„MALUCH plus 2017”
Informacja o kosztach kwalifikowanych ponoszonych z dotacji:
1 W przypadku ofert dla gmin – na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach
opieki lub zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowane może być samo
utworzenie – moduł 1:
- wydatki majątkowe dotyczące wszystkich wydatków związanych z tworzeniem nowych
miejsc opieki:
a) zakup nieruchomości;
b) budowa obiektu budowlanego i roboty budowlane, zgodnie z art. 3 pkt. 6 i pkt. 7 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290);
c) przebudowa obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
d) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
e) zakup i montaż pierwszego wyposażenia (w tym m. in. sprzęt, meble, wyposażenie
wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
f) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
i narzędzi;
g) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
h) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
i) koszty naboru, badań wstępnych i ubezpieczeń personelu;
j) koszty szkolenia personelu w zakresie niezbędnym do zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3;
k) certyfikacji i pozwoleń;
l) szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
m) maksymalnie do 10% przyznanej dotacji w części na tworzenie miejsc: koszty pośrednie
związane z tworzeniem instytucji (w tym: koszty obsługi, zarządu, obsługi księgowej, prawnej,
kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi;
- wydatki bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczące wszystkich
wydatków związanych z funkcjonowaniem miejsc:
a) koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 (osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, pielęgniarki lub położnej);
b) koszty dostawy mediów, wydatki na utrzymanie lokalu (np.: wynajem, podatek, wywóz
śmieci, opał niezbędny do ogrzewania instytucji);
c) wydatki na obsługę finansowo-administracyjną związaną z realizacją zadania (nie więcej
niż 1000,00 zł/m-c - nie dotyczy kosztów zatrudnienia osób)
d) wydatki na wyżywienie dzieci;
e) wydatki na wyposażenie instytucji w pomoce edukacyjne, zabawki, materiały do zajęć;
f) wydatki na zakup środków pielęgnacyjnych oraz środków czystości.

2. W przypadku ofert dla gmin – na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki tworzonych
przez gminy. z udziałem Programu „MALUCH” – moduł 2:
- wydatki (koszty) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczące
wszystkich wydatków (kosztów) związanych z funkcjonowaniem miejsc:
a) koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 (osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, pielęgniarki lub położnej);
b) koszty dostawy mediów, wydatki na utrzymanie lokalu (np.: wynajem, podatek, wywóz
śmieci, opał niezbędny do ogrzewania instytucji);
c) wydatki na obsługę finansowo-administracyjną związaną z realizacją zadania (nie więcej
niż 1000,00 zł/m-c - nie dotyczy kosztów zatrudnienia osób)
d) wydatki na wyżywienie dzieci;
e) wydatki na wyposażenie instytucji w pomoce edukacyjne, zabawki, materiały do zajęć;
f) wydatki na zakup środków pielęgnacyjnych oraz środków czystości.
3. W przypadku ofert dla uczelni/podmiotów niegminnych – na zapewnienie funkcjonowania
miejsc opieki – moduł 2:
- wydatki (koszty) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczące
wszystkich wydatków (kosztów) związanych z funkcjonowaniem miejsc:
a) koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 (osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, pielęgniarki lub położnej);
b) koszty dostawy mediów, wydatki na utrzymanie lokalu (np.: wynajem, podatek, wywóz
śmieci, opał niezbędny do ogrzewania instytucji);
c) wydatki na obsługę finansowo-administracyjną związaną z realizacją zadania (nie więcej
niż 1000,00 zł/m-c - nie dotyczy kosztów zatrudnienia osób)
d) wydatki na wyżywienie dzieci;
e) wydatki na wyposażenie instytucji w pomoce edukacyjne, zabawki, materiały do zajęć;
f) wydatki na zakup środków pielęgnacyjnych oraz środków czystości.
4. W przypadku oferty dla uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje
opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub
osób wykonujących zadana na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych,
utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie
funkcjonowania tych miejsc opieki, jak też samo utworzenie miejsc – moduł 3:
- wydatki majątkowe dotyczące wszystkich wydatków związanych z tworzeniem nowych
miejsc opieki:
a) przebudowa obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
b) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
c) zakup i montaż pierwszego wyposażenia (w tym m. in. sprzęt, meble, wyposażenie
wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
d) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
i narzędzi;

e) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
f) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
g) koszty naboru, badań wstępnych i ubezpieczeń personelu;
h) koszty szkolenia personelu w zakresie niezbędnym do zapewnienia opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3;
i) certyfikacji i pozwoleń;
j) szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;
k) maksymalnie do 10% przyznanej dotacji w części na tworzenie miejsc: koszty pośrednie
związane z tworzeniem instytucji (w tym: koszty obsługi, zarządu, obsługi księgowej, prawnej,
kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi;

- wydatki (koszty) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczące
wszystkich wydatków (kosztów) związanych z funkcjonowaniem miejsc:
a) koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 (osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, pielęgniarki lub położnej);
b) koszty dostawy mediów, wydatki na utrzymanie lokalu (np.: wynajem, podatek, wywóz
śmieci, opał niezbędny do ogrzewania instytucji);
c) wydatki na obsługę finansowo-administracyjną związaną z realizacją zadania (nie więcej
niż 1000,00 zł/m-c - nie dotyczy kosztów zatrudnienia osób)
d) wydatki na wyżywienie dzieci;
e) wydatki na wyposażenie instytucji w pomoce edukacyjne, zabawki, materiały do zajęć;
f) wydatki na zakup środków pielęgnacyjnych oraz środków czystości.
5. W przypadku ofert dla podmiotów niegminnych – na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc
w instytucjach opieki oraz zapewnienie ich funkcjonowania, przy czym dofinansowaniu
może podlegać utworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowanie, jak też samo utworzenie
miejsc – moduł 4:
- wydatki majątkowe dotyczące wszystkich wydatków związanych z tworzeniem nowych
miejsc opieki:
a) przebudowa obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
b) dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowalnych, sanitarnohigienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
c) zakup i montaż pierwszego wyposażenia (w tym m. in. sprzęt, meble, wyposażenie
wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki);
d) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu
i narzędzi;
e) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem;
f) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
g) koszty naboru, badań wstępnych i ubezpieczeń personelu;
h) koszty szkolenia personelu w zakresie niezbędnym do zapewnienia opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3;
i) certyfikacji i pozwoleń;
j) szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy;

k) maksymalnie do 10% przyznanej dotacji w części na tworzenie miejsc: koszty pośrednie
związane z tworzeniem instytucji (w tym: koszty obsługi, zarządu, obsługi księgowej, prawnej,
kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi;

- wydatki (koszty) bieżące na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dotyczące
wszystkich wydatków (kosztów) związanych z funkcjonowaniem miejsc:
a) koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 (osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna, pielęgniarki lub położnej);
b) koszty dostawy mediów, wydatki na utrzymanie lokalu (np.: wynajem, podatek, wywóz
śmieci, opał niezbędny do ogrzewania instytucji);
c) wydatki na obsługę finansowo-administracyjną związaną z realizacją zadania (nie więcej
niż 1000,00 zł/m-c - nie dotyczy kosztów zatrudnienia osób)
d) wydatki na wyżywienie dzieci;
e) wydatki na wyposażenie instytucji w pomoce edukacyjne, zabawki, materiały do zajęć;
f) wydatki na zakup środków pielęgnacyjnych oraz środków czystości.
Informacja o kosztach niekwalifikowanych
Kosztami (w przypadku gmin - wydatkami) niekwalifikowalnymi są w szczególności:
a) odsetki od zadłużenia;
b) koszty pożyczki lub kredytu;
c) kary i grzywny;
d) świadczenia realizowane ze środków ZFŚS;
e) odpisy dokonywane na ZFŚS;
f) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny (PFRON);
g) wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz od
daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub
z dotacji krajowych;
h) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych tj. ustawy
o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;
i) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu;
j) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego;
k) odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu
nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 poz. 613 z późn.
zm.);
l) składniki płacowe i pozapłacowe, takie jak: ekwiwalent za niewykorzystany urlop
wypoczynkowy, odprawy emerytalno-rentowe, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie za pracę
w godzinach nadliczbowych, koszty podróży służbowych;
m) koszty amortyzacji;
n) kosztów projektów inwestorskich, architektonicznych lub budowlanych;
o) wydatków związanych z dokumentacją projektową inwestycji;
p) przy dofinansowaniu kosztów funkcjonowania instytucji: wynagrodzenie dyrektora lub
właściciela instytucji lub innych osób niesprawujących bezpośredniej opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3.

