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Szanowni Państwo! 
 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 9 stycznia br. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej w Warszawie odbyła się robocza konferencja związana z przygotowaniami  

do rozpisania w 2014r. kolejnych konkursów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zgodnych ze znowelizowaną w czerwcu 2013r. 

Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013r., poz. 1457).  

W trakcie spotkania omawiane były założenia do konkursów planowanych w 2014r.  

i główne problemy występujące przy realizacji Programu w 2013r. Zgodnie z projektem 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2014r. na realizację programu Maluch przewiduje się 

pulę środków w wysokości 101 mln zł w skali kraju, z czego: 

1) moduł 1 - 40 mln zł na tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania nowych gminnych 

miejsc opieki nad małymi dziećmi utworzonych w 2014r. Wysokość dotacji dla 

poszczególnych instytucji uzależniona będzie od liczby nowo utworzonych miejsc opieki; 

2) moduł 2 – 40 mln zł na zapewnienie funkcjonowania gminnych miejsc opieki nad małymi 

dziećmi utworzonych do 31.12.2013r. z udziałem programu „Maluch”; 

3) moduł 3 – 21 mln zł na zapewnienie funkcjonowania niegminnych miejsc opieki nad 

małymi dziećmi.  
 

Wobec powyższego zachęcam Państwa do przygotowywania dokumentów na potrzeby 

zadań planowanych do realizacji w ramach Programu w 2014r. W szczególności proszę  

o przygotowywanie programów inwestycyjnych niezbędnych w celu ubiegania się o dotację  

w ramach Programu dla zadań, w których będą ponoszone wydatki inwestycyjne. Ponadto proszę  

o rozpowszechnienie informacji o nowej edycji Programu na terenie Państwa gminy celem 

zainteresowania konkursem podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki (moduł 3). Pragnę 

podkreślić, iż kolejne informacje na temat Programu Maluch 2014 będą sukcesywnie zamieszczane 

na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Maluch 

www.kielce.uw.gov.pl. 

 

Z poważaniem, 

 

z up. Wojewody Świętokrzyskiego 

Jacek Sułek 

Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
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