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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 
 

Konkurs 

 

Działanie X.1. – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi 

do lat 3 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Zarząd Województwa Łódzkiego 

 

Przedmiot konkursu 

 

Ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowych  

narzędzi w postaci zapewnienia opieki na dziećmi w wieku do lat 3 w formach 

instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych. 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym 

opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:  

 

1) Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

instytucjonalnej:  

a) żłobków,  

b) klubów dziecięcych,  

c) oddziałów żłobkowych,  

d) opiekuna dziennego,  

 i pozainstytucjonalnej:  

e) niani.  

2) Aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 

do lat 3 m.in. w formie:  

a) doradztwa zawodowego,  

b) doradztwa indywidualnego,  

c) pośrednictwa pracy,  

d) szkoleń.  

 

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie 

pierwszego instrumentu w postaci utworzenia miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu w postaci 

aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych  

potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia.  

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 

przepisów odrębnych) . 

 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

29 898 355,00 PLN 

Minimalna wartość projektu to  50 000,00 PLN 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

91% wydatków kwalifikowalnych projektu 

Minimalny wkład własny beneficjenta – 9% 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

od 4 grudnia 2015r. do 14 grudnia 2015r. 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia”  
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