym 93,28 zł w ramach cross-financingu), przy frekwencji na poziomie minimum
75,00% włącznie.
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Frekwencja dziecka poniżej 20,00% oznacza brak kwalifikowalności stawki w danym miesiącu.
Stawka jednostkowa jest kwalifikowalna, jeżeli:
 osiągnięty zostanie określony dla niej wskaźnik
 osiągnięto wymagany poziom frekwencji w miesiącu, za który beneficjent wykazał stawkę
jednostkową do rozliczenia,
 beneficjent będzie posiadał dokumenty niezbędne do rozliczenia stawki,
 wsparcie zostanie udzielone zgodnie z:
o wnioskiem o dofinansowanie projektu:
o wymogami wynikającymi z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat
o 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 oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna
w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna;
o wymogami określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020;
o wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/2195 z dnia
9 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji
standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu
refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie.
 nowoutworzone miejsce opieki nad dzieckiem do lat 3 było wykorzystane przez cały okres
jego finansowania określony we wniosku o dofinansowanie.
Dokumenty niezbędne do weryfikacji realizacji wskaźników i do kwalifikowania stawki, przedkładane
wraz z pierwszym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki to:
 potwierdzenie wpisu odpowiednio -do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu
dziennych opiekunów w systemie Empatia, uprawdopodabniające liczbę powstałych miejsc
(liczba miejsc wykazana we wpisie musi być co najmniej równa liczbie wykazanej we wniosku
opłatność),
 zaświadczenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpisie do rejestru,
 wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wpis do rejestru wraz z załącznikami
lub zgłoszenie zmiany.
Dokumenty niezbędne do weryfikacji realizacji wskaźników i do rozliczenia stawki, przedkładane wraz
z każdym wnioskiem o płatność rozliczającym wydatki to:
 lista obecności za dany miesiąc kalendarzowy prowadzona przez personel placówki
i potwierdzona przynajmniej jednokrotnie na koniec miesiąca przez opiekuna dziecka,
 dziennik zajęć za dany miesiąc.
Pytanie 13: Czy maksymalną wartość kosztów bezpośrednich obliczamy wg schematu:
np. 1 855,18 zł x liczba dzieci x liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania?
Odpowiedź: Budżet dla projektu, w którym tworzone będą nowe miejsca opieki powinien być
określony wg schematu: wartość stawki jednostkowej przewidzianej dla danej formy opieki przy
założeniu frekwencji dziecka na poziomie minimum 75% x liczba nowo utworzonych miejsc x ilość
miesięcy bieżącego funkcjonowania nowo utworzonego miejsca opieki finansowana w projekcie.
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Pytanie 14: Co w sytuacji, jeśli uczestnik brał udział w takim samym projekcie w innym żłobku i już
zakończył w nim udział?
Odpowiedź: Nie ma formalnego zakazu, żeby uczestnik projektu realizowanego w Działaniu 8.5 RPO
WM, który zakończył udział w projekcie, był uczestnikiem innego projektu (pod warunkiem,
że projekty nie są realizowane równocześnie). Trzeba jednak zwrócić uwagę na zasadność takiego
wsparcia. Jeśli opieką jest obejmowane inne dziecko niż to, które było objęte opieką w zakończonym
projekcie, to jest to dopuszczalne.
Pytanie 15: Co określa liczba uczestników instytucjonalnych?
Odpowiedź: We wniosku o dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 8.5 RPO WM nie
definiujemy uczestników instytucjonalnych. Wskazujemy jedynie liczbę uczestników indywidualnych.
Pytanie 16: Czy w przypadku realizacji projektu dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki
wprowadzamy tylko 1 zadanie? 5000 znaków to bardzo mało na taką ilość informacji, czy można
utworzyć drugie zadanie, czy uzupełnić informacje w części M wniosku Uzasadnienie kosztów?
Odpowiedź: Ze względu na sposób rozliczania tworzenia i funkcjonowania nowych miejsc opieki
wszystkie koszty będą dotyczyły jednego zadania. W razie konieczności część informacji należy ująć
we wniosku o dofinansowanie w części M. Uzasadnienie kosztów.
