Informacja dotycząca 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” - edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia 2015 r. ogłosił
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 - otwarty konkurs ofert „MALUCH
- edycja 2016”.
Celem Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 jest realizacja polityki rodzinnej
rządu odnoszącej się do wspierania rodziny w działaniach opiekuńczych nad
małymi dziećmi poprzez:
- stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo edukacyjnych dla dzieci w wieku do lat 3,
- poprawę standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi,
- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczoedukacyjnych dla małych dzieci, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności,
- umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci, w tym studentom, doktorantom oraz
osobom zatrudnionym przez uczelnię lub osobom wykonującym zadania na rzecz
uczelni na podstawie umów cywilnoprawnych, podjęcie aktywności zawodowej,
- zapewnienie dzieciom w wieku do lat 3 miejsc w instytucji opieki do czasu
osiągnięcia poziomu rozwoju i umiejętności niezbędnych do edukacji
przedszkolnej.
W 2016 r. Resortowy program „MALUCH” będzie realizowany w jednej
edycji złożonej z 3 modułów, w których są dofinansowywane, w formie dotacji
celowej z budżetu państwa, działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc opieki
u dziennych opiekunów.
Resortowy program „MALUCH” w 2016 r. jest adresowany do podmiotów
działających na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, z późn. zm.), tj.:
- jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, w których istnieje
potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu
na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych ( moduł 1 i moduł 2 Programu),
- podmiotów niegminnych prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2016 r.
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osób fizycznych, osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (moduł 2
Programu),
- uczelni i współpracujących z nimi podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić w 2016 r. instytucje opieki nad małymi dziećmi na podstawie ustawy
o opiece nad dziećmi w wielu do lat 3 (moduł 2 i moduł 3 Programu).
Program finansowany jest ze środków budżetu państwa ujętych w budżecie
państwa na rok 2016, które zostaną rozdysponowane na 3 moduły, które obejmują

dofinansowanie zadań określonych w Programie realizowanych w instytucjach opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów) na
podstawie konkursu ofert zakwalifikowanych do finansowego wsparcia.
Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r.
do 31 grudnia 2016 r. Termin zakończenia zadania nie może przypadać później niż
31 grudnia 2016 r.
Maksymalna kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby miejsc w instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i udział budżetu państwa w dofinansowaniu
złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80 % wartości kosztów realizacji zadania.
Dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 obejmuje:
1. Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania.
Na ten moduł przeznaczono w skali kraju kwotę 60 mln zł, z możliwością jej
zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach 2 i 3..
W przypadku wydatków na tworzenie miejsc opieki przeznaczono – nie więcej niż
30 000 zł na 1 nowotworzone miejsce opieki w 2016 r., które mogą dotyczyć
wydatków majątkowych związanych m.in. z budową, zakupem, remontem
nieruchomości, w tym jej adaptacją oraz nabyciem pierwszego wyposażenia,
natomiast w przypadku wydatków bieżących związanych z zapewnieniem
funkcjonowania miejsca opieki – nie więcej niż 400 zł miesięcznie na
1 funkcjonujące miejsce utworzone w 2016 r. Wydatki tworzenia nowych miejsc
opieki obejmują wydatki ponoszone do dnia poprzedzającego dzień wpisu do rejestru
żłobków i klubów dziecięcych (wykazu dziennych opiekunów) nie wcześniej niż od
dnia 1 stycznia 2016 r.
2. Moduł 2
1) dla gmin - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem
programu „MALUCH”;
2) dla podmiotów niegminnych - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (w tym na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki
utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r. w instytucjach prowadzonych przez
uczelnie oraz podmioty współpracujące z uczelniami).
Na moduł 2 przeznaczono w skali kraju kwotę 80 mln zł, z możliwością jej
zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałym module 1 lub
module 3. Dla tego modułu przewidziano:
- dla gmin nie więcej niż 400 zł miesięcznie wydatków bieżących na jedno miejsce
opieki tworzone z udziałem programu „MALUCH” w latach 2011-2015, przy czym
kwota dotacji przypadająca na 1 miejsce uzależniona jest od liczby zgłoszonych

