Informacja
dotycząca wymaganych załączników do oferty składanej w ramach otwartego
konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019
Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki do
Programu:
– 1a (dla modułu 1a),
– 1b (dla modułu 1b),
– 2 (dla modułu 2),
– 3 (dla modułu 3),
– 4 (dla modułu 4)
w formie papierowej na adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na
adres Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w terminie
dla modułów 1, 2, 3, 4 – do dnia 28 grudnia 2018 r.
W przypadku ofert nadesłanych w formie papierowej, za datę złożenia oferty przyjmuje
się datę wpływu do urzędu.
Do formularza oferty należy dołączyć obowiązkowo, w zależności od modułu:
Moduł 1a i 1b:
- w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - program inwestycji
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa (Dz. U. poz. 1579), wg załącznika nr 10 do Programu (program
inwestycyjny załączany jest dla robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z wyjątkiem remontu),
- dokument zawierający opis realizacji zadania zgodnie ze wzorem określonym przez
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie sporządzany w miejsce programu inwestycji
w przypadku ponoszenia wyłącznie kosztów/wydatków bieżących związanych
z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,
klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna
(np. akt własności, umowa najmu),
- wstępną kalkulację kosztów – kosztorys kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania
wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,

- w przypadku modułu 1a: oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej, wg załącznika nr 11 do Programu,
- w przypadku modułu 1b: dokument (np. uchwałę rady gminy) potwierdzający istnienie
lub planowane wprowadzenie w 2019 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu
dzieci w instytucjach opieki, przez który rozumie się:
- prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej
33% dzieci w rocznikach 1-2 lub,
- dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych instytucjach
opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez podmioty niegminne,
bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka w niegminnych instytucjach
opieki).
Gminy, które nie posiadają lub nie planują wprowadzenia powszechnego systemu
dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki mogą składać ofertę konkursową.
Istnienie lub wprowadzenie ww. systemu dofinansowania pobytu dzieci
w instytucjach opieki może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale
środków zgodnie z pkt. 8.6. Programu.
Moduł 2:
- wstępną kalkulację kosztów – kosztorys kosztów kwalifikowalnych realizacja zadania
wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
- oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych
żłobkach i klubach dziecięcych w 2018 r., będące załącznikiem nr 12 do Programu,
- wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki
w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty).
Gminy, które nie dotują miejsc opieki w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych
mogą składać ofertę konkursową. Dotowanie miejsc opieki w niepublicznych żłobkach
i klubach dziecięcych może jedynie stanowić kryterium premiujące przy podziale
środków zgodnie z pkt. 8.7. Programu.
Moduł 3:
w przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej - program inwestycji
w zakresie określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji
z budżetu państwa (Dz. U., poz. 1579), wg załącznika nr 10 do Programu (program
inwestycyjny załączany jest dla robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z wyjątkiem remontu),
– dokument zawierający opis realizacji zadania zgodnie ze wzorem określonym przez
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie sporządzany w miejsce programu inwestycji
w przypadku ponoszenia wyłącznie kosztów bieżących związanych z tworzeniem nowych
miejsc,

– dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,
klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna (np. akt
własności, umowa najmu),
- w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący,
do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
- wstępną kalkulację kosztów – kosztorys kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania
wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
– w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną - oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę
Lubelskiego w związku z uczestnictwem w Programie „Maluch+” 2019 wg wzoru
określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z klauzulą informacyjną.
Moduł 4:
- wstępną kalkulację kosztów – kosztorys kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania
wg wzoru określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
- w przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot współpracujący,
do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie) współpracy z uczelnią,
– w przypadku oferty konkursowej złożonej przez osobę fizyczną - oświadczenie
dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Wojewodę
Lubelskiego w związku z uczestnictwem w Programie „Maluch+” 2019 wg wzoru
określonego przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z klauzulą informacyjną.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 wraz z Programem
i załącznikami zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej poświęconej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
www.gov.pl/web/rodzina
Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
www.gov.pl/rodzina w terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 z Programu „MALUCH+” 2019 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do
utrzymania funkcjonowania objętych dofinansowaniem miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 przez minimalny okres funkcjonowania miejsc dofinansowanych
z Programu, wynoszący - 5 lat, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

