KONKURS NA ŻŁOBKI
95% finansowania
przez 12 miesięcy działalności

Punkt wyjścia – czyli unikatowa szansa na współpracę
.
Kontekst:
✓ do 28.06 Zarząd Województwa Wielkopolskiego prowadzi nabór wniosków mających na celu wspieranie aktywizacji
osób powracających na rynek pracy poprzez m.in.:
✓ tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia (tym wyposażenie i dostosowanie pomieszczeń, na
miejsca opieki nad dzieckiem)
✓ wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych
✓ wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie usług opiekunów dziennych i niań
✓ nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji
opiekuna, wolontariusza, opiekuna dziennego
✓ aktywizację zawodową osób powracających, bądź wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z
opieką nad dzieckiem do lat 3
✓ poprawę dostępu do usług opieki nad osobami z niepełnosprawnościami

ZAPROSZENIE
.
Jeśli prowadzisz żłobek lub przedszkole i myślisz po poszerzeniu lub dywersyfikacji działalności pomożemy Ci w
pozyskaniu dotacji na:
✓

dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego
projektowania itp.

✓

zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)

✓

zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu
oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym
uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania

✓

wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem

✓

zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np: koszty
wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt
dziecka przez okres nie dłuższy 12 miesięcy

✓

przeszkolenie kadry

DLA KOGO?
.
KTO MOŻE APLIKOWAĆ
Każdy, ALE:

WARTOŚĆ ALOKACJI W KONKURSIE
29.058.823,00 PLN

✓ oceniany jest potencjał placówki
✓ wymogiem jest obrót za ubiegły rok nie
mniejszy niż roczny budżet projektu!

MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
50.000,00 PLN

DLA KOGO KIEROWANE JEST WSPARCIE?

OPŁACALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
200.000,00 PLN

✓
✓
✓

osoby doświadczające trudności na rynku
pracy w związku ze sprawowaną opieką
nad dzieckiem do lat 3
przedsiębiorcy i pracodawcy w zakresie
wdrażania rozwiązań na rzecz godzenia
życia zawodowego z prywatnym
osoby doświadczające trudności na rynku
pracy w związku ze sprawowaną opieką
nad osobą z niepełnosprawnościami

DOFINANSOWANIE: 95%
WKŁAD: 5%
OPRACOWANIE WNIOSKU: 5.000,00 PLN
SUCCESS FEE: 15.000,00 PLN

Harmonogram prac
.
✓ Potwierdzenie warunków współpracy: do 24.05.2019
✓ Wstępna diagnoza: 27-31.05.2019
✓ Ustalenie grupy docelowej i wskaźników do realizacji
✓ Opracowanie budżetu projektu
✓ Opracowanie wniosku o dofinansowanie:
✓ 14.06.2019: v.1
✓ 21.06.2019: v.2
✓ 28.06.2019: rejestracja w Urzędzie
✓ 5. Ocena: 4-6 miesięcy
✓ 6. Planowany start projektu: 1.2020