Pytanie 17: W części M. wniosku o dofinansowanie tj. Uzasadnienie kosztów jest ppkt M.1.1
Uzasadnienie zlecenia zadań, czy w przypadku stawek jednostkowych uzupełniamy tę część?
Odpowiedź: Nie, w przypadku projektów zakładających tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi
do lat 3, nie ma potrzeby uzasadniania zlecania zadań. To pole uzupełniamy jedynie przy realizacji
zadań związanych z dostosowaniem istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami.
Pytanie 18: Czy jeśli przewidujemy tworzenie nowych miejsc i dostosowanie już istniejących miejsc
to tworzymy 1 wniosek z kilkoma zadaniami, czy składamy dwa oddzielne wnioski
o dofinansowanie?
Odpowiedź: W konkursie "małym" tj. dla projektów, których wartość dofinansowania wyrażona
w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. euro będą to dwa odrębne wnioski. W konkursie
"dużym" tj. dla projektów, których wartość dofinansowania wyrażona w PLN przekracza
równowartość 100 tys. euro możliwe są obydwie opcje. Może to być projekt łączny lub dwa
oddzielne projekty: 1 na tworzenie nowych miejsc i 1 na dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami.
Jeśli będą to dwa odrębne projekty, to powinny być złożone we właściwym ze względu na kwotę
dofinansowania konkursie.
Pytanie 19: Czy planując projekt, w którym utworzymy żłobek na 24 miejsc, który będzie
funkcjonował przez 15 miesięcy, we wskaźniku Liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w klubie dziecięcym utrzymanych przez 1 miesiąc mamy wpisać wartość: 24x15
czyli 360?
Odpowiedź: Tak, jest to poprawne wyliczenie (tj. liczba nowo utworzonych miejsc x liczba miesięcy
bieżącego funkcjonowania planowana do dofinansowania w projekcie).
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Pytanie 20: Jeśli chodzi o budżet projektu, to czy mamy rozdzielać stawkę jednostkową w budżecie
i w osobnych pozycjach wskazać wartość stawki bez cross-financingu i cross-financing?
Czy możemy wskazać tylko jedną, wyższą frekwencję zakładając, że wszystkie dzieci będą
uczęszczać do żłobka przez co najmniej 75% dni w miesiącu? Czy w budżecie możemy wskazać
jedynie te miesiące, w których funkcjonować będzie żłobek, bez miesięcy potrzebnych na adaptację
lokalu?
Odpowiedź: Wartość stawki jednostkowej powinna być rozbita w osobnych pozycjach kosztowych na
kwotę bez cross-financingu i kwotę zawierającą sam cross-financing.
Finalnie będą to 4 pozycje kosztowe:


2 pozycje dla stawki jednostkowej odnoszącej się do frekwencji dziecka między 75% a 100%
(stawka bez cross-financingu i wartość cross-financingu ze stawki jednostkowej)



2 pozycje dla stawki jednostkowej odnoszącej się do frekwencji z przedziału 20% a 74,99%
(stawka bez cross-financingu i wartość cross-financingu ze stawki jednostkowej)

Stawkę jednostkową wyższą (tj. odnoszącą się do frekwencji dziecka między 75% a 100%) w części H
wniosku Wnioskodawca określa dla wszystkich nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, jakie
tworzy w projekcie i mnoży przez ilość miesięcy bieżącego funkcjonowania, jaką zakłada do
dofinansowania w projekcie.
Stawka jednostkowa niższa (tj. odnosząca się do frekwencji dziecka w przedziale 20% a 74,99%)
w części H wniosku będzie miała wartość 0.
Wnioskodawca umieszcza ją we wniosku o dofinansowanie, aby na etapie realizacji projektu móc
rozliczyć stawkę w sytuacji, kiedy jakieś dziecko nie będzie miało w danym miesiącu frekwencji
uprawniającej do skorzystania ze stawki jednostkowej maksymalnej.
Szczegółowe zapisy dotyczące ujęcia kosztów w harmonogramie rzeczowo-finansowym (część H)
znajdują się w Instrukcji wypełniania wniosku (s. 49 i następne) stanowiącej załącznik nr 3
do Regulaminu konkursu.