w ofertach miejsc opieki nad dziećmi. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od
wskazanej w ofercie, po dokonanym i ogłoszonym podziale środków dla
poszczególnych województw przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś
podział środków w województwie lubelskim na poszczególnych beneficjentów
Programu, z uwzględnieniem liczby miejsc oraz okresu realizacji zadania w 2016 r.
zostanie ogłoszony na stronie internetowej BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w zakładce Programy,
- dla podmiotów niegminnych nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko
objęte opieką, przy czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest
pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1
dziecko. Ostateczna kwota dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od
liczby dzieci zgłoszonych w ofertach. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od
wskazanej w ofercie, po dokonanym i ogłoszonym podziale środków dla
poszczególnych województw przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś
podział środków w województwie lubelskim na poszczególnych beneficjentów
Programu, z uwzględnieniem liczby miejsc oraz okresu realizacji zadania w 2016 r.
zostanie ogłoszony na stronie internetowej BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w zakładce Programy.
3. Moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie
funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz
osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na
podstawie umów cywilnoprawnych.
Na moduł 3 przeznaczono w skali kraju kwotę 11 mln zł, z możliwością jej
zwiększenia w przypadku niewykorzystania środków w pozostałych modułach 1 lub
2. Dla tego modułu przewidziano w przypadku tworzenia nowych miejsc opieki nie
więcej niż 4 000 zł na 1 nowotworzone miejsce opieki dla uczelni lub podmiotu
współpracującego, zaś w przypadku zapewnienia funkcjonowania nowo utworzonych
miejsc opieki nie więcej niż 400 zł miesięcznie na jedno dziecko objęte opieką, przy
czym warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomniejszenie o przyznaną
kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców za 1 dziecko. Ostateczna kwota
dotacji przypadająca na 1 dziecko uzależniona jest od liczby dzieci zgłoszonych
w ofertach.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie, po dokonanym
i ogłoszonym podziale środków dla poszczególnych województw przez Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaś podział środków w województwie lubelskim
na poszczególnych beneficjentów Programu, z uwzględnieniem liczby miejsc oraz
okresu realizacji zadania w 2016 r. zostanie ogłoszony na stronie internetowej BIP
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce Programy.
W module 3 koszty tworzenia w 2016 r. nowych miejsc opieki przez uczelnie lub
podmioty współpracujące z uczelniami, mogą dotyczyć wydatków majątkowych lub
bieżących związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki, z wyłączeniem kosztów
budowy lub zakupu nieruchomości.

Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzory stanowią załączniki
do Programu, tj. nr 1 (dla modułu 1), nr 2a (dla modułu 2 – dla gmin), nr 2b (dla
modułu 2 – dla podmiotów niegminnych i nr 3 (dla modułu 3) w formie papierowej
oraz elektronicznej, w terminie:
1. Dla modułu 1 i 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.
2. Dla modułu 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.
Na adres: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
e-mail (wps@lublin.uw.gov.pl)
W przypadku oferty dotyczącej inwestycji budowlanej (moduł 1), należy
obowiązkowo dołączyć do oferty program inwestycji oraz kalkulację kosztów –
kosztorys kosztów kwalifikowanych, stanowiących załączniki do oferty,
a w przypadku ofert z modułu 2 i 3 wymagany jest układ pozycji kalkulacyjnych
kosztów - kosztorys kosztów kwalifikowanych, stanowiący załącznik do oferty.
W przypadku oferty dotyczącej uczelni, składanej przez podmiot
współpracujący z uczelnią, do oferty należy dołączyć umowę (porozumienie)
współpracy z uczelnią (moduł 2 i 3).
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” – edycja 2016 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.zlobki.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl

