Białystok, 05 sierpnia 2020 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
RE-II.3141.2.42.2020.JK
Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Podlaskiego,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie,
Wójtowie
Informuję, iż 29 lipca 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło
konkurs

w

ramach

Resortowego

programu

rozwoju

instytucji

opieki

nad

dziećmi

w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.
Do Programu „Maluch+” 2021 wprowadzono zmiany, których celem jest zwiększenie liczby
powstających miejsc opieki oraz ułatwienie realizacji zadań przez beneficjentów

Podobnie jak w poprzednich edycjach szczególną uwagę zwrócono na rozwój
instytucji opieki tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenach tych gmin,
gdzie nie funkcjonują żadne żłobki i kluby dziecięce utworzone przez jst. Do tych jst
skierowany jest Moduł 1a. Jst mają gwarancję otrzymania dofinansowania w wysokości, nie
wyższej niż 80% wartości projektu. Dofinansowanie do utworzenia 1 miejsca w żłobku
lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, a u dziennego opiekuna - do 5 tys. zł. W ramach
modułu jst mogą otrzymać również dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki,
również dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Należy
podkreślić, iż w tej edycji zostało zniesione ograniczenie, zgodnie z którym jst mogło
uzyskać dofinansowanie do utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2
w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegająca na tworzeniu
nowych miejsc opieki w gminie nie mogła przekraczać 3 mln zł.
Moduł 1b przeznaczony jest na inwestycje na terenie gmin, gdzie funkcjonują żłobki
lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające
na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 6 mln zł. Dofinansowanie
do

utworzenia

1

miejsca

w

żłobku

lub

klubie

dziecięcym

podwyższono

do 30 tys. zł, kwota dofinansowania do 1 miejsca u dziennego opiekuna pozostała na
poziomie 5 tys. zł. W ramach modułu jst mogą otrzymać również dofinansowanie
do funkcjonowania miejsc opieki, również dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających
szczególnej opieki. W przypadku tego modułu zniesiono warunek, zgodnie z którym
o dofinansowanie mogły ubiegać się gminy na terenie których nie funkcjonowały żłobki
i kluby dziecięce i zadanie dotyczyło utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci

w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie
polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekraczała 3 mln zł.
W ramach modułu 2 jst mogą otrzymać dofinansowanie do funkcjonowania miejsc
opieki utworzonych ze środków wcześniejszych edycji Programu (także edycji 2020),
również dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.
Oferty

będzie

można

składać

w

formie

papierowej

lub

elektronicznej

za pośrednictwem platformy ePUAP w terminach: od 7 września do 16 października br.
dla Modułu 1a i 1b oraz od 7 września do 6 listopada br. dla Modułu 2.
Zapraszam do składania ofert, ponadto zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie
powyższej informacji wśród podmiotów, które prowadzą żłobki, kluby dziecięce
lub instytucje opiekuna dziennego.
Ogłoszenie konkursu oraz Program wraz z załącznikami zostały opublikowane na
stronie

Podlaskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/resortowy-program-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wiekudo-lat-3-maluch-plus/program-maluch-plus-2021.html
Informuję również, że Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku planuje
zorganizowanie dwóch spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Programu
„MALUCH+” 2021 w terminach: 20 sierpnia 2020 r. i 3 września 2020 r. o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3
w Białystoku. Ze względu na stan epidemii liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem
udziału w spotkaniu jest przesłanie do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00 zgłoszenia na adres
e-mail: mkacperczyk@bialystok.uw.gov.pl. W treści wiadomości proszę podać nazwę
podmiotu, ilość osób zainteresowanych udziałem w spotkaniu oraz wybrany termin spotkania.
Decyduje kolejność zgłoszeń. Odpowiedź o zakwalifikowaniu zostanie przesłana na adres
e-mail zgłaszającego.
Pytania bądź wątpliwości proszę kierować pod numery tel.: 85 74 39 226, 85 74 39
264, 85 74 39 368, 85 74 39 502, 85 74 39 508.
Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Urszula Marta Czarnecka
Z-ca Dyrektora Wydziału
Programów Rządowych i Funduszy
Europejskich