Stawka jednostkowa powinna zostać rozpisana jedynie na okres bieżącego funkcjonowania
utworzonych miejsc opieki tj. nie ma zastosowania w okresie, w którym prowadzone będą prace
adaptacyjne. Ten okres powinien zostać wskazany we wniosku w polu dotyczącym okresu realizacji
projektu (D.1.1) i w części L wniosku (tj. harmonogram realizacji projektu), a także pośrednio –
w opisie zadania.
Pytanie 21: Czy w uzasadnieniu dla cross-financingu musimy wskazać jakie dokładnie prace
adaptacyjne będą wykonane łącznie z cenami jednostkowymi? Czy wystarczy, że wskażemy, że
będzie na to przeznaczona taka kwota jaka wynika z załącznika nr 13 do Regulaminu konkursu?
Czy cross-financing będzie uznany za rozliczony łącznie ze stawką jednostkową, gdy wykażemy
frekwencję w danym miesiącu zgodnie z założoną?
W uzasadnieniu do cross-financingu dla kosztów wynikających ze stawki jednostkowej wystarczy
podać uzasadnienie, które Pani zaproponowała.
W takim wypadku cross-financing rozliczamy przy okazji rozliczania stawki jednostkowej, ponieważ
jest to integralna część stawki. Nie są konieczne żadne dodatkowe dokumenty, ponad to, co jest
niezbędne do rozliczenia samej stawki jednostkowej.
Jeśli w projekcie zostaną ujęte koszty związane z dostosowaniem istniejących miejsc opieki nad
dziećmi, do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, które spełnią definicję cross-financingu to należy
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je uzasadnić. Dotyczy to zarówno projektów, w których koszty te będą objęte kwotami ryczałtowymi,
jak i tych w których rozliczenie kosztów nastąpi na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.
Pytanie 22: Gmina prowadzi żłobek, w którym jest 20 miejsc. Czy możemy otrzymać
dofinansowanie na funkcjonowanie tych 20 miejsc? Czy tylko na nowe miejsca lub dostosowanie
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami?
Odpowiedź: Nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania już
istniejących miejsc opieki. Wyjątkiem są projekty zakładające dostosowanie już istniejących miejsc
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Stopień dostosowania istniejącego miejsca opieki
powinien wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania
placówki. Może to dotyczyć zarówno dzieci z niepełnosprawnościami, które już są objęte opieką
w palcówce, ale oferowany zakres wsparcia z punktu widzenia ich specjalnych potrzeb jest
niewystarczający, jak i dzieci z niepełnosprawnościami nieuczęszczającymi do placówki, których
rodzice wyrazili zainteresowanie objęciem opieką, jeśli placówka zostanie dostosowana do
specyficznych potrzeb związanych z niepełnosprawnością tych dzieci. Dostosowanie zawsze musi
dotyczyć potrzeb faktycznie rozpoznanych a nie hipotecznych.
Pytanie 23: Mamy żłobek terapeutyczny, posiadamy 5 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami,
czy możemy uzyskać dla tych dzieci finansowanie dla funkcjonowania żłobka? Z tych środków
pokryć wynagrodzenie terapeutów i opiekunów? Czy powinniśmy otworzyć nowe miejsca dla
dzieci z niepełnosprawnościami? Czy z tych środków możemy dokupić sprzęt terapeutyczny? Czy
dobrze zrozumiałam, że utworzenie miejsca dotyczy tylko żłobka, który już funkcjonuje, a nie
otwierania nowego żłobka w innym miejscu? Czy możemy finansować miejsca dzieci, które są już
z niepełnosprawności? Czy możemy zamienić miejsca dzieci zdrowych na miejsca dzieci
z niepełnosprawnością i wtedy zatrudnić dodatkowych opiekunów?
Odpowiedź: Działania polegające na dostosowaniu istniejących miejsc do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami mogą dotyczyć takiego zakresu wsparcia, który do tej pory nie był
realizowany ze względu na niedostosowanie placówki. Wsparciem mogą być objęte zarówno dzieci,
które uczęszczają już do żłobka jak i takie, które dopiero zostaną objęte opieką, po tym jak placówka
zostanie dostosowana.
