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Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.08.04.02 -IZ.00-04-364/20 

 

Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek 

1. Data wpływu  

2. Numer wniosku o dofinansowanie  

3. Numer kancelaryjny wniosku  

4. Numer identyfikacyjny wniosku   

 
 

SEKCJA 0. Identyfikacja projektu 

 
 

1. Numer naboru RPKP.08.04.02-IZ.00-04-364/20 

2. Nazwa wnioskodawcy Gmina X 

3. Tytuł projektu Utworzenie żłobka w Gminie X 

4. Okres realizacji projektu od 2020-07-01 do 2022-02-28 

5. Wydatki kwalifikowalne … 

6. Wnioskowane dofinansowanie … 
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7. Program operacyjny 
RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 

8. Oś priorytetowa RPKP.08.00.00 Aktywni na rynku pracy 

9. Działanie RPKP.08.04.00 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

10. Poddziałanie RPKP.08.04.02 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

11. Instytucja, w której wniosek zostanie 
złożony 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

12. Rodzaj projektu X Tryb konkursowy  Tryb pozakonkursowy  
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SEKCJA A. Informacje o wnioskodawcy 

 
Należy wypełnić zgodnie z danymi wnioskodawcy: 
 

A.1. Dane wnioskodawcy 

1. NIP  

2. REGON  

3. Nazwa  

4. Forma prawna W przypadku gminy: wspólnoty samorządowe 

5. Forma własności W przypadku gminy: Jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe osoby prawne 

6. Status przedsiębiorstwa 

 NIE DOTYCZY 
W przypadku gminy: Nie dotyczy  

7. Numer i nazwa dokumentu 
rejestrowego 

 NIE DOTYCZY 

W przypadku gminy: Nie dotyczy 

8. PKD 

 NIE DOTYCZY 
W przypadku gminy: 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej  

9. Adres 

➢ Kraj  

➢ Województwo  

➢ Powiat  

➢ Gmina  

➢ Kod pocztowy  

➢ Poczta  

➢ Miejscowość  

➢ Ulica  

➢ Nr budynku  

➢ Nr lokalu 

 NIE DOTYCZY 

 

10. Telefon  
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11. Faks 

 NIE DOTYCZY 

 

12. Adres e-mail  

 
 

A.2. Dane wnioskodawcy do korespondencji 

 Nie dotyczy 

1. Nazwa  

2. Adres do korespondencji 

➢ Kraj  

➢ Województwo  

➢ Powiat  

➢ Gmina  

➢ Kod pocztowy  

➢ Poczta  

➢ Miejscowość  

➢ Ulica  

➢ Nr budynku  

➢ Nr lokalu 

 NIE DOTYCZY 

 

3. Telefon  

4. Faks 

 NIE DOTYCZY 

 

5. Adres e-mail  

 
 

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy  
o dofinansowanie projektu 

1. Imię i nazwisko  

2. Stanowisko  
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A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu 

1. Imię i nazwisko  

2. Telefon  

3. Faks 

 NIE DOTYCZY 
 

4. Adres e-mail  

 
 

A.5. Podmiot realizujący projekt 

 Nie dotyczy 

1. NIP  

2. REGON  

3. Nazwa  

4. Forma prawna  

5. Forma własności  

6. Adres siedziby/oddziału 

➢ Kraj  

➢ Województwo  

➢ Powiat  

➢ Gmina  

➢ Kod pocztowy  

➢ Poczta  

➢ Miejscowość  

➢ Ulica  

➢ Nr budynku  

➢ Nr lokalu 

 NIE DOTYCZY 

 

7. Telefon  

8. Faks  
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 NIE DOTYCZY 

9. Adres e-mail  

 
 

A.6. Partnerzy projektu 

Projekt partnerski   TAK  NIE 

1. NIP  

2. REGON  

3. Nazwa  

4. Forma prawna  

5. Forma własności  

6. Status przedsiębiorstwa 

 NIE DOTYCZY 
 

7. Numer i nazwa dokumentu 
rejestrowego 

 NIE DOTYCZY 
 

8. PKD 

 NIE DOTYCZY 
 

9. Adres 

➢ Kraj  

➢ Województwo  

➢ Powiat  

➢ Gmina  

➢ Kod pocztowy  

➢ Poczta  

➢ Miejscowość  

➢ Ulica  

➢ Nr budynku  

➢ Nr lokalu 

 NIE DOTYCZY 

 

10. Telefon  
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11. Faks 

 NIE DOTYCZY 

 

12. Adres e-mail  

13. Dane osoby/osób upoważnionej/ych do składania oświadczeń w imieniu partnera 

➢ Imię i nazwisko  

➢ Stanowisko  

14. Symbol partnera  
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SEKCJA B. Ogólne informacje o projekcie 

 
 

B.1. Klasyfikacja projektu 

B.1.A. Klasyfikacja podstawowa 

1. Zakres interwencji dominujący 
105. Równość kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem 
dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego i 
prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę 

2. Temat uzupełniający 07. Równość płci 

3. Forma finansowania 01. Dotacja bezzwrotna 

4. Rodzaj działalności gospodarczej Administracja publiczna 

5. Instrumenty finansowe  TAK  X NIE 

6. Projekt zintegrowany  TAK  X NIE  

7. Pomoc publiczna  TAK  X NIE  

8. Pomoc de minimis  TAK  X NIE  

B.1.B. Klasyfikacja szczegółowa 

1. Typ projektu 
Projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery 
zawodowej 

2. Miejsce realizacji projektu Gmina X 

3. Typ obszaru realizacji Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

4. Projekt uproszczony 
kwoty ryczałtowe  TAK  X NIE 

stawki jednostkowe  TAK  X NIE 
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B.2. Komplementarność projektu  

B.2.A. Powiązanie ze strategiami  TAK X NIE 

 

 
 

B.3. Krótki opis projektu (wizytówka projektu) 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w żłobku na 
terenie gminy X do 28.02.2022 r. Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki produktu:  
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 20 sztuk, 
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 20 osób, 
oraz kluczowe wskaźniki rezultatu: 
- Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po 
opuszczeniu programu – 10 osób, w tym 10 kobiet, 
- Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 10 osób (w tym 8 kobiet i 2 
mężczyzn). 
Grupę docelową projektu stanowią: 
- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 
osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu Ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – 10 osób; 
- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – 10 osób. 
W ramach przedmiotowego projektu zostanie utworzony nowy żłobek w gminie X, w którym dostępnych będzie 20 miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3. Ponadto w ramach projektu zostanie zapewnione bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc w żłobku przez okres 18 
miesięcy.  
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SEKCJA C. Charakterystyka projektu 

 

 

C.1. Opis problemów grupy docelowej 

Opisz problemy grupy docelowej na obszarze realizacji projektu (uwzględniając sytuację społeczno-gospodarczą na tym 
obszarze), powołując się na wiarygodne i miarodajne dane. Opisu problemów należy również dokonać w kontekście 
planowanych działań. 

• Należy opisać tylko problemy grupy docelowej objętej wsparciem w tym projekcie (w tym czynniki 
uniemożliwiające/zniechęcające do udziału w projekcie). Należy przy tym uwzględnić kontekst społeczno-gospodarczy 
mający wpływ na adekwatność udzielanego wsparcia. 

• Problemy te muszą być powiązane z planowanymi działaniami. 

• Na poparcie problemów należy przedstawić odpowiednie dane, które będą konkretnie odnosiły się zarówno do wspieranej 
grupy docelowej, jak i obszaru realizacji projektu.  

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Głównym problemem grupy docelowej, tj. osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, a także osób 

bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w 

tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym, z 

obszaru gminy X – jest brak wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki 

(żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów), co tym samym utrudnia powrót do pracy lub podjęcie pracy. Na terenie 

gminy X funkcjonuje (…) klubów dziecięcych/żłobków, w których łącznie dostępnych jest (…) miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (źródła danych m.in.: Rejestr żłobów i klubów dziecięcych prowadzony przez gminę, dokument „Opieka nad dziećmi do 

lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim” stanowiący załącznik do regulaminu konkursu). Ponadto w gminie X 

zarejestrowanych jest (…) dziennych opiekunów (dane na podst. Rejestru dziennych opiekunów prowadzonego przez gminę). 

