
Maluch+ 2019 ogłoszenie konkursu ofert. 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że 28 listopada 2018 r. został 

ogłoszony program „MALUCH+” 2019. Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie 

https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+.  

Program „MALUCH+” jest ważnym elementem polityki rodzinnej. Poprzez wspieranie 

tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki przyczynia się do zwiększenia ich dostępności pod 

względem cenowym i terytorialnym. Dostępność miejsc opieki w żłobkach, klubach 

dziecięcych i u dziennych opiekunów jest szczególnie ważna dla rodziców, którzy chcą mieć 

możliwość zapewnienia opieki nad dziećmi w godzinach pracy. Program „MALUCH+”, 

wspierając rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi, przyczynia się do zwiększenia 

aktywności zawodowej kobiet, które najczęściej zajmują się opieką nad dziećmi. Mając na 

uwadze istotny prospołeczny wydźwięk programu, zwracam się do Państwa o szczególne 

zaangażowanie się w jego realizację.  

Na program przeznaczono w 2019 r. kwotę 450 000 000 zł – 250 000 000 zł znajduje 

się w rezerwie celowej, a 200 000 000 w Funduszu Pracy.  

Do programu „MALUCH+” 2019 wprowadzono zmiany, których celem jest 

zwiększenie liczby powstających miejsc opieki oraz ułatwienie realizacji zadań przez 

beneficjentów. 

Podobnie jak w edycji 2018 nacisk położony jest na rozwój instytucji opieki tworzonych 

przez jst na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone 

przez jednostki samorządu terytorialnego - mają one gwarancję otrzymania dofinansowania  

w zgłoszonej przez siebie wysokości, ale nie wyższej niż 80% wartości dla projektów  

do 3 mln zł i jeśli dofinansowanie będzie dotyczyło nie więcej niż 20% dzieci w wieku 1-2 lata 

(moduł 1a). Nowością w stosunku do poprzedniej edycji Programu jest wprowadzenie  

w module 1a zasady niefunkcjonowania na terenie gminy żłobków i klubów utworzonych przez 

jednostki samorządu terytorialnego (w poprzedniej edycji zasada dotyczyła wszystkich 

żłobków i klubów – utworzonych przez dowolny podmiot). Dofinansowanie do utworzenia  

1 miejsca w żłobku lub klubie zwiększono do 30 tys. zł, dofinansowanie do 1 miejsca  

u dziennego opiekuna pozostało na poziomie 5 tys. zł.  

Moduł 1b  przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki 

lub kluby i wnioskowana wysokości dofinansowania na zadanie tworzenia miejsc opieki nie 

przekracza w gminie 5 mln zł (nowością jest wprowadzenie ograniczenia do 5 mln zł) lub 

nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej 
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niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na 

zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc w gminie przekracza 3 mln zł. 

Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie podwyższono do 22 tys. zł, 

kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na poziomie 5 tys. zł.  

Moduł 2 dotyczy dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki utworzonych  

z udziałem środków poprzednich edycji Programu. 

Moduł 3, podobnie jak w edycji 2018, jest kierowany do podmiotów innych niż 

jednostki samorządu terytorialnego i dotyczy dofinansowania do tworzenia miejsc opieki i ich 

funkcjonowania. Kwoty dofinasowania pozostały bez zmian – 10 tys. zł/1 miejsce w żłobku  

i klubie, 5 tys. zł/ 1 miejsce u dziennego opiekuna.  

Moduł 4 przeznaczony jest dla podmiotów prywatnych i dotyczy dofinansowania do 

funkcjonowania miejsc opieki.  

W przypadku modułów 2 i 4 kwoty dofinansowania będą określone na etapie ogłoszenia 

wyników konkursu. Kwoty dofinansowania do funkcjonowania nowo utworzonych miejsc  

w modułach 1 i 3 również będą znane na etapie ogłoszenia wyników konkursu. W modułach  

1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających 

szczególnej opieki. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających 

szczególnej opieki kwota dofinansowania na funkcjonowanie miejsc zostanie odpowiednio 

zwiększona. Decyzja o zwiększeniu dofinansowania do miejsca dla dziecka 

zakwalifikowanego przez podmiot prowadzący instytucję do grupy dzieci wymagających 

szczególnej opieki na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty należy do wojewody. 

