
„MALUCH+”, czyli…
Resortowy program wspierający tworzenie nowych i funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennych opiekunów. Możliwość pozosta-
wienia swojej pociechy pod dobrą opieką umożliwia rodzicom powrót do pracy i lepsze godzenie życia zawo-
dowego z rodzinnym. „MALUCH+” to szansa na uruchomienie nowych żłobków czy klubów dziecięcych oraz 
zatrudnienie dziennych opiekunów, ale też na utworzenie nowych miejsc w instytucjach już istniejących. 

Komu będzie przyznawane dofinansowanie? 
Środki w pierwszej kolejności przyznawane będą jednostkom samorządu terytorialnego na two-
rzenie nowych miejsc oraz na funkcjonowanie miejsc utworzonych z udziałem środków z poprzednich 
edycji. Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom prywatnym. 

Ile wynosi dofinansowanie? 
Na program „MALUCH+” 2020 przeznaczono 400 mln zł. Środki przyznawane będą w 3 modułach. To na-
wet 33 tys. zł na 1 nowotworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym znajdującym się na terenie gminy, 
gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonowały żadne żłobki lub klub dziecięcy utworzone 
przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz do 25 tys. zł na 1 nowotworzone miejsca w żłobku lub klubie 
dziecięcym znajdującym się na terenie gminy, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie pole-
gające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 
20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie pole-
gające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł; 

Beneficjenci programu mogą uzyskać dofinansowanie do 80 proc. wartości kosztów realizacji zadania.

Ważne terminy!
Oferty można składać do 13 listopada br. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem 
platformy ePUAP do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie 
której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane na stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 29 stycznia 2020 r.
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Jak to działa?
W edycji 2020 program „MALUCH+” składa się z trzech modułów, w ramach których dofinansowy-
wane będą działania związane z realizacją programu.

Dwa pierwsze moduły skierowane są do jednostek samorządu terytorialnego.

• Moduł 1 a – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego 
tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują 
żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy 
utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wyso-
kość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie 
wymienione warunki muszą być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub 
klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

• Moduł 1 b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego 
tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie 
nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 
20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworze-
nie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł, 1 miejsca 
u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł

• Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu. Kwota dofinansowania będzie określona na 
etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagają-
cych szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona

• Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych:
 – osób fizycznych, w tym pracodawców oraz podmiotów współpracujących z pracodawcami
 – osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym uczelni 

i współpracujących z nimi podmiotów oraz pracodawców i współpracujących z nimi podmiotów. 
Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, 
1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.
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Czas leci! Nie ma na co czekać!
Dołącz do kolejnej edycji programu „MALUCH+”