Liczba dzieci w wieku do lat 3 na obszarze gminy X obecnie wynosi (…) (źródło danych: BDL GUS). Prognoza demograficzna – 

na obszarze objętym wsparciem w okresie realizacji projektu i wymaganej trwałości liczba urodzeń wyniesie: w 2020r. (…), w 

2021r. (…), w 2022 r. (…), w 2023 r. (…), w 2024 r. (…) (źródła danych, Raport GUS „Prognoza ludności gmin na lata 2017-

2030”). W Gminie X jest zarejestrowanych (…) bezrobotnych (źródło danych: WUP Toruń).  
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W lutym 2020 r. Wnioskodawca przeprowadził badania własne (ankieta/rozmowa) na grupie (…) osób, będących rodzicami dzieci 

w wieku do lat 3 ( w tym (…) kobiet) z obszaru gminy X. Były to osoby zarówno pracujące, bezrobotne, jak i bierne zawodowo. Z 

przeprowadzonego badania wynika, iż najważniejsze problemy, a także potrzeby i oczekiwania rodziców, to: 

- brak wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co związane jest z brakiem możliwości powrotu do pracy 

lub podjęcia pracy – (…)% rodziców; 

- lokalizacja miejsca opieki nad dzieckiem blisko miejsca zamieszkania – (…)% rodziców; 

- godziny otwarcia placówki dostosowane do godzin pracy, tj. co najmniej 6.30-16.30 – (…)% rodziców; 

- miejsce opieki dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka (niepełnoprawność, specjalne potrzeby żywieniowe) – (...)% 

rodziców. Jako bariery uczestnictwa w projekcie rodzice wskazali głównie: 

- konieczność ponoszenia wysokich opłat za opiekę nad dzieckiem; 

- ….. 

Realizacja projektu polegająca na utworzeniu żłobka w gminie X, w którym powstanie 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3, przyczyni się złagodzenia problemu jakim jest brak wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie 

gminy X oraz umożliwi powrót do pracy, bądź podjęcie pracy opiekunom tychże dzieci.  

 

 

C.2. Osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem 

Wskaż osoby i/lub podmioty, które zostaną objęte wsparciem. 

• Wybierz grupy główne zdefiniowane w SzOOP oraz odpowiadające im podgrupy zdefiniowane w dokumentacji naboru lub 
zdefiniowane samodzielnie. 

• Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w ramach danej podgrupy, w ramach danej grupy głównej oraz 
ogólną liczbę uczestników projektu. 

• Przedstaw inne istotne informacje nt. osób/podmiotów (o ile dotyczy). 

 

Grupa docelowa 

Osoby 

Grupy główne 
Liczba osób (grupa 
główna) 

Podgrupy 
Liczba osób 
(podgrupa) 

10 
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osoby bezrobotne lub osoby 

bierne zawodowo 

pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym 

osoby, które przerwały 

karierę zawodową ze 

względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na 

urlopie wychowawczym w 

rozumieniu Ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy 

 

 

 

    
osoby pracujące, 
sprawujące opiekę nad 
dziećmi do lat 3 

10 
  

  

Liczba uczestników 
projektu 

20  

 

Inne istotne 
informacje nt. 
osób 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Grupę docelową stanowią osoby fizyczne mieszkające (w rozumieniu Ustawy – Kodeks cywilny) lub pracujące 
lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sprawujące opiekę nad dzieckiem w wieku do 
lat 3. 
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C.3. Cel i wskaźniki 

Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego RPO (PI) i planem jego realizacji. 

• Wskaż cel szczegółowy PI, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja projektu. 

• Wskaż cel projektu. 

• Określ, w jaki sposób mierzona będzie realizacja wskazanych celów – ustal wskaźniki realizacji celu (wskaźniki rezultatu i 
produktu). 

• Określ jednostkę miary wskaźników (o ile dotyczy). 

• Określ wartość bazową i docelową wskaźników (przy czym wartość bazowa wskazywana jest jedynie w przypadku 
wskaźników rezultatu). 

• Określ, w jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone będą wskaźniki realizacji celu (ustal źródło weryfikacji/pozyskania 
danych do pomiaru wskaźnika) (o ile dotyczy). 
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Cel szczegółowy PI RPO   Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

Cel projektu 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez 

utworzenie 20 miejsc w żłobku na terenie gminy X do 28.02.2022 r. 

Nr 
Nie 
dotyc
zy 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 
miary 

Wartość bazowa 
wskaźnika 

Wartość docelowa 
wskaźnika 

Źródło danych do pomiaru 
wskaźnika/ Sposób pomiaru 
wskaźnika 

K M O K M O  

Wskaźniki produktu (kluczowe –  WLWK 2014) 

1  

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
[szt.] 

szt.  0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 

2  

Liczba osób objętych 
szkoleniami / 
doradztwem w zakresie 
kompetencji cyfrowych 
[osoby] 

osoby  0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 

3  

Liczba projektów, w 
których sfinansowano 
koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 
[szt.] 

szt.  0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 

4  

Liczba podmiotów 
wykorzystujących 
technologie 
informacyjno-
komunikacyjne [szt.] 

szt.  0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy 
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5  

Liczba utworzonych 
miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 
[szt.] 

szt.  0,00 0,00 20 

Moment pomiaru: 
moment wpisu do Rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych. 
Źródła danych do pomiaru: 
Rejestr żłobków i klubów 
dziecięcych. 

6  

Liczba osób 
opiekujących się 
dziećmi w wieku do lat 3 
objętych wsparciem  
w programie [osoby] 

osoby  18 2 20 

Moment pomiaru: 
w momencie podpisania umowy na 
realizację wsparcia. 
 
Źródła danych do pomiaru: 
umowy na realizację wsparcia. 

Nr Wskaźniki rezultatu (kluczowe –  WLWK 2014) 

1  

Liczba osób, które 
powróciły na rynek 
pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem/ 
wychowaniem dziecka 
lub utrzymały 
zatrudnienie, po 
opuszczeniu programu 
[osoby] 

osoby 0,00 0,00 0,00 10 0 10 

Moment pomiaru wskaźnika:  
w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
przez uczestnika udziału w 
projekcie. 
 
Źródła danych do pomiaru:  
zaświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające powrót do 
pracy/zaświadczenie od 
pracodawcy potwierdzające 
zatrudnienie, 
oświadczenie uczestnika projektu 
prowadzącego działalność 
gospodarczą o zaprzestaniu 
pobierania zasiłku 
macierzyńskiego, zaświadczenie z 
CEIDG lub KRS. 

2  

Liczba osób 
pozostających bez 
pracy, które znalazły 
pracę lub poszukują 

osoby 0,00 0,00 0,00 8 2 
 
10  

Moment pomiaru wskaźnika:  
w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
przez uczestnika udziału w 
projekcie. 
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C.4. Zadania 

 

C.4.A. Rekrutacja 

Opisz, w jaki sposób zrekrutujesz uczestników projektu. 

• Określ miejsce realizacji rekrutacji. 

• Przedstaw szczegółowy opis rekrutacji, czyli sposób organizacji działań rekrutacyjnych i ich zakres merytoryczny. 

• Określ podział zadań w ramach rekrutacji między lidera a partnera/ów projektu (o ile dotyczy). 

• Wskaż kryteria rekrutacji uczestników projektu. 

• Wskaż osoby/podmioty zaangażowane w realizację działań rekrutacyjnych wraz z opisem wymagań dotyczących ich 
kompetencji/doświadczenia. 

Nazwa zadania  Rekrutacja 

pracy po opuszczeniu 
programu [osoby] 

Źródła danych do pomiaru: 
umowa o pracę, umowa 
cywilnoprawna, wpis do CEIDG lub 
KRS, karty aktywności zawodowej; 
zaświadczenie od pracodawcy 
potwierdzające powrót do pracy 
(dla osób po urlopach 
wychowawczych). 

