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FUNDUSZE EUROPEJSKIE         

NA LATA 2014-2020  

 

NA EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ  

I OPIEKĘ ŻŁOBKOWĄ 

 

KROSNO, 30.06.2015 R. 

Fundusze Europejskie  2014-20 
na edukację przedszkolną i opiekę żłobkową 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 
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zapytaj@podkarpackie.pl  
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Fundusze Europejskie  2014-20 
na edukację przedszkolną i opiekę żłobkową 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

SIEĆ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 

FUNDUSZY EUROPEJSKIECH 

W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 

 

www.fundusze.podkarpackie.pl/ 

  

 

 

LOKALNE PUNKTY INFORMACYJNE 

FUNDUSZY EUROPEJSKICH  

w Mielcu, Tarnobrzegu, Sanoku, 

Przemyślu, Krośnie 

czynne:  

pn. 730 - 1800, wt - pt 730 – 1530 

     ŹRÓDŁA INFORMACJI: 

 

Portal Funduszy 

Europejskich 

www.funduszeeuropej
skie.gov.pl/ 

Fundusze Europejskie  2014-20 
na edukację przedszkolną i opiekę żłobkową 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
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            PROGRAM: 
  

10.00 -10.15 - Rejestracja uczestników 

10.15 -11.20 – Fundusze na rozwój edukacji przedszkolnej - Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

11.20 – 11.30 Przerwa 

11.30-12.30 – Fundusze na rozwój opieki żłobkowej - Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego 

12.30– 13.00 – Fundusze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych - Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Fundusze na termomodernizacje - Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego 

Fundusze na założenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej - 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

Od 13.00 - Konsultacje indywidualne 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
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PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 

Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz 
Alokacja  

(mln w euro) 

Indykatywny % 

całkowitej alokacji 

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83% 

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 

4 
Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego 
EFRR 186,2 8,81% 

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 

7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 

10 Pomoc techniczna  EFS 69,7 3,30% 

RAZEM 2 114,2 100,0% 

      

       

RPO WP na lata 2014-2020 (przyjęty przez ZWP w dniu 3 marca 

2015 r.) 
 

Projekt SZOOP RPO WP 2014-2020 (projekt z dnia 22 maja 2015 

r. - zakres EFS) 
 

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2015 r. 
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RPO WP 2014-2020   Oś VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZMNA  

Priorytet 
inwestycyjny 

10a 
Inwestowanie w kształcenie, 

szkolenie oraz szkolenie zawodowe 
na rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i 

szkoleniowej   
 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

OŚ VI  
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

Wsparcie w zakresie:  

 
inwestycji związanych z 

infrastrukturą dydaktyczną 

i/ lub wyposażeniem szkół 

 i placówek tworzących 

system opieki 

przedszkolnej (w tym 

dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych).  

 

  

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego OŚ VI 

  PRIORYTET INWESTYCYJNY 10a 
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RPO WP 2014-2020    PRIORYTET INWESTYCYJNY 10a, Oś VI 

      

       

Typy beneficjentów:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną,  

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki 

tworzące system oświaty,  

• organizacje pozarządowe,  

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych,  

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.  

Grupy docelowe: 

• osoby korzystające z efektów projektów.  

      

       

RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY  10a, Oś VI 

Nabór wniosków: 

Zasady wyboru projektów: 

IV kwartał 2015 r. 

Tryb konkursowy 

  

Instytucja zarządzająca: 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych 

RPO 

Terytorialny obszar realizacji: 

Całe województwo 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ IX  
JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W 

REGIONIE 

 9.1 
  

ROZWÓJ EDUKACJI 
 PRZEDSZKOLNEJ 

  
 

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Zakres wsparcia:  

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego 

poprzez:  

 

a) tworzenie nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego lub wsparcie funkcjonujących ośrodków 

wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i 

funkcjonowania dodatkowych miejsc opieki 

przedszkolnej przyczyniających się do zwiększenia 

liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod jeden 

organ prowadzący na terenie danej JST lub rozwoju 

lokalnej sieci przedszkolnej ustalonej przez radę gminy  
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RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Zakres wsparcia:  

 

b)  rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 

edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane 

deficyty, wyłącznie poprzez realizację:   

 

zajęć specjalistycznych, w tym np. logopedycznych, 

terapeutycznych, psychologicznych,  

 gimnastyki korekcyjnej,  

 zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje 

społeczno- emocjonalne, językowe i matematyczne, 

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Zakres wsparcia:  

c) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych 

do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 

poprzez:  

 

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne),  

 szkolenia kaskadowe (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów 

przeszkolonych w ramach POWER),  

 studia podyplomowe,  

 budowanie i modernizowanie sieci współpracy i 

samokształcenia nauczycieli,  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi 

ośrodkami szkolno – wychowawczymi.  
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RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Dodatkowe wyjaśnienia:  

Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do 

działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania 

przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby 

dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym we wspartym 

ośrodku wychowania przedszkolnego. Warunek nie ma zastosowania 

w przypadku realizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z 

niepełnosprawnościami.  Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których nie były one 

realizowane ze środków EFS od co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku.    

 

Realizacja działań zaplanowanych dla typu projektów wymienionych w 

punkcie 1 c) musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w 

punkcie 1 a) i 1 b).  

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Typy beneficjentów:  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)  

Grupy docelowe:  

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 

r. o systemie oświaty ośrodki wychowania przedszkolnego, w tym przedszkola 

specjalne i integracyjne  

 

 kadra pedagogiczna ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym 

przedszkoli specjalnych i integracyjnych  

 

 rodzice i prawni opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym (udział będzie 

możliwy jedynie jako dodatkowe, uzupełniające działanie względem działań 

skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym).  
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RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Poziom dofinansowania:  

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu: 85%   

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 

beneficjentowi przez właściwą instytucję): 90% 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 10%  

 

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Dopuszczalna maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % 

wydatków kwalifikowalnych: 10% wartości projektu (z wyłączeniem wydatków 

w ramach cross-financingu)   

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

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 niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości 

współfinansowania unijnego (EFS).  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Tryb wyboru projektów:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.  

 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków 

oraz przyjmowanie protestów będzie: 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Podrozdział 3.1 – Wychowanie przedszkolne  

 

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. 

następujące kategorie wydatków:  

 

 dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m. in. do wymogów 

budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania;  

 modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej;  

 zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia 

wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.;  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi 

dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są 

zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania; 

  

 budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią 

i ogrodzeniem;  

 

 modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy 

dzieci;  

 

 zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi 

dostosowanych do rozpoznawania potrzeb;  

 

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

  zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania 

przedszkolnego, z zastrzeżeniem pkt 11, w tym: koszty wynagrodzenia 

nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci;  
 

 inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w 

wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego funkcjonowania OWP;  

 

IZ RPO wprowadza wymóg, że inwestycje infrastrukturalne są finansowane ze 

środków EFRR w ramach PI 10(a) albo ze środków EFS w ramach cross-

financingu, na zasadach, o których mowa w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanych dalej 

„Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków”.  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia, że wydatki na inwestycje infrastrukturalne, o których mowa 

w pkt 7, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:  

 

a) organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa do 

wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej;  

 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i 

trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 

lat);  

 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania.  

 

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia, że w umowach o dofinansowanie projektu zawieranych z 

beneficjentami będą zawarte postanowienia zobowiązujące do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 

określonej w umowie o dofinansowanie projektu.  

 

Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do 

świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc 

wychowania przedszkolnego.  

Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc 

wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych 

w projekcie. IZ RPO weryfikuje spełnienie powyższego warunku, po upływie 

okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:  

 

 zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 

532);  

 

 zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty;  

 

 zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;  

 

 zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, 

 

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, 

niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc 

wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć 

dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich 

projektu.  

 

Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty edukacyjnej dla 

dzieci z niepełnosprawnościami.  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewnia możliwość finansowania działalności bieżącej nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

 

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, w których zostały 

utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, odbywa się także przez 

okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO na rzecz doskonalenia 

umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi 

w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, 

w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odbywa się głównie poprzez: 

  

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów 

przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli;  

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami 

szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i 

szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.  
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 9.1, Oś IX 

      

       

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji  

na lata 2014-2020 :  

IZ RPO zapewni preferencje dla wsparcia organów prowadzących OWP albo 

OWP, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w latach 2007-2013 w 

ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej PO KL.  

 

 

 

Wsparcie w zakresie:  

 

 inwestycji związanych 

z infrastrukturą i/lub 

wyposażeniem 

instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3.  

  

 

 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego OŚ VI 

   PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a 
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RPO WP 2014-2020   Wytyczne MIR w zakresie rynku pracy 

      

       

Inwestycje w nową  infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 w pierwszej 

kolejności będą realizowane w powiatach, w których taka infrastruktura nie 

występuje. 

