
	  

	  

Planowane formy wsparcia ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego  
w okresie 2014-2020.  

Szczegółowe informacje w Instytucjach Zarządzających Regionalnymi Programami 
Operacyjnymi w poszczególnych województwach 

 
 

§ Usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki i inne formy opieki) 
 

Ogólny cel wsparcia: poprawa dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 i umożliwienie 
godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodzicom tych dzieci. 
 
Możliwe działania: 
1. tworzenie nowych miejsc w żłobkach i innych formach opieki nad dziećmi do lat 3, w 

szczególności na obszarach cechujących się największymi zapóźnieniami społeczno-
gospodarczymi. Co pozwoli wyrównać sytuację w zakresie dostępności do opieki dla dzieci w 
skali całego kraju. 

2. bezpośrednie wsparcie dla rodziców, którzy chcą powrócić na rynek pracy, ale z uwagi na 
konieczność opieki nad dzieckiem nie mają takiej możliwości. W tym przypadku pokrywane będą 
koszty opieki nad dzieckiem dla konkretnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla 
których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w uzyskaniu zatrudnienia. 

 
Dodatkowe warunki: finansowanie działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, natomiast finansowanie 
realizacji dodatkowych zajęć w tych ośrodkach, w których utworzone zostały nowe miejsca opieki 
przez okres nie dłuższy niż kolejne 12 miesięcy.  
 
§ Edukacja przedszkolna  

 
Ogólny cel wsparcia: upowszechnienie edukacji przedszkolnej  
 
Możliwe działania: 
1. tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej. Środki unijne przeznaczone zostaną przede 

wszystkim na likwidację ,,białych plam” na mapie wychowania przedszkolnego i zmniejszenie 
dysproporcji w upowszechnieniu edukacji przedszkolnej zwłaszcza pomiędzy miastem i wsią. 
Jednocześnie, z uwagi na skutki trendów demograficznych, w wyniku których liczba uczniów 
spada,  a budynki szkolne pozostają puste, priorytetem nie powinno być budowanie nowych 
przedszkoli, ale ich zakładanie w zmodernizowanych budynkach szkolnych tak aby były one 
gotowe na przyjęcie dzieci nie tylko 5, ale również 3 i 4-letnich, 

2. rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty np. (np. zajęcia 
logopedyczne, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego itp.), szczególnie w środowiskach 
wiejskich, 

3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli niezbędnych do pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Dodatkowe warunki: W ramach projektów realizowanych ze środków EFS finansowanie działalności 
bieżącej nowoutworzonych miejsc edukacji przedszkolnej możliwe jest przez okres nie dłuższy niż 
12 miesięcy, natomiast finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach edukacji 
przedszkolnej, w których utworzone zostały nowe miejsca przedszkolne przez okres nie dłuższy niż 
kolejne 12 miesięcy.  