Nr Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla programu  – określone w SzOOP) 

1  

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

szt.    0,00 0,00 
 
20  

Moment pomiaru wskaźnika:  
do 4 tygodni od zakończenia 
realizacji projektu. 
 
Źródła danych do pomiaru: 
Rejestr żłobków i klubów 
dziecięcych. 
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Miejsce realizacji rekrutacji 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Rekrutacja prowadzona będzie na terenie gminy X, w budynku żłobka. Potencjalni uczestnicy/czki 
projektu będą mieli dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu oraz w sekretariacie 
żłobka, a także na stronie internetowej żłobka. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać 
osobiście w biurze projektu, sekretariacie żłobka, pocztą oraz za pomocą strony internetowej (drogą 
mailową). 

Szczegółowy opis rekrutacji 
(sposób organizacji działań, 
ich zakres merytoryczny) 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Rekrutacja poprzedzona będzie działaniami informacyjno-promocyjnymi prowadzonymi na terenie 
gminy X. Informacje o prowadzonej rekrutacji do projektu zostaną umieszczone na stronach 
internetowych żłobka, urzędu gminy, fanpage na FB, w formie plakatów m.in. na tablicy ogłoszeń w 
urzędzie gminy, żłobku, w szkołach, okolicznych sklepach. Planowany jest również kolportaż ulotek. 
Materiały informacyjno-promocyjne będą kładły nacisk na zachęcanie rodziców/opiekunów dzieci w 
wieku do lat 3 (w szczególności kobiet) do skorzystania z usług żłobka i do powrotu do aktywności 
zawodowej.  
Lista potencjalnych uczestników/czek projektu zostanie utworzona na podstawie uzyskanej liczby 
punktów podczas rekrutacji. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu do 
projektu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W sytuacji zgłoszenia się większej liczby chętnych – 
10 osób z najwyższą liczbą punktów za spełnienie merytorycznych kryteriów rekrutacji 
niezapewniających zakwalifikowania do projektu, utworzy listę rezerwową uczestników/czek. 

Podział zadań w ramach 
rekrutacji (lider/partner) 

Należy wypełnić wyłącznie w przypadku projektów partnerskich. Przykładowy sposób wypełnienia: 
Lider projektu będzie odpowiedzialny za rekrutację uczestników/czek, zaś Partner za działania 
informacyjno-promocyjne.  

Kryteria rekrutacji 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Kryteria formalne (obligatoryjne) oceniane zero-jedynkowo: 
- osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem  w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia – 
kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wraz z przedstawionym 
do wglądu aktem urodzenia dziecka; 
- osoba pracująca (w tym przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) lub osoba bezrobotna 
lub osoba bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym) – kryterium 
weryfikowane w oparciu o: zaświadczenie od pracodawcy (os. pracujące, os. przebywające na urlopie 
wychowawczym), zaświadczenie z PUP (os. bezrobotne), oświadczenie (os. bierne zawodowo); 
- osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie gminy X – kryterium weryfikowane w 
oparciu o: oświadczenie (w przypadku zamieszkania), zaświadczenie ze szkoły (w przypadku nauki), 
zaświadczenie od pracodawcy (w przypadku os. pracujących). 
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Kryteria merytoryczne (punktowe): 
- osoby samotnie wychowujące dziecko – kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie – waga 6 
pkt, 
- oboje rodziców/opiekunów pracuje - kryterium weryfikowane w oparciu o zaświadczenie od 
pracodawcy – waga 5 pkt, 
- rodzina wielodzietna -  kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie – waga 4 pkt, 
- rodzic/opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością – kryterium weryfikowane w 
oparciu o orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie/oświadczenie rodzica lub 
opiekuna – waga 4 pkt  
 

Osoby/podmioty 
zaangażowane w realizację 
działań rekrutacyjnych wraz z 
opisem wymagań dotyczących 
ich 
kompetencji/doświadczenia 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
za rekrutację odpowiedzialny będzie asystent koordynatora oraz dyrektor żłobka. Za realizację działań 
informacyjno-promocyjnych odpowiedzialny będzie specjalista ds. promocji. 
Informacje dot. doświadczenia ww. osób znajdują się w pkt. C.4.C oraz C.5.C. 
 

 

C.4.B. Zadania merytoryczne 

Opisz, w jaki sposób zrealizujesz zadania merytoryczne w projekcie. 

• Wskaż chronologicznie zadania merytoryczne planowane w projekcie.  

• Określ miejsca realizacji zadań merytorycznych. 

• Opisz zadania merytoryczne, które będą realizowane w projekcie, uwzględniając sposób ich organizacji i zakres 

merytoryczny. 

• Przypisz partnera/ów do zadań merytorycznych, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu i wskaż 

podział zadań w ramach partnerstwa w danym zadaniu (o ile dotyczy). 

• Wskaż liczbę osób/podmiotów obejmowanych wsparciem w zadaniu i/lub liczbę miejsc 

szkoleniowych/zajęciowych/przedszkolnych itp. w ramach zadania. 

• Opisz trwałość projektu/rezultatów (o ile dotyczy). 
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• Uzasadnij wybrane formy wsparcia i ich zakres. Uzasadnij potrzebę realizacji działań poza obszarem województwa (poza 

obszarem objętym RPO, poza krajem, poza UE – tylko CT8 i CT10) oraz określ korzyść, jaką projekt przynosi obszarowi 

województwa (o ile dotyczy). 

• Wskaż osoby/podmioty odpowiedzialne za realizację zadania. Opisz wymagania odnośnie do ich doświadczenia/kompetencji. 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Liczba 
osób/podmio
tów 

Liczba 
miejsc 

1. Utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie miejsc w żłobku 20 20 

 
 
Miejsce realizacji zadania 
 
 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
 
Żłobek w gminie X, ul. … 

 
Szczegółowy opis zadania 
(sposób organizacji 
działań, ich zakres 
merytoryczny) 
 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wnioskodawca planuje utworzyć nowy żłobek w gminie X oferujący 20 miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 
ukończenia 20-go tyg. życia do lat 3. Opieka nad dziećmi będzie realizowana w lokalu o pow. ok. 100 m2, w 
tym sala na zbiorowy pobyt dzieci- 55 m2, łazienki (dla personelu i dzieci), kuchnia, szatnia. W ramach zadania 
przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe w celu dostosowania lokalu do prowadzenia w nim 
opieki nad dziećmi w formie żłobka. Wykonane zostanie m.in. wymiana stolarki drzwiowej, adaptacja łazienek, 
kuchni, prace malarskie i wykończeniowe. Ponadto zostanie zakupione niezbędne wyposażenie, tj. meble do 
sali i szatni, pomoce dydaktyczne, zabawki, wyposażenie kuchni. Przy żłobku zostanie również utworzony plac 
zabaw, który wyposażony zostanie w piaskownicę, zjeżdżalnię i bujaki. Żłobek funkcjonował będzie w dni 
robocze, w godz. 6.30-16.30. Dzieci będą miały zapewnione wyżywienie (śniadanie, obiad i podwieczorek). 
Opiekę nad dziećmi sprawować będzie wykwalifikowany personel – 4 opiekunki (4 etaty) – w godzinach 
porannych i popołudniowych liczba dzieci w żłobku będzie mniejsza. Zatrudniona zostanie również kucharka (1 
etat) oraz sprzątaczka (1/2 etatu). Nadzór nad placówką będzie sprawował dyrektor. W żłobku zapewnione 
będzie miejsce na odpoczynek dzieci oraz miejsce umożliwiające higieniczne spożywanie posiłków. 
Organizację wewnętrzną żłobka będzie określał regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora żłobka.   
Wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane będzie zgodnie ze standardami opieki nad 
dziećmi określonymi w prawie powszechnie obowiązującym, w szczególności w: 
- Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 poz. 409 z późn. zm.),  
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- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i 
sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 
poz. 72),  
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów 
szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, 
poz. 368),  
- Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2019, poz. 1221). 