 

Potrzeba inwestycji została potwierdzona analizą potrzeb i trendów 

demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat). 

 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. 

 

Finansowanie działalności bieżącej ze środków EFS przez 12 miesięcy. 

Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć z EFS przez 24 miesiące.  

 

Beneficjent zapewnia trwałość projektu (instytucjonalna gotowość miejsc 

opieki) przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 

określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 

RPO WP 2014-2020     Wytyczne MIR w zakresie rynku pracy 

      

       

Kwalifikowalne kategorie wydatków:  

• dostosowanie pomieszczeń (wymogi sanitarne, bezpieczeństwo    

przeciwpożarowe, organizacja kuchni, stołówek, szatni, sanitariatów) 

 

• modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 

• zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych (meble, pomoce 

dydaktyczne, wyposażenie wypoczynkowe) 

 

• wyposażenie placu zabaw 

 

• finansowanie racjonalnych usprawnień, w celu upowszechnienia opieki nad    

dziećmi z niepełnosprawnością do lat 3  

 

• inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Priorytety 
inwestycyjne 

OŚ VI  
SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

9a  
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną  
i społeczną, które przyczyniają się do 

rozwoju krajowego, regionalnego i 
lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowanie 

włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych 

i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie 

społeczności lokalnych (DZ 6.2) 
 

RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a, Oś VI 

      

       

Typy projektów:  

 

• Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem podmiotów świadczących 

usługi pomocy społecznej (w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych),  

 

• Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz z deinstytucjonalizacją pieczy zastępczej,  

 

• Inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju 

mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego (w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych),  

 

• Inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem instytucji opieki nad 

dziećmi do lat 3.  
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RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a, Oś VI 

      

       

Typy beneficjentów:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

• spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,  

• podmioty działające w oparciu o umowę/porozumienie w ramach partnerstwa 

publiczno – prywatnego,  

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość 

prawną,  

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej –  

w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi   

pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa 

wspomaganego, chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji 

opieki nad dziećmi do lat 3.  
 

Grupy docelowe: 

• odbiorcy usług pomocy społecznej,  

• odbiorcy usług systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,  

• rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku do 3 roku życia, 

      

       

RPO WP 2014-2020      PRIORYTET INWESTYCYJNY 9a, Oś VI 

Nabór wniosków: 

Zasady wyboru projektów: 

IV kwartał 2015 r. 

Tryb konkursowy 

  

Instytucja zarządzająca: 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

Nabór i ocena wniosków: 

Departament Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych 

RPO 

Terytorialny obszar realizacji: 

Całe województwo 



2015-07-01 

20 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY 

7.4  
ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE  

 

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Typy projektów:  

 1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, 

żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).  

 

2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna. 

  

3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad 

dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).  

 

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 

kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 

obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.  

  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty 

partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020.  
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RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Typy beneficjentów:  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych)  
 

Grupy docelowe:  

rodzice lub prawni opiekunowie 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  

 
 

RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Instrumenty terytorialne:  

Dedykowane konkursy dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów 

wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, 

Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola  

Tryb wyboru projektów:  

Projekty wybierane będą w trybie konkursowym.  

Podmiotem odpowiedzialnym za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie 

protestów będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  
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RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

CROSS – FINANCING:  

Zakres stosowania cross – financingu zgodnie z wytycznymi Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

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 niepełnosprawnych.  

 

Wydatki w zakresie cross – financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości 

współfinansowania unijnego (EFS).  

RPO WP 2014-2020                                DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu - 85% 
 
Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 
5% 
  
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN): 
 
Minimalna wartość projekt: 250 000 PLN  
Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 
  
Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu - 95%  
Zgodnie z częścią III indykatywny plan finansowy   
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RPO WP 2014-2020                                 DZIAŁANIE 7.4, Oś VII 

      

       

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany 
zakres systemu zaliczek   

Przewiduje się możliwość stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

 

Przewiduje się finansowanie zaliczkowe – na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z 

późn. zm).  

 

Planowany zakres systemu zaliczek określony zostanie w dokumencie dot. 

zasad przyznawania zaliczek w ramach RPO WP 2014-2020.  
 