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU
.
1 PODMIOT = 1 WNIOSEK
Projekty zakładające aktywizacją zawodową muszą zakończyć się osiągnięciem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:
✓ dla osób w wieku 50 lat i więcej: co najmniej 47%
✓ dla kobiet: co najmniej 47%
✓ dla osób z niepełnosprawnością: co najmniej 47%
✓ dla osób długotrwale bezrobotnych: co najmniej 47%
✓ dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3): 47%.
✓ w przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z ww. kategorii: 63%
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. Warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących
miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Realizacja wsparcia w zakresie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 dokonywana jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego
zapotrzebowania placówek w tym zakresie. Diagnoza musi zawierać m.in.: analizę uwarunkowań w zakresie zróżnicowań przestrzennych w
dostępie do form opieki i prognoz demograficznych, uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.
W przypadku projektów z aktywizacją zawodową, wsparcie świadczone jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania.
Projekty uwzględniające wsparcie skierowane na aktywizację zawodową osób pełniących funkcje opiekuńcze względem osób z
niepełnosprawnościami będą zapewniać kompleksowe wsparcie obejmujące zarówno aktywizację zawodową opiekunów, jak i finansowanie
opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
.
Projekty są realizowane przez jednostki administracji publicznej/ podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z minimum jednym z ww.
podmiotów: 10 pkt.
Projekt zakłada objęcie aktywizacją zawodową minimum 50% uczestników projektu: 15 pkt.
Projekt, którego wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 lub pokrycie kosztów związanych z bieżącym
świadczeniem usług opieki nad dziećmi do 3 lat jest komplementarny z resortowym Programem „MALUCH+”: 5 pkt.
(Środki z resortowego Programu „MALUCH+” mogą stanowić wkład własny Beneficjenta z zastrzeżeniem, że nie zachodzi podwójne finansowanie
wydatków w ramach EFS i resortowego Programu „MALUCH+”. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oraz szczegółowego
kosztorysu całego przedsięwzięcia zawierającego informację na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków, który Wnioskodawca
przedstawi we wniosku o dofinansowanie.)
Premiowane będą projekty koncentrujące wsparcie wyłącznie do osób zamieszkałych na obszarach miast średnich, w tym w szczególności
miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze: 5 pkt.*
Punktowane będzie utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3 w gminie, w której odsetek dzieci do lat 3 objętych opieką w żłobkach w
2017 roku był niższy od średniej dla kraju w roku 2017 (tj.8,6%): 2 pkt.*
*wykaz w załączeniu

WAŻNE INFORMACJE
.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: początek nie później niż na II kwartał 2020 roku, koniec nie dłużej niż do 30 czerwca
2023 roku.
KOSZT JEDNOSTKOWY WSPARCIA: koszt jednostkowy przewidziany na utworzenie miejsca opieki nad dzieckiem w
wieku do lat 3 oraz na wsparcie osoby opiekującej się osobą z niepełnosprawnością wynosi ok. 36.000,00 PLN.
ŚRODKI TRWAŁE I CROSS FINANCING: wartość wydatków w ramach cross-financingu oraz wydatków poniesionych na
zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich
projektu nie może łącznie przekroczyć 20% wydatków projektu (w tym wydatki na środki trwałe nie mogą przekroczyć 10%
wydatków projektu).
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU: Projektodawca zobowiązany jest do zachowania trwałości utworzonych lub dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach
dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu,
określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość powinna być rozumiana, jako gotowość podmiotu do świadczenia
usług w ramach utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością miejsc opieki nad dziećmi do lat
Zapewnienie DOSTĘPNOŚCI dla osób niepełnosprawnych.

Krótko i z SENSEm o nas
Swoją pozycję lidera w pozyskiwaniu dotacji unijnych budujemy
konsekwentnie od 2008 roku.
Nasza historia to opowieść o ciągłym wzroście, nauce i dążeniu
do urzeczywistniania misji, którą jest POMAGANIE LUDZIOM
I ORGANIZACJOM W ICH ROZWOJU, PRZY EFEKTYWNYM
WYKORZYSTANIU DOTACJI UNIJNYCH. W urzeczywistnianie
tej misji wkładamy doświadczenie, zaangażowanie
oraz emocje.
Naszym Klientom dostarczamy rozwiązania w zakresie
finansowania potrzeb rozwojowych, podnoszenia kompetencji
i nabywania kwalifikacji, oraz łączenia kandydatów
z pracodawcami.

Klienci, którzy nawiązują z nami współpracę, często zostają z nami
na lata. Oferujemy im nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale przede
wszystkim zaangażowanie i wiarę w ich pomysły i projekty.
Na kolejnych stronach prezentacji znajdą Państwo krótką
prezentację naszej firmy, oraz schemat i wycenę realizacji usługi.

SENSE w liczbach

Lista naszych Klientów
Poznaj niektórych z nich

BĄDŹMY W KONTAKCIE

SENSE consulting sp. z o.o.
ul. Św. Michała 43
61-119 Poznań
603082200
m.mardas@senseconsulting.pl