 
Podział zadania 
(lider/partner) 
 

Należy wypełnić wyłącznie w przypadku projektów partnerskich. Przykładowy sposób wypełnienia: 
Za realizację zadania odpowiedzialny będzie Lider – w zakresie dot. bieżącego funkcjonowania żłobka oraz 
Partner – w zakresie związanym z dostosowaniem lokalu na potrzeby żłobka. Lider projektu posiada 
doświadczenie w zakresie opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, zaś Partner posiada doświadczenie w 
zakresie prowadzenia robót budowlanych/wykończeniowych. 

 

 
Osoby/podmioty 
zaangażowane w 
realizację działań wraz z 
opisem wymagań 
dotyczących ich 
kompetencji/doświadczen
ia 
 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Prace adaptacyjno-remontowe zostaną zlecone wykonawcy, który będzie posiadał udokumentowane 
doświadczenie w zakresie prowadzenia prac budowlano-remontowych (co najmniej 5 zrealizowanych usług). 
Wykonawca zostanie wybrany zgodnie z PZP.  
W bieżące funkcjonowanie żłobka zaangażowane będą m. in:. 
- dyrektor żłobka – osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tym 
m.in. wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dziećmi. 
- 4 opiekunki, posiadające kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 
rozporządzeniem w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna; 
- kucharka – osoba posiadająca min. 2-letnie doświadczenie w zawodzie; 
- sprzątaczka – osoba posiadająca min. roczne doświadczenie w zawodzie. 
 

Trwałość 
projektu/rezultatów 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wnioskodawca zobowiązuje się do utrzymania trwałości 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi wieku 
do lat 3 w żłobku, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, tj. od 28.02.2022 r. do 
co najmniej 28.02.2024 r. Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W okresie trwałości utworzone w ramach 
projektu miejsca będą finansowane m.in. z: opłat pobieranych od rodziców/opiekunów, dotacji z gminy, 
środków z resortowego programu Maluch+, środków własnych. Po ustaniu finansowania z EFS wnioskodawca 
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zaplanował m.in. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (plakaty, ulotki, informacje na stronie www.), 
zmierzających do utrzymania funkcjonowania utworzonych miejsc opieki.  

 
Uzasadnienie dla 
wybranych form i zakresu 
wsparcia  

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wnioskodawca deklaruje, iż w okresie realizacji i trwałości projektu nie wystąpi podwójne finansowanie 
kosztów w odniesieniu do tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usług bieżącej 
opieki nad dziećmi (voucher) nie będą wykazywane jednocześnie jako koszty utworzenia miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3.  
Realizacja projektu jest odpowiedzią na problemy grupy docelowej, tj. rodziców/opiekunów dzieci w wieku do 
lat 3 na terenie gminy X związane z brakiem wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
co tym samym utrudnia im powrót do pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych lub 
poszukiwanie i w konsekwencji podjęcie pracy. Wnioskodawca zaplanował w ramach przedmiotowego projektu 
utworzenie 20 miejsc opieki na dziećmi w żłobku – założona liczba miejsc wynika z posiadanej bazy lokalowej.  

 
Uzasadnienie działań 
realizowanych poza 
obszarem województwa 
 
X NIE DOTYCZY 
 

 

 
Koszt wsparcia w 
przeliczeniu na jednego 
uczestnika 
 

 

Koszt wsparcia w 
przeliczeniu na jedno 
miejsce projektowe 

 

 
Koszt zadania 
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C.4.C. Zarządzanie projektem 

Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany z wyszczególnieniem stanowisk/osób w projekcie, ich kompetencji i 

przypisanych im zakresów czynności. 

Sposób zarządzania 
projektem 

W tym punkcie należy: 
- opisać strukturę zarządzania projektem; 
- wskazać kadrę zarządzającą (kluczowe stanowiska wraz z wymaganymi kompetencjami i 
doświadczeniem) oraz podział ról i zadań w zespole zarządzającym; 
- opisać rolę partnera/ów w zarządzaniu projektem, wskazać podział obowiązków lidera i partnera/ów w 
zakresie zarządzania projektem (jeśli dotyczy). 
Przykładowy sposób wypełnienia: 
 
Do zarządzania projektem powołany zostanie Zespół projektowy, w skład którego wchodzić będą: 

- koordynator projektu, zadania m.in.: kierowanie Zespołem projektowym, koordynacja realizacji działań 

projektu, dbałość o merytoryczną wysoką jakość realizacji zadań, nadzór nad zgodnością realizacji 

projektu z umową, kontakty z IZ, nadzór i kontrola nad prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych 

związanym z dokonywanymi zakupami, monitorowanie prawidłowego przebiegu projektu. Doświadczenie: 

wykształcenie wyższe, min. 3-letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów z EFS; 

- asystent koordynatora, zadania m.in.: prowadzenie biura projektu, sporządzanie wniosków o płatność i 

sprawozdań finansowych, ewidencja wydatków, monitorowanie i ewaluacja prawidłowego przebiegu 

projektu, rekrutacja uczestników projektu. Doświadczenie: wykształcenie wyższe, min. 3-letnie 

doświadczenie w rozliczaniu projektów z EFS; 

- dyrektor żłobka – do jego obowiązków będzie należało m.in.: kierowanie pracą żłobka, w tym 
opracowanie regulaminu organizacyjnego żłobka, sprawowanie nadzoru nad pracownikami, współpraca z 
rodzicami/opiekunami dzieci, dbałość o rzetelną realizację zadań, rekrutacja uczestników projektu. 
Doświadczenie opisane w punkcie C.4.B. Zadania merytoryczne; 
- specjalista ds. promocji, zadania: prowadzenie działań promocyjnych i reklamowych. Doświadczenie: co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu ww. działań.  

Zespół projektowy będzie spotykał się raz w tygodniu lub częściej w przypadku pojawienia się trudności 

związanych z realizacją projektu.  
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Rok 2020 2021 2022 

Kwartał                  

Miesiąc  1 2   3  4  5  6  7  8  9  10  11 12  

Rekrutacja  

Etap I – Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych                      

Etap II – Działania informacyjno-promocyjne                     

Etap III – Rekrutacja uczestników do projektu                     

Utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie miejsc w żłobku                                         

Etap I – Prace adaptacyjno-remontowe lokalu oraz 
utworzenie palcu zabaw       

                                  

Etap II – Zakup wyposażenia ( m.in. meble, pomoce 
dydaktyczne, zabawki)       

                                  

Etap III – Rekrutacja personelu do żłobka                                         

Etap I V – Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc                     

 
 

C.5. Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów 

  

C.5.A. Doświadczenie 

Opisz działania wnioskodawcy i/lub partnera/ów zrealizowane w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany 
projekt, na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie i na terytorium, którego dotyczy realizacja projektu. 
W tym punkcie należy opisać dotychczas zrealizowane działania własne i/lub partnera/ów.  
- w obszarze tematycznym (o podobnej tematyce/podobnym zakresie), którego dotyczy realizowany projekt;  
- na rzecz grupy docelowej, do której kierowane jest wsparcie;  
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- na terytorium, którego dotyczy realizacja projektu. 
Przykładowy sposób wypełnienia: 
 
Gmina X posiada doświadczenie w prowadzeniu palcówek zajmujących się opieką nad dziećmi - od … roku prowadzi przedszkole gminne, 
do którego uczęszcza … dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Wnioskodawca posiada również doświadczenie związane ze współpracą z 
osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 – w ramach Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzone są działania 
dot. m.in. wspierania rodzin w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi, wpierania osób 
samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin wielodzietnych. 
Ponadto Gmina posiada doświadczenie w realizacji projektów z EFS, m.in. z Poddziałania 10.2.1 wychowanie przedszkolne, okres realizacji 
projektu od… do…, wartość projektu …, w ramach projektu utworzono … miejsc w istniejącym przedszkolu, itd.   

 

 

C.5.B. Potencjał finansowy 

Wskaż roczny obrót wnioskodawcy i/lub partnera/ów. 

X NIE DOTYCZY 

 
 
 

 

C.5.C. Potencjał kadrowy/merytoryczny 

Opisz potencjał kadrowy/merytoryczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w 

ramach projektu. 

W tym punkcie należy: 
- opisać potencjał kadrowy wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskazać sposób jego wykorzystania w ramach projektu; 
- wykazać kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji projektu i ich planowaną/e funkcję/stanowisko w projekcie wraz z 
syntetycznym opisem doświadczenia/kompetencji; 
- opisać odrębnie dla każdej z osób sposób zaangażowania do realizacji projektu oraz zakres zadań, jakie realizować będzie na rzecz 
projektu w kontekście posiadanych przez nią kompetencji i doświadczenia. 
Przykładowy sposób wypełnienia: 
 
W realizację projektu zaangażowane będą: 
- opiekunki w żłobku (4 osoby) – do ich obowiązków będzie należało prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 
doświadczenie opisane w punkcie C.4.B. Zadania merytoryczne, jedna z opiekunek jest osobą trwale współpracującą z wnioskodawcą, 
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zatrudnioną obecnie na umowę o pracę w charakterze opiekunki w przedszkolu. Ponadto opiekunki będą zobowiązane do przedstawienia 
zaświadczenia o niekaralności, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy w żłobku, aktualnych badań sanitarno-
epidemiologicznych, a także będą zobowiązane do odbycia co 2 lata szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy. 
-  kucharka – do jej obowiązków będzie należało przygotowywanie posiłków (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek) zgodnych z 
wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia, a także pomoc przy organizacji posiłków. Doświadczenie 
opisane w punkcie C.4.B. Zadania merytoryczne; 
- sprzątaczka – do jej obowiązków będzie należało utrzymanie w czystości pomieszczeń żłobka. Doświadczenie opisane w punkcie C.4.B. 
Zadania merytoryczne. 
 

 

C.5.D. Potencjał techniczny 

Opisz potencjał techniczny wnioskodawcy i/lub partnera/ów oraz wskaż sposób jego wykorzystania w ramach projektu. 

W tym punkcie należy opisać potencjał techniczny (w tym sprzęt i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach 
projektu) wnioskodawcy i/lub partnera/ów i sposób jego wykorzystania w ramach projektu. Nie należy wskazywać potencjału, jakiego 
wnioskodawca i/lub partner/zy nie posiada/ją, ale dopiero planuje/ą zakupić ze środków projektu, ani potencjału, który nie będzie 
wykorzystany do realizacji projektu. 
 Przykładowy sposób wypełnienia: 

Wnioskodawca dysponuje lokalem o pow. ok. 100 m2, który przeznaczy na utworzenie żłobka. Wokół lokalu znajduje się teren zielony, który 

zostanie przeznaczony na utworzenie placu zabaw. W okresie realizacji projektu Wnioskodawca będzie prowadził biuro projektu na terenie 

gminy X, gdzie będzie przechowywana oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce 

przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym osobisty i równy dostęp potencjalnych 

uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry. Na potrzeby biura projektu Wnioskodawca udostępni lokal o pow. ok. 15 m2, wyposażony 

w niezbędny sprzęt, tj. meble (m.in. biurko, szafę, krzesła), komputer z dostępem do internetu, drukarkę, telefon. 
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SEKCJA D. Uzasadnienie spełnienia wybranych kryteriów 

 
 

D.1. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów horyzontalnych 

 

D.1.A. Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum) 

Wyjątek od standardu 
minimum 

 TAK - zamknięta rekrutacja 
X NIE 

 TAK - profil działalności wnioskodawcy 

 

1. Bariery 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Z badania przeprowadzonego przez Wnioskodawcę w lutym 2020 r. na grupie … rodziców/opiekunów dzieci 
w wieku do lat 3 (w tym x kobiet) z obszaru gminy X wynika, iż główną barierą równościową jest brak 
wystarczającej liczby miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Powyższą barierę należy uznać za 
równościową, z uwagi na fakt, iż to głównie kobiety sprawują opiekę nad dziećmi, zaś brak miejsc opieki 
powoduje, iż nie mogą one powrócić do pracy. Badane kobiety wskazały również na niski udział mężczyzn w 
pełnieniu obowiązków rodzinnych.  

2. Działania 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
W ramach projektu Wnioskodawca planuje utworzenie żłobka (20 miejsc opieki), co tym samym przyczyni się 
do złagodzenia zidentyfikowanej bariery równościowej. Ponadto Wnioskodawca zaplanował skierowanie 
wsparcia do większej ilości kobiety, z uwagi na fakt, iż to one znajdują się trudniejszym położeniu.  

3. Rezultaty 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
W podsekcji C.3 Cel i wskaźniki Wnioskodawca przedstawił wskaźniki w podziale na płeć. Ponadto w ramach 
projektu Wnioskodawca założył utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi wieku do lat 3, co przyczyni się do 
powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymaniem 
zatrudnienia przez … kobiet, a także do znalezienia pracy lub poszukiwania pracy przez … kobiet na terenie 
gminy X. 

4. Zarządzanie 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Osoby zaangażowane w realizację projektu będą posiadały odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku 
przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i będą potrafiły stosować tę zasadę w codziennej 
pracy przy projekcie. Wnioskodawca zapewni organizację pracy zespołu tak, by możliwe było godzenie życia 
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zawodowego z prywatnym, mi.in. elastyczne godziny pracy (indywidualny czas pracy). Osoby zaangażowane 
w realizację projektu będą wybierane zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i kompetencjami niezbędnymi do 
prawidłowej realizacji projektu, nie zaś ze względu na płeć.  

D.1.B. Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Dostępność projektu  

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Lokal, w którym będzie prowadzony żłobek oraz budynek, w którym będzie mieściło się biuro projektu – będą 
dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.   
Wszystkie działania podejmowane w trakcie realizacji projektu będą zgodne ze Standardami dostępności dla 
polityki spójności 2014-2020. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na zapewnienie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, m.in poprzez: 
- przygotowanie strony internetowej projektu w standardzie WCAG 2.1 
- materiały informacyjne zostaną przygotowane w sposób łatwy do przeczytania i zrozumienia 
- zapewnienie kontaktu z biurem projektu poprzez co najmniej 2 kanały komunikacji (możliwość wysłania 
formularza zgłoszeniowego przez internet, kontakt osobisty, kontakt telefoniczny) 
- przygotowanie formularza zgłaszania specjalnych potrzeb uczestników projektu. 
 

Zgodność produktów projektu 
z koncepcją uniwersalnego 
projektowania  

  
Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wszystkie produkty wytworzone w trakcie realizacji projektu będą spełniały wymagania koncepcji 
uniwersalnego projektowania, np: 
- zakupione stoliki i krzesła będą posiadały opcję regulacji wysokości; 
- co najmniej jedno urządzenie na placu zabaw będzie dostosowane do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

 
Mechanizm racjonalnych 
usprawnień 
 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
W przypadku pojawienia się w projekcie osoby z niepełnosprawnością (w formie uczestnika lub personelu) 
wnioskodawca zapewni jej możliwości udziału w projekcie poprzez uruchomienie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień. 

Inne działania równościowe  

 Nie dotyczy 
Nie dotyczy  

D.1.C.  Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju 
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D.3. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów premiujących 

B.2.1 Projekt jest realizowany 
przez podmiot ekonomii 
społecznej. 

Nie dotyczy 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Realizacja projektu jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju. W biurze projektu oraz w utworzonym żłobku wykorzystywany papier oraz 
inne materiały biurowe będą pochodziły z recyklingu. Ponadto Wnioskodawca zobowiąże personel zaangażowany w realizację projektu do 
posługiwania się (o ile to możliwe) wersjami elektronicznymi dokumentów, stosowania druku dwustronnego, itp.  

D.2. Uzasadnienie dla spełnienia wybranych kryteriów dostępu 

B.1.11 Projekt zakłada 
zwiększenie liczby miejsc 
opieki prowadzonych przez 
daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną. 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
W ramach projektu zostanie utworzony nowy żłobek, co tym samym oznacza, iż projekt gwarantuje 
zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez wnioskodawcę.  

B.1.14 Wnioskodawca (lub 
partner/zy – jeśli dotyczy) 
posiada tytuł prawny do 
lokalu, w którym będzie 
organizowana opieka nad 
dziećmi w wieku do lat 3. 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Wnioskodawca deklaruje, iż posiada tytuł prawny w postaci aktu własności do lokalu, w którym będzie 
organizowana opieka nad dziećmi w wieku do lat 3.  

