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Pragnę poinformować, że 28 listopada br. został ogłoszony Resortowy program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" 2019. Program ten skierowany 

jest do podmiotów mogących tworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3, tj. do jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Zatem jego odbiorcami są 

również przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych 

miejsc opieki dla najmłodszych dzieci i funkcjonowania tych miejsc w trzech typach 

instytucji: żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Program przewiduje 

również wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. 

Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. Na program przeznaczono aż 450 min zł. 

Podmioty prywatne mogą składać oferty w 2 modułach. 

Moduł 3 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu 

terytorialnego (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej), które mogą pozyskać środki na utworzenie w 2019 r. nowych miejsc 

opieki i ich utrzymanie. Tu kwota dofinansowania utworzenia nowego miejsca w żłobku lub 

klubie dziecięcym wyniesie do 10 tys. zł, a u dziennego opiekuna do 5 tys. zł. 

Moduł 4 skierowany jest do podmiotów innych niż jednostki samorządu 

terytorialnego (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci 



niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwoty dofinansowania będą znane 

na etapie rozstrzygnięcia edycji. 

Mając na względzie znaczenie rozwoju instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi dla 

polityki rodzinnej, a także istotną rolę jaką w tym procesie odgrywają instytucji niepubliczne, 

zwracam się uprzejmą prośbą o przekazanie członkom Związku informacji 

o możliwości udziału w programie. 

Wszystkie informacje na temat konkursu są opublikowane na stronie internetowej 

resortu - www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Maluch+. 

http://www.gov.pl/web/rodzina

