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8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego
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8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
w ramach ZIT
FISZKA KONKURSU
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Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

Priorytet
inwestycyjny

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę

Schemat:

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad
dziećmi do lat 3 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Lp. konkursu

A.1

Planowany
kwartał termin
rozpoczęcia
1
naboru

Projekty grantowe

TAK

Planowana
alokacja (zł)

3 500 000

X
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Komentarz [g1]: Autopoprawka po
Zarządzie ZIT BTOF

majczerwiec

NIE

X

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych
projektu

15%

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad
dziećmi do lat 3, poprzez:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą,
2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
3. pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego zatrudnionego przez gminę
w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach
projektu,
4. dostosowanie miejsc
z niepełnosprawnościami.

opieki

na

dziećmi

do

lat

3

do

potrzeb

dzieci

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)

1

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2017
rok.
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WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem
w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu
projektu

168

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem
w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3

170

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1

Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany

konkurs
Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

3.

raz jako lider a raz jako partner.

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski

Stosuje się do

o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.

typu/typów (nr)

1-4
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
nie posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać
wnioski w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki
głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach
niniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.
UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział
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terenowy nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako
realizator we wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu
2 wniosków

złożonych

przez

jednostki/oddziały terenowe.

jednostkę

główną

lub

pozostałe

Każda jednostka główna oraz każda

jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski o
dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.:
1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

3.

raz jako lider a raz jako partner.

Złożenie więcej niż dwóch wniosków

o dofinansowanie projektu przez

danego wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez
niego złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako
partner skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje
jako partner.

Kryterium

weryfikowane

na

podstawie

Rejestru

wniosków

o

dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.2

Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze

Definicja kryterium:
2

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF ;
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do

Opis znaczenia kryterium:

typu/typów (nr)

1-4
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.3

Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 15%

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Stosuje się do
1-4

Kryterium może podlegać ocenie warunkowej. Ocena następuje ze
typu/typów (nr)
wskazaniem,

jakie

korekty

należy

wprowadzić

do

wniosku

o dofinansowanie projektu lub jakie uzasadnienia dotyczące określonych
zapisów we wniosku wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć, aby

2
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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ocena warunkowa stała się oceną ostateczną. W przypadku warunkowej
oceny projekt może zostać skierowany do negocjacji (o ile projekt spełnia
lub warunkowo spełnia wszystkie kryteria zero-jedynkowe oraz uzyskał
wymaganą minimalną liczbę punktów).
Kryterium może zostać ocenione warunkowo, jeżeli wnioskodawca
wskazał wkład własny niższy o nie więcej niż 3 punkty procentowe od
wymaganego poziomu. Jeżeli wnioskodawca wskazał wkład własny
mniejszy o ponad 3 punkty procentowe od wymaganego poziomu,
wówczas kryterium jest uznawane za niespełnione bezwarunkowo,
a wnioskodawca nie jest wzywany do wprowadzenia korekty.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.4

Uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w projekcie jest zgodne

z diagnozą potrzeb ujętą w dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim”.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze objętym projektem.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu jest zobowiązany
przedstawić:
1.

analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych
w dostępie do form opieki, jak również

2.

lokalną prognozę demograficzną dot. liczby urodzeń (na
obszarze objętym projektem) ze wskazaniem źródła danych.
Stosuje się do
Prognoza musi obejmować okres, w którym będzie realizowany

1, 4
typu/typów (nr)

projekt wraz z okresem trwałości.
Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad
dziećmi do lat 3 zawarte są w, opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w Toruniu,

dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
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bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.5

Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej
niż 24 miesiące
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3
lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w
ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy

Stosuje się do

24 miesięcy.

typu/typów (nr)

1
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.6

Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję

publiczną lub niepubliczną
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego
opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez
daną instytucję publiczną lub niepubliczną3.
Stosuje się do
Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie

1
typu/typów (nr)

nowego podmiotu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
B.1.7

W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez

okres co najmniej 2 lat
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
Stosuje się do
1, 4

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez
typu/typów (nr)
dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia
realizacji projektu. Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż
3

Kryterium nie dotyczy projektów wspierających tworzenie i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi opieki nad dziećmi
do lat 3, poprzez dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
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środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – dot. klubów
dziecięcych oraz żłobków.
W przypadku opiekunów dziennych trwałość należy rozumieć jako
świadczenie opieki przez okres co najmniej dwóch lat nad minimum
trojgiem dzieci do lat 3.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu
musi zawrzeć informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS , tj.
informacje z jakiego źródła, innego niż środki europejskie, miejsca te będą
utrzymane przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu,

a także

planowane działania zmierzające

do utrzymania

funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS.