Fundusze Europejskie na opiekę żłobkową i edukację 
przedszkolną 

PROGRAM OPERACYJNY 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 
EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 

OŚ II  
EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU 

PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI 

2.1  
Równość szans mężczyzn i kobiet we 

wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie 
do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia 

życia zawodowego i prywatnego 

PO WER 2014-2020                                 DZIAŁANIE 2.1, OŚ II  

      

       

Zakres wsparcia:  

między innymi: 

 

Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku  

do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących        

i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

(w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego  

i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój 

form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3). 
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PO WER 2014-2020                                 DZIAŁANIE 2.1, OŚ II  

      

       

Typy beneficjenta:  

 organizacje pozarządowe 

 podmioty ekonomii społecznej 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 instytucje publiczne 

 ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek 

    samorządu terytorialnego 

 federacje lub związki organizacji pozarządowych  

    i podmiotów ekonomii społecznej 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze. 

PO WER 2014-2020                                 DZIAŁANIE 2.1, OŚ II  

      

       

Grupa docelowa:  

 gminy (przedstawiciele organów ustawodawczych i wykonawczych 

jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu 

gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3), osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

które mogą tworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy 

 

 gminy (przedstawiciele organów ustawodawczych i wykonawczych 

jednostek samorządu gminnego, pracownicy jednostek samorządu 

gminnego odpowiedzialni za organizację i finansowanie infrastruktury 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) oraz osoby prawne i 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które 

mogą zatrudniać dziennego opiekuna  
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PO WER 2014-2020                                 DZIAŁANIE 2.1, OŚ II  

      

       

Poziom dofinansowania:  

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych: 97% 

 

Minimalny wkład własny : 3% 

 

Podmiot odpowiedzialny:  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE     dla przedszkoli i żłobków 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Priorytet 
Inwestycyjny 

OŚ III  
CZYSTA ENERGIA 

 4C  
MODERNIZACJA ENERGETYCZNA 

BUDYNKÓW  
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RPO WP 2014-2020    PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.c, Oś III 

      

       

Zakres wsparcia:  

- Roboty budowlane dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej, 

 

- Roboty budowlane dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych 

obiektów na energooszczędne  

 

- Modernizacja dźwigów/wind w budynkach mieszkalnych  

(jako element projektu) 
 

RPO WP 2014-2020    PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.c, Oś III 

      

       

Typy beneficjenta:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia 

 jednostki sektora finansów publicznych 

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, z wyłączeniem spółdzielni i 

wspólnot mieszkaniowych z obszaru ROF 

 TBS 

 organizacje pozarządowe 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o 

działalności leczniczej 
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RPO WP 2014-2020    PRIORYTET INWESTYCYJNY 4.c, Oś III 

      

       

Dodatkowe wyjaśnienia:  

Wsparciem będą objęte budynki mieszkalne wielorodzinne (m. in. budynki 

czynszowe, komunalne, które charakteryzują się wysoką – prawie 70% - tzw. 

luką remontową) oraz budynki użyteczności publicznej (m. in. budynki 

użyteczności publicznej objęte obowiązkiem modernizacji energetycznej na 

podstawie art. 5 ust. 1 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej) programach ochrony powietrza. 

 

W przypadku projektów z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej, zakres 

planowanych prac musi wynikać z audytu energetycznego budynku (tam gdzie 

wymagany) określającego zakres parametrów technicznych, ekonomicznych  

i ekologicznych przedsięwzięcia prowadzący do zastosowania najbardziej 

optymalnych prac. Przewiduje się zastosowanie narzędzi  umożliwiających 

świadome korzystanie z energii elektrycznej/cieplnej  tj. systemy zarządzania 

energią, inteligentne liczniki energii oraz środki umożliwiające odbiorcom 

końcowym kontrolowanie zużycia ciepła – termostaty. 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE     
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE 

 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014 – 2020 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY 

7.3  
WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Nazwa Programu 
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA 

EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020 

OŚ I  
OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

na lata 2014 – 2020 

Premie na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej  
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH 
ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    

Nr i nazwa osi 
priorytetowej 

Działanie 

OŚ VII  
REGIONALNY RYNEK PRACY Nazwa Programu 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 

LATA 2014-2020 

OŚ VIII  
INTEGRACJA SPOŁECZNA 

8.5  
WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII 

SPOŁECZNEJ W REGIONIE 
 

Dziękujemy  

za uwagę! 
 

Zapraszamy do skorzystania                       

z usług Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich                                            

w województwie podkarpackim 

 
 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  dla przedszkoli i żłobków 


