Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”
realizowany w roku 2011

Załącznik Nr 1
do ogłoszenia konkursowego

Informacje uzupełniające do konkursu ofert w sprawie Resortowego program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowanego w roku 2011
1. Przy określaniu zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 uwzględniane są
gminne oraz finansowane lub współfinansowane przez gminę instytucje opieki nad dziećmi
(publiczne i niepubliczne).
2. Budynki i lokale, które będą przedmiotem inwestycji współfinansowanych z Programu,
powinny być własnością gminy i pozostać takimi przez okres nie krótszy niż 5 lat od daty
zakończenia realizacji Programu. Wyposażenie żłobków, klubów dziecięcych i lokali
dziennych opiekunów nabyte przy udziale środków z Programu nie może być zbyte
co najmniej do końca okresu monitorowania realizacji Porozumienia.
3. Każda oferta dotyczyć może tylko jednej instytucji (żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna
dziennego), dofinansowanie zadania nie dotyczy zespołów (żłobków lub klubów dziecięcych).
W przypadku instytucji zespolonych, na każdy żłobek lub klub dziecięcy należy wystosować
odrębną ofertę. Gmina może złożyć dowolną liczbę ofert. Dopuszcza się składnie ofert
na projekty rozpoczęte przed dniem złożenia oferty. Termin realizacji zadań objętych
Porozumieniem nie może przekraczać dnia 31.12.2011 r. Termin rozpoczęcia działalności
placówki, której dotyczy zadanie, nie może być późniejszy niż 1.03.2012 r.
4. Adaptacja, w odniesieniu do przedsięwzięć objętych Programem, oznacza: przebudowę
lub remont pomieszczeń lub budowli w celu spełniania innych niż dotąd funkcji użytkowych;
przystosowanie do nowych wymagań może wiązać się ze zmianą wykończenia wewnętrznego,
zewnętrznego i instalacji. W przypadku zmian konstrukcji budynku, adaptacja traktowana jest
jak budowa nowego budynku. W ramach adaptacji dopuszczalne są modernizacje.
5. W ramach Programu możliwe jest współfinansowanie wyposażenia i prac wykończeniowych
w lokalach i budynkach (np. instalacje sanitarne), a także wyposażenia specjalistycznego
instytucji opieki nad małymi dziećmi (np. meble, wyposażenie i naczynia kuchenne, zabawki
ogrodowe). W przypadku adaptacji oraz budowy lub zakupu budynku (lokalu), wyposażenie
oraz prace wykończeniowe budynków (lokali) stanowić mogą odrębną pozycję dofinansowaną
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z Programu, o ile będą stanowić odrębną finansowo część projektu. Adaptacja, zakup
lub budowa budynku (lokalu) obejmuje także kontenery.
6. Przy określaniu udziału własnego samorządu, uwzględnia się wydatki poniesione od dnia
podpisania porozumienia do dnia zakończenia realizacji zadania określonego w porozumieniu.
Nie są uwzględniane wydatki dotyczące prac przygotowawczych, projektowych, obsługi
inwestorskiej, nadzorów autorskich itp. Koszty przyłączenia do sieci uwzględniane są tylko na
odcinku od nieruchomości do granic działki budowlanej.
7. W przypadku pozyskania innych, niż środki własne i dotacja, źródeł finansowania zadania,
dla potrzeb określenia udziału dotacji w kosztach realizacji zadania środki z innych źródeł
traktowane są na równi ze środkami własnymi gminy, z zastrzeżeniem, że wkład własny
gminy nie może wynosić mniej niż 20% wartości zadania.
8. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach jednej oferty uzależniona jest od liczby miejsc
w projektowanym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Kwota dotacji może
obejmować jeden z dofinansowywanych elementów tworzonej instytucji opieki nad dziećmi,
dwa lub wszystkie trzy, tj. wyposażenie lokalu (budynku), adaptację, budowę (zakup) lokalu
(budynku).
Maksymalna kwota dotacji dla typowych projektów, tj. dla żłobka lub klubu dziecięcego na 30
miejsc, zaś dla lokalu opiekuna dziennego na 5 miejsc, wynosi:
w zł
U dziennego
opiekuna

W żłobku

W klubie
dziecięcym

Wyposażenie oraz
prace wykończeniowe

48 000

28 000

8 000

Adaptacja

95 000

56 000

10 000

Budowa lub zakup
budynku (lokalu)

315 000

184 000

------

Cel

W przypadku mniejszej liczby miejsc, maksymalna kwota dotacji na jedno miejsce
jest proporcjonalnie mniejsza i wynosi:
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W żłobku

Cel

W klubie
dziecięcym

w zł
U dziennego
opiekuna

Wyposażenie oraz
prace wykończeniowe

1 600

930

1 600

Adaptacja

3 170

1 870

2 000

10 500

6 130

Budowa lub zakup
budynku (lokalu)

------

W przypadku liczby miejsc większej niż typowa, maksymalna kwota dotacji na jedno
miejsce jest proporcjonalnie większa.
Przykładowe wyliczenia kwoty dotacji
Przykład 1: budowa budynku (lub zakup lokalu) i wyposażenie żłobka na 25 miejsc.
Maksymalna kwota dotacji: na budowę (zakup) 25 x 10.500 zł = 262.500 zł
na zakup wyposażenia 25 x 1.600 zł = 40.000 zł
Razem: 302.500 zł
Przykład 2: adaptacja budynku (lokalu) i zakup wyposażenia klubu dziecięcego na 70 miejsc.
Maksymalna kwota dotacji: na adaptację 2 x 56.000 zł + 10 x 1.870 zł = 130.700 zł
na zakup wyposażenia 2 x 28.000 zł + 10 x 930 zł = 65.300 zł
Razem: 196.000 zł
Przykład 3: wyposażenie lokalu opiekuna dziennego na 3 miejsca.
Maksymalna kwota dotacji na zakup wyposażenia: 3 x 1.600 zł = 4.800 zł
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Przykład 4: zakup lokalu, jego adaptacja i wyposażenie żłobka na 100 miejsc.
Maksymalna kwota dotacji: na zakup lokalu 3 x 315.000 zł + 10 x 10.500 zł =
1.050.000 zł
na adaptację 3 x 95.000 zł + 10 x 3.170 zł = 316.700 zł
na zakup wyposażenia 3 x 48.000 zł + 10 x 1.600 zł = 160.000 zł
Razem: 1.526.700 zł

9. Wyniki konkursu obejmują listę podstawową i listy rezerwowe (krajową i wojewódzkie).
Projekty z list rezerwowych uruchamiane będę w przypadku nie przyjęcia dotacji przez
podmioty ujęte na liście podstawowej lub niewykorzystania (niepełnego wykorzystania,
zwrotów) dotacji.
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