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1. Czy na rozbudowę budynku już istniejącego można otrzymać 
dofinansowanie, w jakim procencie, czy jednocześnie można otrzymać 
dofinansowanie na rozbudowę i finansowanie miejsca dla osób 
bezrobotnych? 
 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, 
EFS i FS na lata 2014-2020 istnieje możliwość sfinansowania w ramach wydatków 
dotyczących cross-financigu kosztów dostosowania lub adaptacji (prace 
remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń budynków już istniejących. 
Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 wydatki w ramach 

cross‐financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości współfinansowania 
unijnego (EFS). Nie jest zatem możliwe uzyskanie dofinansowania na 
budowę/rozbudowę budynku.  
W ramach Działania 7.4 można uzyskać dofinansowanie na utworzenie miejsca 
opieki dla dziecka znajdującego się pod opieką osoby bezrobotnej.  
 

2. Czy analiza zapotrzebowania musi mieć formę jakiegoś dokumentu 
załączonego do wniosku? 
 
Wnioskodawca składając wniosek w odpowiedzi na ogłoszony nabór dołącza jako 
załącznik do wniosku jedynie Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (Lidera  
i o ile występuje Partnera), stanowiącego załącznik nr 14 i 15 do Regulaminu 
Konkursu. Zgodnie z treścią wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 
pracy na lata 2014-2020 uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3, w tym analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 
przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych powinien 
przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

3. Czy obszar realizacji projektu może obejmować kilka powiatów? 
 
Obszar realizacji projektu musi wynikać z uzasadnienia zapotrzebowania na 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym analizy uwarunkowań w zakresie 
zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz 
demograficznych. Projekty realizowane w ramach Działania 7.4 nie mają 
natomiast ograniczenia, co do liczby gmin i powiatów pod warunkiem, że znajdują 
się one na terenie województwa podkarpackiego. 
 

4. Proszę o wyjaśnienie różnicy:  

Środki trwałe 

 20% wartości projektu (w tym cross-financing) 
          a 

  10% wartości współfinansowana unijnego (EFS)? 



 

 

Limit 20 % wartości projektu dotyczy wydatków poniesionych na zakup środków 

trwałych, natomiast limit 10 % wartości współfinansowania unijnego (EFS) dotyczy 

wydatków ponoszonych na wydatki stanowiące cross-financing. W ramach 

konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może 

przekroczyć 20 % wartości projektu w ten limit wlicza się także cross – financing. 

Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą 

przekroczyć 10% wartości współfinansowania unijnego (EFS). 

Przykładowo jeżeli wartość projektu ogółem wynosi 1.000.000,00 PLN, wkład 
własny 15 % to limit środków trwałych wynosi: 200.000,00 PLN tj., 1.000.000,00 x 
20 %.  
Limit zaś cross-financigu wynosi 85.000,00 PLN tj. (1.000.000,00 – 150.000,00) x 
10 %. Należy jednakże pamiętać, iż maksymalna wartość dozwolonych wydatków 
dotyczących zarówno środków trwałych jak i cross-financigu wynosi 200.000,00 
PLN. 
 

5. Czy w oparciu o dogłębną analizę np.: 3 obszarów (gmina Jasionka, gmina 
Niechobrz, gmina Tuszów Narodowy) istnieje możliwość otwarcia 3 punktów 
(żłobków)? 
 
Tak, o ile taka potrzeba wynika z uzasadnienia zapotrzebowania na miejsca opieki 
nad dziećmi do lat 3, w tym z analizy uwarunkowań w zakresie zróżnicowań 
przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz demograficznych. 
 

6. Czy w ramach realizacji projektu istnieje możliwość finansowania wydatków 
związanych z wynajmem budynków (w kosztach bezpośrednich)? 
 
Tak, o ile mają one bezpośredni związek z realizowanym zadaniem 
merytorycznym. 
 

7. Czy Wnioskodawca przed złożeniem wniosku powinien mieć wpis jako 
instytucja żłobkowa? 
 
Nie ma takiego wymogu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 

8. Czy jeżeli Uczestnik projektu (Rodzic) odda pod opiekę dziecko, które 
w trakcie realizacji projektu kończy 3 lata, czy wówczas na jego miejsce 
rekrutujemy nowego Uczestnika? 
 
Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,  
w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W kolejnym roku szkolnym (o ile okres 
realizacji projektu go obejmuje) na to miejsce powinno zostać przyjęte następne 
dziecko. 
 

9. Jak można wyliczyć wkład własny (niepieniężny) w postaci budynku? 
 
W przypadku wykorzystania nieruchomości na rzecz projektu jej wartość powinna 
zostać potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego 



 

rzeczoznawcę zgodnie z przepisanymi ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.) o gospodarce nieruchomościami. 
 

10. Czy personel żłobka podlega trwałości? Czy trwałości podlegają tylko 
utworzone miejsca opieki dla dzieci? 
 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych w ramach 
projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Trwałość utworzonych miejsc będzie 
podlegać monitoringowi przez WUP w Rzeszowie. Trwałość powinna być 
rozumiana, jako instytucjonalna gotowość miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, do 
świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki. 
 

11. Czy jest możliwe wniesienie wkładu własnego w postaci cross-financingu, 
czy wówczas podlega to również 5-letniej trwałości? 
 
W związku z oczekiwaniem na interpretację z IZ RPO WP, odpowiedź na pytanie 
zostanie zamieszczona niezwłocznie po jej otrzymaniu. 
 

12.  Kiedy mamy w projekcie finansowanie pobytu dziecka w żłobku przez okres 
12 – miesięcy, a kiedy 24 – miesiące ? 
 
W przypadku realizacji projektów w typie 1-3 pobyt dziecka finansowany jest przez 
okres 24 miesięcy jego pobytu. Natomiast w sytuacji realizacji typu 4 projektu 
pobyt dziecka finansowany jest przez 12 miesięcy. 
 

13. Czy w ramach wkładu własnego mogą być rozliczone koszty remontu, które 
przekroczą 10 % wartości c-f. 
 
W związku z oczekiwaniem na interpretację z IZ RPO WP, odpowiedź na pytanie 
zostanie zamieszczone w terminie późniejszym. 
 

14. Jak będzie wyglądało ostateczne rozliczenie projektu w sytuacji gdy 
planowana część GD, która ma podjąć zatrudnienie nie znajdzie pracy ? 
 
W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi zastosowana będzie 
Reguła proporcjonalności. 
 

15. Czy opiekun medyczny z kwalifikacjami spełnia wymagania opiekuna 
w żłobku? 
 
Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadającą 
kwalifikacje lub spełniająca wymagania wskazane w art. 16 ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3 z 4 lutego 2011 r.  
 

16. Czy w sytuacji gdy dana firma ma dwa żłobki w dwóch różnych 
miejscowościach, istnieje możliwość utworzenia nowych miejsc opieki oraz 
sfinansowania kosztów opieki nad dzieckiem w ramach jednego projektu? 
 



 

Tak, istnieje taka możliwość, pod warunkiem, że formy te będą realizowane 
w dwóch różnych miejscowościach, a konieczność realizacji takich typów projektu 
będzie wynikać z przeprowadzonej analizy. 
 

17. Czy jest możliwość utworzenia drugiej zmiany? Czy będzie to utworzenie 
nowego miejsca? 
 
Nie, jedynie w przypadku tworzenia nowych miejsc w żłobku istnieje możliwość 
zaplanowania utworzenia nowego miejsca opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 
godzin dziennie względem każdego dziecka. Wsparcie w zakresie tworzenia 
nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych 
lub dziennego opiekuna musi wiązać się ze zwiększeniem liczby miejsc opieki 
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną.  
 

18.  Co w sytuacji gdy gmina ma dwa żłobki, czy można dowolnie finansować 
tam miejsca żłobkowe (biorąc pod uwagę np. odległość od miejsca 
zamieszkania)? 
 
Tak, istnieje taka możliwość, pod warunkiem, iż formy te będą realizowane 
w dwóch różnych miejscowościach, a konieczność realizacji takich typów projektu 
będzie wynikać z przeprowadzonej analizy. 
 

19. Czy pomalowanie sali będzie stanowić wydatek w ramach cross – 

finanscigu? 

 
Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków dostosowanie lub 
adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń stanowią 
wydatki związane z cross-financig. 