B.1.19 Projekt zakłada, że 
nie wystąpi podwójne 
finansowanie wydatków z 
EFS i innych źródeł, w tym w 
szczególności z resortowego 
programu MALUCH+. 

Przykładowy sposób wypełnienia: 
Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonych w ramach projektu miejsc nie będą jednocześnie 
finansowane z innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego programu „MALUCH+” 
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B.2.2 Projekt jest realizowany 
w partnerstwie administracji 
publicznej i podmiotu/ów 
ekonomii społecznej. 

Nie dotyczy  

B.2.4 Projekt zakłada 
komplementarność z 
resortowym Programem 
MALUCH+. 

Nie dotyczy  
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Przykładowy sposób wypełnienia budżetu:  
 

SEKCJA E. Budżet 

 

E.1. Budżet szczegółowy 

Opcje budżetu szczegółowego 

Usługi merytoryczne zlecone  TAK X NIE 

Wkład niepieniężny  TAK X NIE 

Wydatki poza WK-P, ale na terytorium UE  TAK X NIE 

Wydatki poza UE  TAK X NIE 
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 Personel 

1.  
Wynagrodzenie 
opiekunek 

osobomiesiąc 16 4 400,00 70 400,00 48 4 400,00 211 200,00 8 4 400,00 35 200,00 316 800,00 316 800,00 0,00 

2.  
Wynagrodzenie 
kucharki 

osobomiesiąc 4 3 500,00 14 000,00 12 3 500,00 42 000,00 2 3 500,00 7 000,00 63 000,00 22 559,06 40 440,94 

3.  
Wynagrodzenie 
sprzątaczki 

osobomiesiąc 4 1 600,00 6 400,00 12 1 600,00 19 200,00 2 1 600,00 3 200,00 28 800,00 28 800,00 0,00 

 
Cross-
financin
g 
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4.  
Adaptacja 
pomieszczeń 

zestaw 1 22 885,00 22 885,00    

   

22 885,00 22 885,00 0,00 

5.  
Utworzenie 
placu zabaw 

zestaw 1 34 000,00 34 000,00    

   

34 000,00 34 000,00 0,00 

 Inne 

6.  
Meble do 
szatni 

zestaw 1 4 000,00 4 000,00    

   

4 000,00 4 000,00 0,00 

7.  Meble do sali zestaw 1 5 000,00 5 000,00    

   

5 000,00 5 000,00 0,00 

8.  
Wyposażenie 
kuchni 

zestaw 1 12 700,00 12 700,00    
   

12 700,00 12 700,00 0,00 

9.  
Pomoce 
dydaktyczne 

zestaw 1 4 000,00 4 000,00    

   

4 000,00 4 000,00 0,00 

10.  Zabawki  zestaw 1 14 000,00 14 000,00    

   

14 000,00 14 000,00 0,00 

11.  
Środki 
czystości/higie
niczne 

miesiąc 4 350,00 1 400,00 12 350,00 4 200,00 2 350,00 700,00 6 300,00 6 300,00 0,00 

12.  Media miesiąc 4 700,00 2 800,00 12 700,00  8 400,00 2 700,00 1 400,00 12 600,00 12 600,00 0,00 

13.  Wyżywienie miesiąc 4 4 200,00  16 800,00 12 4 200,00 50 400,00 2 4 200,00 8 400,00 75 600,00 3 600,00 72 000,00 
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E.1.B. Uzasadnienia 

1. Utworzenie oraz bieżące funkcjonowanie miejsc w żłobku 

Lp.  

1. Uzasadnienie dla cross-financingu 

 

Numer pozycji budżetowej  
 
4 - Adaptacja pomieszczeń 
 

Przeprowadzenie prac adaptacyjno-remontowych jest niezbędne w celu dostosowania lokalu do prowadzenia żłobka, w tym 
utworzenia kuchni i łazienek. 
Kalkulacja kosztów wykazanych w pozycji obejmuje zakup i montaż:  
- drzwi przeciwpożarowe – 2 szt. x 1 250 zł/szt. = 2 500 zł ; 
- 3 miski ustępowe x 500 zł/szt. = 1 500 zł;  
- brodzik z prysznicem = 600 zł;  
- 1 bateria prysznicowa = 450 zł,  
- 3 umywalki x 245 zł/szt. = 735 zł;  
- 3 baterie do umywalek x 100 zł/szt. = 300 zł;  
- glazura, terakota (kuchnia, łazienki) – 80 m2 – 35 zł/m2 – 2 800 zł  
- położenie glazury i terakoty – 80 m2 x 50 zł/m2 – 4 000 zł  
- zakup farb i innych materiałów wykończeniowych – 2 000 zł, 
Meble kuchenne pod zabudowę – 8 000 zł. 
 
Wnioskodawca deklaruje zagwarantowanie trwałości projektu rozumianej jako utrzymanie charakteru i zakresu infrastruktury przez 
okres 5 lat od daty płatności końcowej.  

 

Numer pozycji budżetowej 
 
5 - Utworzenie placu zabaw 
 

Utworzenie placu zabaw jest niezbędne w celu zapewnienia dzieciom możliwości aktywnego spędzania czasu na terenie otwartym. 
W ramach placu zabaw zostaną zakupione oraz zamontowane poniższe elementy: 
- piaskownica – 2 000 zł; 
- drewniany plac zabaw (domek, zjeżdżalnia, huśtawka, itp.) – 3 000 zł; 
- bujak – 2 szt. x 2 500 zł = 5 000 zł 
- zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni – 60 m2 x 400 zł/m2 = 24 000 zł 
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Wnioskodawca deklaruje zagwarantowanie trwałości projektu rozumianej jako utrzymanie charakteru i zakresu infrastruktury przez 
okres 5 lat od daty płatności końcowej.  

2. Uzasadnienie dla środków trwałych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania  

  

3. Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych, w tym przyjętych sposobów ich pozyskania 

  

4. Uzasadnienie kosztów specyficznych 

 
Numer pozycji budżetowej 1 – Wynagrodzenie opiekunek 

W ramach pozycji budżetowej zatrudnione zostaną 4 opiekunki, każda z nich będzie zatrudniona w wymiarze 1 etatu. Łączny koszt: 
4 etaty x 18 miesięcy funkcjonowania żłobka x 4 400 zł brutto brutto/miesiąc = 316 800 zł 

 
Numer pozycji budżetowej 2 - Wynagrodzenie kucharki 

W ramach pozycji budżetowej zatrudniona zostanie kucharka w wymiarze 1 etatu. Łączny koszt: 18 miesięcy funkcjonowania żłobka 
x 3 500 zł brutto brutto/miesiąc = 63 000 zł 

 
Numer pozycji budżetowej 3 - Wynagrodzenie sprzątaczki 

W ramach pozycji budżetowej zatrudniona zostanie sprzątaczka w wymiarze ½ etatu. Łączny koszt: 18 miesięcy funkcjonowania 
żłobka x 1 600,00 zł brutto brutto/miesiąc = 28 800 zł 

 
Numer pozycji budżetowej 6 - Meble do szatni 

W skład zestawu wchodzą szatnie do żłobka – 10 sztuk x 400 zł/sztuka. 

 

Numer pozycji budżetowej 7 - Meble do sali 

W skład zestawu wchodzą 3 stoły (3 szt. x 300 zł = 900 zł) i 10 krzesełek (10 szt. x 40 zł = 400 zł), 10 krzesełek do karmienia (10 szt. 
x 150 zł = 1 500 zł), 2 regały (2 szt. x 200 zł = 400 zł), 2 komody z przewijakiem (2 szt. x 300 zł = 600 zł), 2 dywany do sali (2 szt. x 
600 zł = 1 200 zł) – nieprzytwierdzane do podłoża. 

