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Pod koniec września br. rusza konkurs na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Konkurs nie jest podzielony na rundy. Konkurs dotyczy projektów, których wartość dofinansowania
przekracza 100 tys. euro - projektów obligatoryjnie rozliczanych według wydatków rzeczywiście
poniesionych oraz stawek jednostkowych określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na
podstawie przepisów odrębnych);
podmiotów wykluczonych na podstawie w art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych;
podmiotów wykluczonych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
podmiotów wykluczonych na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Dofinansowanie można otrzymać na wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
a) żłobków
b) klubów dziecięcych
c) opiekuna dziennego.
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
a) doradztwa zawodowego
b) doradztwa indywidualnego
c) pośrednictwa pracy
d) szkoleń.
W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci
utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego
instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb
osób pozostających bez zatrudnienia.
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:
Osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3;
Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3
stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85%. Całkowita kwota środków
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przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 070 588,24
EUR, co stanowi 4 901 367,08 PLN.
Źródło: Portal Funduszy Europejskich
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