W ramach konkursu możliwe jest tworzenie nowych miejsc zarówno w placówkach już
funkcjonujących jak i tworzenie zupełnie nowych placówek.
Założenia Działania 8.5 RPO WM mają na celu umożliwienie rodzicom dzieci z niepełnosprawnościami
aktywność zawodową. Mówimy tu zatem przede wszystkim o zamianie miejsc, z których dotychczas
mogły skorzystać tylko dzieci zdrowe na takie, z których będą mogły skorzystać dzieci
z niepełnosprawnościami. Może się jednak tak zdarzyć, że w placówce jest już dziecko ze
specyficznymi potrzebami i ma zapewnioną jedynie podstawową opiekę (taką jak dziecko zdrowe) w takiej sytuacji możliwe jest dofinansowanie jego dodatkowych zajęć, sprzętu jakiego potrzebuje
ze względu na niepełnosprawność.
Pytanie 24: Czy dzieci niepełnosprawne to dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawność? Czy też
dzieci zagrożone niepełnosprawnością z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?
Odpowiedź: Dzieci z niepełnosprawnościami powinny mieć orzeczenia o niepełnosprawności.
W dotychczas realizowanych projektach IOK dopuszczała również dzieci zagrożone
niepełnosprawnościami, posiadające opinię lekarza o konieczności objęcia terapią. We wniosku
o dofinansowanie należy określić, czy miejsce będzie dostosowane do potrzeb dzieci
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z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, czy też dla potrzeb dzieci
zagrożonych niepełnosprawnościami.
Pytanie 25: Czy jest możliwe, żeby 2 osoby, które zgodnie z dokumentami rejestrowymi są
upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy upoważniły tylko 1 osobę do podpisywania
wniosku o dofinansowanie?
Odpowiedź: Jeśli taka forma upoważnienia jest dopuszczalna w Państwa organizacji, to również
w kontekście ubiegania się o środki z RPO WM jest to możliwe.
Pytanie 26: Czy wkładem własnym w projekcie może być usługa cateringowa (wyżywienie dzieci)?
Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość. W takim przypadku wkład własny jest wnoszony w kosztach
bezpośrednich i wchodzi w skład stawki jednostkowej.
Pytanie 27: Czy projekt, w którym planujemy wybudować obiekt pod żłobek może zostać
dofinansowany?
Odpowiedź: Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z Regulaminem konkursu na dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym opieka nad
dziećmi będzie sprawowana. W sytuacji, w której lokal będzie dopiero budowany, ten warunek nie
zostanie spełniony. Również charakter wsparcia w ramach Działania 8.5 RPO WM wyklucza
możliwość kwalifikowania kosztów budowy infrastruktury.
Pytanie 28: Czy przewidują Państwo możliwość kwalifikowania kosztów projektowych w sytuacji,
kiedy nastąpi kolejny lockdown?
Odpowiedź: Jeśli na etapie realizacji projektu wystąpią istotne utrudnienia, niezależne od
Beneficjenta spowodowane pandemią COVID-19, typu lockdown, WUP jako instytucja przyznająca
dofinansowanie, będzie reagował na bieżąco zgodnie z możliwościami, jakie na taką okoliczność będą
mu dawały obowiązujące na dany moment przepisy prawne.
Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
W dotychczas realizowanych projektach była taka możliwość na podstawie zapisów tzw. ustawy
covidowej.
Pytanie 29: Czy wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ na utworzenie
miejsc opieki oraz ich bieżące funkcjonowanie przez 2 miesiące może wnioskować o środki z RPO
WM na zapewnienie dalszego funkcjonowania tych miejsc po ustaniu finansowania z programu
Maluch+?
Odpowiedź: Nie ma możliwości kontynuacji finansowania ze środków RPO WM już istniejących miejsc
opieki utworzonych z programu Maluch+.
