
Odniesienie do zgłoszonych uwag 

w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów 

dla działania:

7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS



Działanie 7.4
ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ 

W REGIONIE

Cel szczegółowy:

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp 

do rynku z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3

Typy projektów przewidziane do realizacji:

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.

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.



Uwaga z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

- zmiana techniczna zapisów kryteriów 7.4 (dodanie zwrotu „w wieku")

Uwaga uwzględniona

Zapisy RPD zostały skorygowane zgodnie z sugestią  



Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Brzmienie kryterium po zmianie:

1. W ramach projektu tworzone będą nowe miejsca opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 wyłącznie w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub dziennych
opiekunów.

Brzmienie kryterium przed zmianą:

1. W ramach projektu tworzone będą nowe miejsca opieki nad dziećmi

do lat 3 wyłącznie w formie żłobków i/lub klubów dziecięcych i/lub

dziennych opiekunów.



Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Kryterium 1

Definicja po zmianie: W wyniku spełnienia kryterium IOK zapewni, iż wsparcie
oferowane w realizowanym projekcie zagwarantuje zwiększenie liczby miejsc
opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Tym
samym spełnienie kryterium pozwoli na likwidację/zmniejszenie jednej
z głównych barier stojących przed opiekunami dzieci w wieku do lat
3 powracającymi na rynek pracy. Poprzez tworzenie nowych miejsc rozumie się
zarówno tworzenie nowych punktów opieki, jaki tworzenie nowych miejsc
w już istniejących punktach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku
tworzenia nowych miejsc opieki poprzez dostosowywania miejsc już
istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, kryterium uważa się za
spełnione.



Brzmienie kryterium przed zmianą:

2. Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone analizą sytuacji

demograficznej, z której wynika, iż liczba nowo utworzonych miejsc

opieki nad dziećmi do lat 3 odpowiada zapotrzebowaniu na obszarze

realizacji projektu.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Brzmienie kryterium po zmianie:

2. Przygotowanie projektu zostanie poprzedzone analizą sytuacji
demograficznej, z której wynika, iż liczba nowo utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada zapotrzebowaniu na obszarze realizacji
projektu.



Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Kryterium 2

Definicja po zmianie: Wniosek o dofinansowanie zawiera analizę sytuacji
demograficznej (w zakresie lokalnym – na poziomie powiatu lub gminy –
w zależności od obszaru realizacji projektu), z której wynika, że liczba nowo
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 odpowiada
zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu.



Brzmienie kryterium przed zmianą:

5. W ramach projektu możliwe jest finansowanie działalności bieżącej

nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków

i/lub klubów dziecięcych i/lub dziennego opiekuna przez okres nie

dłuższy niż 24 miesiące.

Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Brzmienie kryterium po zmianie:

5. W ramach projektu możliwe jest finansowanie działalności bieżącej nowo
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobków i/lub
klubów dziecięcych i/lub dziennego opiekuna przez okres nie dłuższy niż 24
miesiące.



1. Wsparcie w ramach realizowanych projektów zostanie zaoferowane

wyłącznie na obszarze gmin w których nie funkcjonują miejsca opieki

nad dziećmi do lat 3.

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Brzmienie kryterium po zmianie:

1. Wsparcie w ramach realizowanych projektów zostanie zaoferowane wyłącznie

na obszarze gmin w których nie funkcjonują miejsca opieki nad dziećmi

w wieku do lat 3.



Specyficzne kryteria dostępu do których zostały zgłoszone uwagi

Kryterium 1

Definicja po zmianie: W wyniku realizacji projektu na ww. obszarach Instytucja
Organizująca Konkurs gwarantuje najwyższą efektywność oferowanego
wsparcia oraz uzyskuje pewność, iż jest ono ukierunkowane na obszary, które
go najbardziej potrzebują, co skutecznie wpłynie na polepszenie sytuacji
opiekunów dzieci w wieku do lat 3 na rynku pracy. Lista gmin każdorazowo
będzie stanowiła załącznik do Regulaminu konkursu, zgodnie treścią aktualnej
analizy uwarunkowań przeprowadzonej na podstawie m.in. odsetka dzieci
objętych opieką w żłobkach, liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na
1000 dzieci w wieku do lat 3, zróżnicowań przestrzennych w dostępie do miejsc
opieki oraz potencjału i prognoz demograficznych.



Brzmienie kryterium przed zmianą:

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 25% uczestników projektu będą

stanowić bezrobotni opiekunowie dzieci do lat 3.

Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Brzmienie kryterium po zmianie:

2. Projekt zakłada, iż co najmniej 25% uczestników projektu będą stanowić
bezrobotni opiekunowie dzieci w wieku do lat 3.



Specyficzne kryteria premiujące do których zostały zgłoszone uwagi

Kryterium 2

Definicja po zmianie: Efektem realizacji działań będzie podjęcie zatrudnienia
przez bezrobotnego opiekuna dzieci w wieku do lat 3. Dodatkowo zostanie
przełamana jedna z barier uniemożliwiająca osobom bezrobotnym wejście lub
powrót na rynek pracy. Podjęte interwencje będą także wzmacniać wysiłki na
rzecz wsparcia osób doświadczających trudności na rynku pracy.



Działanie 7.5
ROZWÓJ KOMPETENCJI 

PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP –

projekty konkursowe 

Cel szczegółowy:

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP 

i ich pracowników

Typy projektów przewidziane do realizacji:

1. Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji 

pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa 



Dziękuję za uwagę

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11

Rzeszów 

www.wup-rzeszow.pl

wup@wup-rzeszow.pl

http://www.wup-rzeszow.pl/

