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OFERTA NA USŁUGĘ DORADCZĄ W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 

WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  

– STWORZENIE ŻŁOBKA 

 
W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w większości województw są zaplanowane 

działania związane z stworzeniem miejsc opieki dla dzieci do lat 3, czyli żłobków lub klubów 

dziecięcych.  

Przykładowe konkursy w województwach (informacje na dzień 12.06.2015): 

1. Opolskie  

Działanie 7.6 RPO WO Godzenie życia zawodowego i prywatnego 

Główne typy przedsięwzięć m.in. 

-tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

-pokrycie kosztów opieki/utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3; 

Planowany termin naboru : IV kwartał 2015, pula środków 10,2 mln zł, dofinansowanie 

na poziomie ok. 85%, wkład własny 15%.  

2. Śląskie 

Działanie 8.1 RPO WŚ Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i 

prywatnego 

Główne typy przedsięwzięć m.in.: 

-wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 
żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych.  

-wsparcie dla tworzenia nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już 
istniejących.  

Planowany termin naboru : III kwartał 2015, pula środków 8 mln zł, dofinansowanie na 

poziomie ok. 88%, wkład własny 12%.  

 

Wkład własny może stanowić dotacja np. z programu Rządowego MALUCH (świadczymy 

usługę sporządzania wniosku do programu MALUCH) oraz opłaty wnoszone przez rodziców.  

Po zakończeniu realizacji projektu żłobek musi funkcjonować co najmniej 2 lata!  

Informacje dot. innych województw będziemy udzielać klientom w odpowiedzi na przesłane 

zapytania na adres biuro@dobry-projekt.pl  

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne projektu: 

 adaptacja lokalu na potrzeby stworzenia żłobka (ok. 10%) 

 koszty wynagrodzeń dyrektora placówki, opiekunek, położnej, personelu pomocniczego 

 zakup wyposażenie i zabawek 

 koszty wyżywienia dzieci (w tym katering) 

 koszty utrzymania (np. czynsz, ogrzewanie, prąd, woda itp.) 

 koszty administracyjne, w tym zarządzanie projektem (koszty pośrednie) 

 zajęcia dodatkowe (językowe, muzyczne, plastyczne, logopedia).  
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I ETAP – PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 

Zakres naszych usług obejmuje: 

 opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie w ramach w/w poddziałania; 

 monitorowanie wszystkich zmian wytycznych, rozporządzeń do wybranego Poddziałania; 

 modyfikacji projektu wniosku, o ile modyfikacja ta jest niezbędna do skutecznego złożenia 

wniosku i jest wynikiem zmiany lub doprecyzowania wytycznych instytucji zarządzających lub 

wdrażających program. 

 

W przypadku pozytywnej oceny wniosku: 

 przygotowania dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie. 

 

W przypadku negatywnej oceny wniosku 

 zwrot wynagrodzenia za usługę w przypadku negatywnej oceny formalnej; 

 złożenie protestu od negatywnej oceny merytorycznej.  

 

Cena za przygotowanie jednego wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 3000,00 netto PLN 

wynagrodzenia podstawowego oraz 5 % od wartości uzyskanego dofinansowania 

wynagrodzenia dodatkowego. W przypadku realizacji kilku projektów równocześnie lub 

długofalowej współpracy istnieje możliwość negocjacji cenowych. 

 

 

II ETAP – ZARZĄDZANIE PROJEKTEM – KOSZT KWALIFIKOWALNY W RAMACH PROJEKTU  

 

Zakres naszych usług obejmuje: 

 

 Ścisła współpraca z Beneficjentem projektu/ Dyrektorami placówek żłobkowych 
 Opracowywanie procedur, rozliczanie i monitorowanie realizacji projektu; 
 Opracowanie SIWS do postępowań wyboru wykonawców, 
 Przygotowanie umów z personelem projektu, wykonawcami,  
 Kontakty z Instytucją pośredniczącą; 
 Prowadzenie ewidencji uczestników projektu; 
 Monitoring realizacji projektu; 
 Przygotowywanie wniosków o płatność wraz z załącznikami; 
 Aktualizacja wniosku aplikacyjnego i harmonogramu płatności;  
 Kontakt z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem; 
 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji projektu zgodnie z zakresem, harmonogramem i 

budżetem; 
 Ścisła współpraca z księgowością klienta Beneficjenta /Partnerstwa pod kątem prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji wydatków projektowych.  
 Uczestnictwo w kontrolach projektu.  
 
Cena za prowadzenie kompleksowej usługi zarządzania projektem wynosi 75% kosztów 
pośrednich brutto rozliczanych ryczałtem. Są to koszty kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi 
kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. 
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DLACZEGO MY? 
 
 
Posiadamy doświadczenie w pozyskaniu dotacji na własny żłobek   
Niepubliczny Żłobek MAŁE NUTKI w Opolu  
www.malenutki.pl  
 

 
 
 
Jako firma działamy na rynku usług doradczych od roku 2005. Ostatnie dziesięć lat działalności były 
niezwykle owocne i przyniosły miarodajne wyniki, prawie 90 mln dofinansowania dla Klientów 
DOBREGO PROJEKTU. 
 
Jako firma, posiadamy wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001-2008 w 
zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i środków inwestycyjnych, rozliczania i obsługi projektów, 
okresie 2007-2013 zostaliśmy uznani za najbardziej skuteczną firmę w rankingu ogólnokrajowym 
branżowego pisma Fundusze Europejskiej w kategorii – POKL Liczba projektów zakwalifikowanych do 
dofinansowania. 
Na życzenie przedstawiamy referencje.  
 
Osoba do kontaktów: Joanna Kasprzak-Dżyberti  
e-mail: joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl  
Anna Szymańska email: anna.szymanska@dobry-projekt.pl tel. 77 4021486 w godz. 8.00-16.00.  
 
 

Zapraszam serdecznie do współpracy! 
 

Joanna Kasprzak-Dżyberti  
Właściciel  

 

 

 

 

http://www.malenutki.pl/
mailto:joanna.kasprzak@dobry-projekt.pl
mailto:anna.szymanska@dobry-projekt.pl