Pytanie 30: Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ na utworzenie miejsc
oraz 2 miesiące bieżącego funkcjonowania. W związku z ograniczeniami lokalowymi nie ma
możliwości utworzenia dodatkowych miejsc opieki, chciałby natomiast z RPO WM sfinansować
dodatkowe zajęcia dla dzieci, dalsze doposażenie żłobka. Czy takie działanie jest możliwe bez
tworzenia dodatkowych miejsc w ramach RPO WM?
Odpowiedź: Nie ma możliwości finansowania ze środków RPO WM uzupełniających działań
dotyczących miejsc utworzonych z programu Maluch+ np. doposażenia żłobka, zajęć dodatkowych,
placów zabaw itp. Dofinansowanie ze środków RPO WM może dotyczyć tworzenia i zapewnienia
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funkcjonowania nowych miejsc opieki (z wyłączeniem możliwości dostosowania istniejących miejsc
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jeśli wskazuje na to diagnoza problemu).
Pytanie 31: Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ na funkcjonowanie
miejsca opieki, jednak z uwagi na to, że jest ono niewystarczające do zapewnienia prawidłowej
opieki chciałby wnioskować o dodatkowe środki z RPO WM na funkcjonowanie miejsc
utworzonych z programu Maluch+. Czy może wnioskować o środki z RPO WM na ten cel?
Odpowiedź: Nie ma możliwości finansowania ze środków RPO WM już istniejących i funkcjonujących
miejsc opieki utworzonych z programu Maluch+.
Pytanie 32: Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ na utworzenie żłobka na
20 miejsc. Ze środków RPO WM planuje utworzyć dodatkowe 20 miejsc. Czy jako wartość
docelową wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 należy wykazać 40
miejsc tj. łącznie z programu Maluch+ i RPO WM, czy też należy ująć tylko 20 miejsc utworzone
ze środków RPO WM?
Odpowiedź: We wskaźniku Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 należy wykazać
tylko 20 miejsc utworzonych ze środków RPO WM.
Pytanie 33: Czy wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ tylko na
utworzenie miejsc opieki (bez środków na funkcjonowanie tych miejsc), może wnioskować
o dofinansowanie z RPO WM na funkcjonowanie miejsc opieki?
Odpowiedź: Tak, w przypadku, gdy z programu Maluch+ wnioskodawca otrzymał dofinansowanie
na utworzenie miejsc opieki, ma możliwość starania się o środki z RPO WM na zapewnienie
funkcjonowania tych miejsc. Komplementarność może dotyczyć jednego miejsca opieki
(finansowanego z programu Maluch+ i RPO WM) w sytuacji, kiedy dane miejsce nie funkcjonuje,
a połączenie 2 źródeł finansowania pozwala na jego uruchomienie (przy zapewnieniu braku
finansowania tych samych wydatków związanych z samym miejscem). We wskaźniku Liczba
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wnioskodawca wykazuje utworzone
komplementarnie tj. w ramach programu Maluch+ i RPO WM te same miejsca opieki. Każdy
przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
Pytanie 34: Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+ na utworzenie miejsc
opieki (bez środków na funkcjonowanie tych miejsc). Jednak przyznane środki z programu Maluch+
są niewystarczające, aby miejsca opieki mogły zostać uruchomione. Czy w takim przypadku
wnioskodawca może starać się o dodatkowe fundusze z RPO WM na sfinansowanie utworzenia
tych samych miejsc, na które otrzymał dofinansowanie z programu Maluch+, oraz dodatkowo na
funkcjonowanie bieżącej opieki?
Odpowiedź: Taka sytuacja jest możliwa pod warunkiem, że wnioskodawca we wniosku udowodni,
że dofinansowanie z programu Maluch+ jest niewystarczające do utworzenia miejsc opieki, natomiast
połączenia 2 źródeł finansowania pozwoli na uruchomienie nowych miejsc. Nie może jednak dojść
do podwójnego finansowania tych samych wydatków. We wskaźniku Liczba utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 wnioskodawca wykazuje utworzone komplementarnie tj. w ramach
programu Maluch+ i RPO WM te same miejsca opieki. Każdy przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie.