 
Numer pozycji budżetowej 8 - Wyposażenie kuchni 

W skład zestawu wchodzą: 
Zastawa stołowa, sztućce, garnki, inne naczynia – 2 000 zł 
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Kuchenka mikrofalowa – 400 zł  
Wyparzacz gastronomiczny – 3 300 zł 
Szafa chłodnicza – 4 000 zł 
Kuchenka gastronomiczna – 3 000 zł 

 

Numer pozycji budżetowej 9 - Pomoce dydaktyczne 

W skład zestawu wchodzą: artykuły papiernicze na potrzeby realizacji zajęć (kolorowy papier, bibuła, krepa, nożyczki, kredki, 
plastelina itp.), książeczki. Średni koszt przypadający na dziecko: 200 zł. Koszt oszacowany na podstawie doświadczenia 
wnioskodawcy w prowadzeniu przedszkola. 

 

Numer pozycji budżetowej 10 - Zabawki 

W skład zestawu wchodzą: jeździki, lalki, zestaw zabawowy – kuchnia, samochody, klocki, maty edukacyjne, suchy basen z piłkami 
itp. Zakup zaplanowany na wyposażenie w zabawki sali dla 20 dzieci. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowego 
doświadczenia wnioskodawcy w prowadzeniu przedszkola.   

 

Numer pozycji budżetowej 11 - Środki czystości/higieniczne 

W ramach pozycji budżetowej zakupione zostaną m.in.: pieluszki jednorazowe, podkłady higieniczne, ręczniki papierowe, środki 
myjące, środki dezynfekcyjne, itp. Średni koszt na miesiąc to 350 zł. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowego 
doświadczenia wnioskodawcy w prowadzeniu przedszkola.   

 

Numer pozycji budżetowej 12 - Media 

W ramach pozycji budżetowej ponoszone będą comiesięczne opłaty za media, tj: ogrzewanie, energia elektryczna, woda, wywóz 
nieczystości. Wysokość opłat to 700 zł/miesiąc. Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia wnioskodawcy w 
prowadzeniu przedszkola.   

 

Numer pozycji budżetowej 13 - Wyżywienie 

Posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek) będą przygotowywane w kuchni przez zatrudnioną w ramach przedmiotowego projektu 
kucharkę. W ramach pozycji budżetowej zakupione zostaną produkty żywnościowe, niezbędne do przygotowania posiłków. 
Metodologia wyliczenia kosztu na miesiąc: 21 dni roboczych w miesiącu x 10 zł x 20 dzieci = 4 200 zł. Łączny koszt: 4 200 zł x 18 
miesięcy funkcjonowania żłobka = 75 600 zł Koszt oszacowany na podstawie dotychczasowego doświadczenia wnioskodawcy w 
prowadzeniu przedszkola.   
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E.2. Budżet ogólny 

 

E.2.A. Kwalifikowalność VAT 

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT X TAK  NIE 

Wnioskodawca posiada prawną możliwość częściowego odzyskiwania VAT w związku z 
realizowanym projektem 

 TAK X NIE 

Wnioskodawca posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT w związku z realizowanym 
projektem 

 TAK X NIE 

Oświadczam, że wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami zawierającymi VAT/niezawierającymi VAT/częściowo 
zawierającymi VAT                                                                                                                         zawierającymi VAT 

Uzasadnienie wraz z podstawą 
prawną 

W tym punkcie należy wskazać podstawę prawną (przynajmniej odwołanie do konkretnego przepisu 
prawnego) i uzasadnienie wskazujące na brak możliwości odzyskania VAT przez wnioskodawcę zarówno 
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, jak i w okresie realizacji projektu.  
Np. zgodnie z art. 43. ust. 1 pkt. 24 ustawy o VAT usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz 
dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez podmioty 
sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 są zwolnione od podatku VAT.  
. 

 

Partner … posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT  TAK  NIE 

Partner … posiada prawną możliwość częściowego odzyskiwania VAT w związku z 
realizowanym projektem 

 TAK  NIE 

Partner … posiada prawną możliwość odzyskiwania VAT w związku z realizowanym projektem  TAK  NIE 

Oświadczam, że wydatki ponoszone w projekcie są wydatkami zawierającymi VAT/niezawierającymi VAT/częściowo 
zawierającymi VAT 

Uzasadnienie wraz z podstawą 
prawną 
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 E.2.B. Podsumowanie budżetu 

Kategoria wydatku 2020 2021 2022 Ogółem 

  

1. Wydatki kwalifikowalne    749 606,25 

1.1 Koszty bezpośrednie    599 685,00 

      Zadanie merytoryczne 1    599 685,00 

jako % kosztów bezpośrednich    100% 

1.2 Koszty pośrednie    149 921,25 

jako % kosztów bezpośrednich 

 NIE DOTYCZY 

 
 25% 

2. Wnioskowane dofinansowanie    637 165,31 

jako % wydatków kwalifikowalnych   85% 

3. Kwoty ryczałtowe    0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

4. Stawki jednostkowe    0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

5. Personel projektu    408 600,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   54,51% 

6. Usługi merytoryczne zlecone    0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

7. Zakup środków trwałych o 
wartości powyżej 10000 zł netto 

 
  0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

8. Cross-financing    56 885,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   7,59% 
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9. Wydatki poniesione poza 
terytorium UE 

 
  0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

10. Wydatki poza WK-P, ale na 
terytorium UE 

 
  0,00 

jako % wydatków kwalifikowalnych   0,00 

11. Wydatki bez pomocy 
publicznej/de minimis 

 EDYTOWANY 

 

   

12. Wydatki objęte pomocą 
publiczną 

 EDYTOWANY 

 

   

13. Wydatki objęte pomocą de 
minimis 

 EDYTOWANY 

 

   

14. Wydatki wnioskodawcy  

 EDYTOWANY 

 
   

15. Wydatki partnera …  

 EDYTOWANY 
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W przypadku gminy wkład własny wykazywany jest jako wkład publiczny. 
W przypadku podmiotów prywatnych wkład własny wykazywany jest jako wkład prywatny, chyba że pochodzi ze środków Maluch+. W takim 
przypadku, wkład wnoszony w części odpowiadającej dotacji z Malucha+ wykazywany jest jako Krajowe środki publiczne – inne. 

 

E.3 Źródła finansowania wydatków 

Lp. Nazwa źródła finansowania wydatków Wydatki kwalifikowalne 

1. Środki unijne                                                                                                                 637 165,31 

2. Krajowe środki publiczne, w tym                                                                                                                 112 440,94 

2a. budżet państwa   

 E.2.C. Źródła finansowania wkładu własnego 

Kategoria wydatku 2020 2021 2022 Ogółem 

  

1. Wydatki kwalifikowalne    749 606,25 

2. Wkład własny    112 440,94 

jako %  wydatków kwalifikowalnych   15,00% 

  

2.1  w tym wkład prywatny     

w tym % wkładu własnego    

2.1.1 w tym wkład prywatny pieniężny     

2.1.2 w tym wkład prywatny niepieniężny     

  

2.2 w tym wkład publiczny    112 440,94 

w tym % wkładu własnego    

2.2.1 w tym wkład publiczny pieniężny    112 440,94 

2.2.2 w tym wkład publiczny niepieniężny    0,00 

  

2.3 w tym wkład prywatny wymagany 
przepisami pomocy publicznej 

  
 

 

w tym % wkładu własnego    
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2b. budżet jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 112 440,94 

2c. inne krajowe środki publiczne  

i. Fundusz Pracy  

ii. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 

iii. inne  

3. Prywatne  

4. Suma                                                                                                                   749 606,25 

 
 

E.4. Uzasadnienia i metodologia 

 

1. Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie rzeczowym i wszelkich opłatach 
pobieranych od uczestników 
W ramach projektu zostanie wniesiony wkład własny w wysokości 112 440,94 zł. Rodzice dzieci będą ponosili opłaty w wysokości 200 zł/miesiąc (200 
zł/miesiąc x 20 dzieci x 18 miesięcy funkcjonowania żłobka = 72 000 zł), które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem 
dzieci. Pozostała kwota, tj. 40 440,94 zł będzie pochodziła ze środków własnych gminy X i zostaną one przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów 
związanych z zatrudnieniem kucharki.  

2. Uzasadnienie dla stawek jednostkowych 

nie dotyczy  

 

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de 
minimis 

nie dotyczy 
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SEKCJA F. Oświadczenia 

 

1. Oświadczam, że Wnioskodawca, a także, że Partner/rzy (jeśli dotyczy) nie zalega/ją z uiszczaniem podatków wobec Skarbu 
Państwa, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. 
 

2. Oświadczam, że w okresie realizacji projektu Wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie przechowywana jest pełna 
oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 
odpowiednimi przepisami) w miejscu umożliwiającym osobisty i równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu 
do jego kadry. 

 
3. Oświadczam, że w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja organizująca 

konkurs nie rozwiązała z własnej inicjatywy z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków 
unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez wypowiedzenia. 

 
4. Oświadczam, że Wnioskodawca, a także, że Partner/rzy(jeśli dotyczy) nie podlega/ją, wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie na podstawie przepisów:  
a) art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.); 
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn.zm.). 
 

5. Oświadczam, że projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 
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Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20.12.2013 r. z późn. zm.; 
dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
 

6. Oświadczam, że Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, 
że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa 
dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013. 

 
7. Oświadczam, że projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w 

rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 
programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.  

 
8. Oświadczam, że żaden wydatek kwalifikowalny w ramach projektu nie podlega podwójnemu finansowaniu w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 
9. Oświadczam, iż jestem świadomy konieczności pomniejszenia wartości środka trwałego o wartość otrzymanego dofinansowania 

dla celów obliczenia odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów, albo odpowiedniego pomniejszenia 
wydatków kwalifikowalnych. 

 
10. Oświadczam, że Wnioskodawca dokonał wyboru Partnera/ów (jeśli dotyczy) zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1431 z późn.zm.). 

 
11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020, zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” 
oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Jestem świadomy/a, iż 
Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 
(GWD) jest Województwo Kujawsko-Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 
956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. W odniesieniu do zbioru Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację programów 
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operacyjnych administratorem danych osobowych jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 
 
Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa żądania wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 

12. Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO. 
 

13. Oświadczam, iż jestem w posiadaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych innych osób wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie, w tym osób do kontaktu, w zakresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. Oświadczam, iż osoby te 
zostały poinformowane, iż Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w GWD jest Województwo Kujawsko-Pomorskie 
– Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, NIP: 956-19-45-671, REGON: 871121290, Plac 
Teatralny 2, 87-100 Toruń, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a dane w GWD są 
gromadzone w celu aplikowania o dofinansowanie i realizacji projektów w okresie programowania 2014-2020. Oświadczam, iż 
osoby te zostały poinformowane o dobrowolności podania danych osobowych, przy czym podanie danych jest niezbędne do 
aplikowania o dofinansowanie oraz realizacji projektów w ramach RPO WK-P 2014-2020. Oświadczam, iż osoby te zostały 
poinformowane o prawie wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy i aktualizacji oraz do wniesienia sprzeciwu wobec 
dalszego ich przetwarzania do Administratora Danych Osobowych. W przypadku powzięcia przeze mnie informacji o wniesieniu 
sprzeciwu w ww. zakresie przez te osoby oświadczam, iż o powyższym fakcie poinformuję Administratora Danych Osobowych. 

 
14. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i 

oceny, z zastrzeżeniem dochowania i ochrony informacji oraz tajemnic w nim zawartych, oraz wyrażam zgodę na udział w 
badaniach ewaluacyjnych mających na celu ocenę programu. 

 
15. Wyrażam zgodę na  komunikowanie się drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w podsekcji A.1. lub 

A.2. oraz A.4. (jeśli dotyczy) wniosku o dofinansowanie projektu w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych 
omyłek lub negocjacji. 

 
16. Jednocześnie jestem świadomy, że w przypadku: 

a) przekazania drogą elektroniczną wezwania do uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawy 
oczywistych omyłek, termin wskazany w Regulaminie konkursu/Zasadach wyznaczony na uzupełnienie warunków 
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formalnych lub poprawienie oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu będzie liczony od dnia 
następującego po dniu wysłania wezwania, a brak uzupełnienia braków w zakresie warunków formalnych lub poprawienia 
oczywistych omyłek we wniosku o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie będzie skutkował pozostawieniem 
wniosku o dofinansowanie projektu bez rozpatrzenia; 

b) przekazania drogą elektroniczną informacji o zakwalifikowaniu projektu do etapu negocjacji, termin wyznaczony przez KOP 
na podjęcie negocjacji będzie liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, a brak podjęcia negocjacji projektu 
w formie określonej w informacji w ostatecznym terminie wyznaczonym przez KOP będzie skutkował negatywną oceną 
kryterium negocjacyjnego; 

c) wskazania w protokole z negocjacji ustnych/przekazania drogą elektroniczną informacji o terminie na zakończenie procesu 
negocjacji, termin wyznaczony przez KOP będzie liczony od dnia podpisania protokołu z negocjacji ustnych/dnia 
następującego po dniu wysłania wezwania, a brak złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i 
papierowej o tożsamej sumie kontrolnej w ostatecznym terminie wyznaczonym przez KOP będzie skutkował negatywną 
oceną kryterium negocjacyjnego; 

d) przekazania drogą elektroniczną wezwania do wyjaśnień w zakresie spełnienia albo niespełnienia lub przyznania danej 
liczby punktów w ramach kryterium/ów strategicznego/ych ZIT, termin wyznaczony przez Podkomisję IP ZIT na złożenie 
wyjaśnień będzie liczony od dnia następującego po dniu wysłania wezwania, a niezachowanie terminu lub nieudzielenie albo 
udzielenie niewystarczających wyjaśnień będzie skutkowało oceną projektu na podstawie informacji posiadanych uprzednio 
przez Podkomisję IP ZIT (dotyczy projektów w ramach ZIT); 

e) przekazania pisemnej informacji o pozytywnej ocenie projektu i możliwości przyjęcia do realizacji, termin wyznaczony na 
dokonanie wymaganych czynności i dostarczenie wymaganych dokumentów będzie liczony od dnia doręczenia informacji, a 
brak dokonania wymaganych czynności lub dostarczenia wymaganych dokumentów w formie określonej w informacji w 
ostatecznym terminie będzie skutkował niezawarciem umowy o dofinansowanie projektu z wnioskodawcą. 

 
17. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (nie dotyczy oświadczeń, o których mowa w pkt. 

16). 

Wnioskuję o zagwarantowanie przez właściwą instytucję ochrony danych i tajemnic zawartych w niniejszym wniosku: (należy 

wskazać podstawę prawną ochrony ww. informacji i tajemnic ze względu na status wnioskodawcy)     TAK 
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Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do wnioskodawcy (podczas 
składania wniosku o dofinansowanie projektu jedynie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej 
platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób wyłącza się obowiązek opatrzenia wniosku o 
dofinansowanie projektu pieczęcią): 

 
 
 
Czytelny podpis osoby/osób wskazanej/wskazanych w A.3, lub podpis i pieczęć imienna. 
 
 

 

Oświadczenie partnera projektu (P…) 

Ja/my niżej podpisany/a/i oświadczam/y, że 
 
- zapoznałem/łam/liśmy się z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie; 
- zobowiązuję/emy się do realizowania projektu zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym wniosku o dofinansowanie. 
 

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do partnera projektu (w 
przypadku projektów partnerskich podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu jedynie w formie dokumentu 
elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób 
obowiązek opatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu pieczęcią i podpisem nie dotyczy partnera/ów): 

 
 
Czytelny podpis osoby/osób wskazanej/wskazanych w A.6, lub podpis i pieczęć imienna. 
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SEKCJA G. Załączniki 

 

Lp. Nazwa załącznika 

1.  

...  

 
 

O naborze wniosków dowiedziałem/am się z/w: 

□ ogłoszenia w prasie 
□ strony internetowej………………………… 
□ Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich ……………………… 
□ inne …………………………………. 

 
 

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:  

□ szkolenia, doradztwa Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w …………….. 
□ pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa 
□ inne …………………………………. 
□ nie korzystałem/am z pomocy 

 
 
 