Kryterium może zostać ocenione warunkowo w sytuacji, gdy we wniosku
o dofinansowanie projektu jest deklaracja

dotycząca

zachowania

trwałości, jednak nie podano informacji o źródłach utrzymania i
planowanych działaniach zmierzających do utrzymania tych miejsc po
ustaniu finansowania EFS (lub jeden z tych dwóch informacji).

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega na dokonaniu oceny
bezwarunkowej lub oceny warunkowej.
B.1.8

Wartość projektu

4

nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty 24.000,00 zł.
Definicja kryterium:
5

Stosuje się do
1-4

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu biorąc
typu/typów (nr)
pod uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie
4

Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu
zgodnie z planowanymi zadaniami.

5

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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wartości docelowej „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3” i kwoty 24.000,00 zł. Kryterium niezbędne w celu
zapewnienia realizacji wskaźników założonych w ramach Poddziałania
8.4.3.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
C. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ
C.1 KRYTERIA DOSTĘPU
C.1.1

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT BTOF)

Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy proponowane działania są spójne z celami,
priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.
Stosuje się do
1-4
typu/typów (nr)
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
C.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE
Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów
merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące,
otrzymują premię punktową (maksymalnie 3440 punktyów).
Opis znaczenia kryterium:
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie
tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalnomerytorycznej. Waga punktowa poszczególnych kryteriów
premiujących określona jest przy definicji kryterium.
C.2.1

Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego

opiekuna
Definicja kryterium:

Stosuje się do

1

8

8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (Lp. konkursu:A.1)

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki

typu/typów (nr)

nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim
stopniu.

Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna
w stosunku do wszystkich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych
w ramach projektu, w następujący sposób:
•

100%- 610 pkt.

•

Od 50% do 99%- 58 pkt

•

Od 10% do 49% - 25 pkt.

•

mniej niż 10% – 10 pkt.

Komentarz [LSL2]:

6

Stanowisko Grupy ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2

Projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt dotyczący usług w zakresie opieki nad dziećmi
7

do lat 3 realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej .

Stosuje się do
1-4
typu/typów (nr)

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Komentarz [LSL3]:

Tak – 23 pkt.

Stanowisko Grupy ds. ZIT
6

przyznanie punktu uzależnione jest od utworzenia w ramach projektu co najmniej jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
w ramach instytucji dziennego opiekuna
7

Podmiot ekonomii społecznej (PES):

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym
interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę
z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
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Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

C.2.3

Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmioty ekonomii

społecznej.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez
administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Komentarz [LSL4]:

Stosuje się do

Tak – 23 pkt.

1-4
typu/typów (nr)

Nie – 0 pkt.

Stanowisko Grupy ds. ZIT

Kryterium zapewnia preferencje dla realizacji usług w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 3 przez podmioty ekonomii społecznej.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.4

Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci

z niepełnosprawnościami
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub
dostosowanie miejsc

opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci

z niepełnosprawnościami.
Stosuje się do
1, 4
typu/typów (nr)

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:

Komentarz [LSL5]:

Tak – 64 pkt.

Stanowisko Grupy ds. ZIT

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.5

Projekt

zakłada

realizację

wsparcia

wyłącznie

na

obszarach

gmin,

w których nie funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi do lat 3
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację
Stosuje się do
wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których

1-4

nie funkcjonowały
typu/typów (nr)

placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów
dziecięcych i dziennych opiekunów.
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Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad
dziećmi do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu
Marszałkowskiego

Województwa

Kujawsko-Pomorskiego

w

Toruniu

dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Komentarz [LSL6]:

Tak – 810 pkt.

Stanowisko Grupy ds. ZIT

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.6

Efektywność kosztowa projektu

Definicja kryterium:
Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja
wnioskowanej

kwoty

dofinansowania

przypadającej

na

jedno

nowoutworzone miejsce opieki nad dziećmi do lat 3.

Punkty przyznawane są według następującego schematu:
< 16 000 zł/nowo utworzone miejsce – 10 pkt.
≥ 16 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 18 000 zł/nowo utworzone
miejsce – 98 pkt.

Stosuje się do

≥ 18 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 20 000 zł/nowo utworzone

typu/typów (nr)

1-4
miejsce – 86 pkt.
≥ 20 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 22 000 zł/nowo utworzone
miejsce – 64 pkt.
≥ 22 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 24 000 zł/nowo utworzone
Komentarz [LSL7]:

miejsce – 32 pkt.

Stanowisko Grupy ds. ZIT

> 24 000 zł/nowo utworzone miejsce – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna
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