Pytanie 35: Na podstawie jakiego dokumentu będzie weryfikowany fakt otrzymania dotacji
w ramach resortowego programu Maluch+, jeśli nie są jeszcze podpisane umowy o dofinansowanie
tych projektów?
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Odpowiedź: Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, fakt otrzymania dotacji w ramach programu
Maluch+ będzie weryfikowany na podstawie zapisów wniosku oraz dostępnych na stronie
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyników konkursu. Zgodnie z Regulaminem konkursu,
Wnioskodawca, który otrzyma punkty premiujące za spełnienie kryterium Komplementarność
z programem Maluch+ (…), przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu będzie
zobowiązany przedstawić potwierdzenie otrzymania dofinansowania z programu Maluch+, np.
poprzez przedstawienie umowy świadczącej o otrzymaniu dofinansowania z programu Maluch+.
Pytanie 36: Czy można łączyć dofinansowanie z Działania 8.5 RPO WM z programem Maluch+
Moduł 1b – tworzenie miejsc w żłobkach?
Odpowiedź: Tak, można łączyć obydwa dofinansowania w obszarze tworzenia nowych miejsc na
różne wydatki tj. z uwzględnieniem zasady braku podwójnego finansowania tych samych wydatków
związanych z tym samym miejscem opieki z dwóch źródeł (dwóch programów) i uzasadnieniu, że
finansowanie tylko z jednego źródła jest niewystarczające, aby uruchomić miejsca opieki.
Pytanie 37: Czy w załączniku nr 15 do Regulaminu konkursu wpisujemy tylko wydatki
inwestycyjne?
Odpowiedź: Kosztorys powinien zawierać wszystkie wydatki finansowane z programu Maluch+ oraz
EFS. Kosztorys stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie każdego projektu komplementarnego
z programem Maluch+.
Pytanie 38: Czy możliwe jest połączenie dofinansowania z programu Maluch+ moduł 3 i
finansowania EFS?
Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 nie ma możliwości
finansowania bieżącego funkcjonowania jednocześnie z programu Maluch+ i projektu EFS. Zatem
połączenie modułu 3 programu Maluch+ z projektem dofinansowanym z Działania 8.5 RPO WM nie
jest możliwe.
Pytanie 39: Czy komplementarność programu Maluch+ oceniana będzie na podstawie
oświadczenia?
Odpowiedź: Spełnienie kryterium premiującego „Komplementarność z programem „Maluch +” lub
premiowanie gmin w których nie funkcjonuje żadna z instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do
lat 3” będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie oraz szczegółowego
kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informacje na temat źródeł finansowania
poszczególnych wydatków (wzór kosztorysu stanowi załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu).
Kosztorys stanowi dodatkowy dokument podlegający ocenie i składany jest wraz z wnioskiem
o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Regulaminem konkursu, Wnioskodawca, który otrzyma punkty
premiujące za spełnienie kryterium Komplementarność z programem Maluch+ (…) przed
podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu będzie zobowiązany przedstawić potwierdzenie
otrzymania dofinansowania z programu Maluch+, np. poprzez przedstawienie umowy świadczącej
o otrzymaniu dofinansowania z programu Maluch+.
Pytanie 40: Czy we wniosku do Działania 8.5 RPO WM można wykazać i połączyć dofinansowanie
z programem Maluch+ Moduł 1b, który zostanie dopiero ogłoszony w 2021 r., z realizacją w 2022 r?
Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość, jeżeli realizacja projektu RPO WM rozpocznie się w tym samym
czasie co działania z programu Maluch+.
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Pytanie 41: W zeszłym roku gmina pozyskała środki na budowę żłobka i budowę zakończyła
z końcem 2020 r. Żłobek wg wniosku jest na 17 dzieci. Czy można się starać o utworzenie kolejnych
miejsc dodatkowych? Czy te dwa projekty nie będą się wykluczać? Rozliczenie z działalności
w ramach projektu Gmina ma corocznie przedstawiać do końca 2025 r. Środki pochodziły programu
Maluch +.
Odpowiedź: Tak, jest taka możliwość. W tym przypadku każdy z projektów będzie dotyczył
utworzenia innych miejsc opieki nad dziećmi.
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