Wojewoda podejmuje decyzję przy uwzględnieniu występowania w instytucji zwiększonych 

kosztów związanych z funkcjonowaniem miejsca dla dziecka z ww. grupy. 

Wprowadzono kolejność przyznawania środków. W pierwszej kolejności środki będą 

przyznane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach modułu 1a, 1b, i 2. Pozostałe środki 

będą przyznawane podmiotom prywatnym.  

W edycji 2019 w koszty kwalifikowalne (jako koszty pośrednie) włączono koszty 

prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów. Wojewoda decyduje  

o kwalifikowalności kosztów pośrednich oraz o wysokości wskazanego udziału kosztów 

pośrednich w kosztach całkowitych. Wojewoda przygotowuje kalkulację kosztów  

z uwzględnieniem udziału kosztów pośrednich w całości kosztów realizacji zadania 

polegającego na tworzeniu lub funkcjonowaniu miejsc opieki. Ponadto wojewoda decyduje, 



czy na etapie składania oferty konkursowej wymagany jest program inwestycyjny i tytuł 

prawny do lokalu, czy też dopiero przed podpisaniem umowy.  

W przypadku dofinansowania do funkcjonowania miejsc podmiotów prywatnych 

wojewoda jest zobowiązany do przekazania środków beneficjentowi co miesiąc w formie 

zaliczki z przeznaczeniem na obniżenie opłat rodziców za pobyt dzieci w instytucji. Dla 

wojewodów wprowadzono termin 3 miesięcy od uzyskania środków na realizację programu na 

zawarcie z beneficjentem umowy ws. przekazania dofinansowania. W przypadku niezawarcia 

umów w ww. terminie wojewoda przedstawia Ministrowi wyjaśnienia oraz plan usprawnienia 

działań. Minister ma możliwość zgłoszenia uwag i poprawek do ww. planu. 

Harmonogram: 

28 listopada 2018 r. – ogłoszenie programu „MALUCH+” 2019 

3 grudnia 2018 r. – wojewoda ogłasza na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego,  

w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia konkursu wzory dokumentów, o których mowa 

w pkt. 7.2.2. Programu oraz termin złożenia programu inwestycji i dokumentu 

potwierdzającego tytuł prawny do lokalu  

28 grudnia 2018 r. – termin składania ofert konkursowych (4 tygodnie od ogłoszenia programu) 

25 stycznia 2019 r. – termin przekazania przez wojewodów zestawienia ofert 

zakwalifikowanych do Programu (4 tygodnie od zebrania ofert) 

28 lutego 2019 r. – ogłoszenie wyników (5 tygodni od przekazania zestawienia przez 

wojewodów)  

7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu - beneficjenci dostarczają do urzędu 

wojewódzkiego oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy, a także 

przedkładają na żądanie wojewody, dokumenty potwierdzające dane zawarte w ofercie 

i wymagane przez Program.  

10 dni roboczych od zebrania oświadczeń o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy 

wojewoda zobowiązany jest do przesłania do Ministerstwa: 

 podziału środków na poszczególne rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej (w 

przypadku dotacji), 

 wniosku o środki Funduszu Pracy (w przypadku środków Funduszu Pracy). 

W tym samym terminie wojewoda ogłasza wzory umów wraz z załącznikami. 

3 miesiące od uzyskania środków na realizację Programu (tj. od wydania decyzji wojewody  

o zwiększeniu budżetu wojewody na realizację Programu lub od daty wpływu środków 

Funduszu Pracy na wyodrębniony rachunek bankowy wojewody) – wojewoda oraz beneficjent 



zawierają umowy ws. przekazania dofinansowania. Natomiast rozpoczęcie przekazywania 

środków beneficjentowi przez wojewodę powinno nastąpić niezwłocznie od prawidłowo 

złożonego i wypełnionego wniosku o wypłatę dofinansowania przez beneficjenta, o ile taki 

wniosek wymagany jest umową o udzielenie wsparcia finansowego. 

   

 

 


