Inwestuj w Nowym Jorku: Obszary,
w których opieka nad dziećmi jest
niedostateczna
(Invest in NY – Child Care Deserts)
Często zadawane pytania (FAQ)
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Często zadawane pytania (FAQ)
Informacje ogólne o dotacji Child Care Deserts
Czym są Child Care Deserts?

Program Invest in NY Child Care RFA definiuje Child Care Deserts jako obszar,
w którym na każde dostępne miejsce w placówkach opieki przypada co najmniej
3 dzieci w wieku poniżej 5 lat lub nie ma żadnych dostępnych miejsc opieki nad
dziećmi na tym obszarze.

Jaki jest cel programu Invest in
NY – Child Care Deserts?

Stan Nowy Jork przeznaczył 100 mln USD na budowę i rozbudowę
licencjonowanych, zarejestrowanych i dopuszczonych placówek opieki nad
dziećmi na obszarach o najmniejszej podaży.
Fundusze na program Invest in NY – Child Care Deserts pochodzą z American
Rescue Plan Act (ARPA).

Skąd pochodzą fundusze?

Jak ten program pomoże
mieszkańcom Nowego Jorku?

Finansowanie Child Care Deserts stanowi niepowtarzalną okazję i inwestycję
w budowanie potencjału opieki nad dziećmi i wzmocnienie gospodarki stanu
poprzez rozwiązywanie problemów, które wpływają na przedsiębiorstwa, w tym
chronicznej nieobecności, spadku wydajności i rotacji z powodu
niewystarczających opcji wysokiej jakości opieki nad dziećmi w najbardziej
potrzebujących częściach stanu.

Jaki jest przedział wiekowy dzieci
korzystających z tej dotacji?

Wszystkie grupy wiekowe, które mogą być obsługiwane przez
licencjonowane/zarejestrowane/dopuszczone placówki opieki nad dziećmi.

Kwalifikowalność do dotacji i pytania aplikacyjne
Kto kwalifikuje się do otrzymania
dotacji w ramach Invest in NY –
Child Care Deserts i jaka kwota
jest dostępna?

Stan Nowy Jork przyzna 70 mln USD organizatorom otwierającym nowe
licencjonowane/rejestrowane/dopuszczone placówki opieki nad dziećmi na
obszarach stanu Nowy Jork, w których takich placówek brakuje.
Aby dowiedzieć się, czy się kwalifikujesz, przeczytaj sekcję 3.0 RFA, Minimalne
kwalifikacje do złożenia wniosku, sekcję 7.0 Obowiązkowe wymagania
dotyczące przyznania dotacji i sekcję 8.0 Specyficzne wymagania i formularze
programu:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)

Kiedy będzie dostępna dotacja dla
dotychczasowych placówek, które
chcą rozszerzyć działalność w
ramach obecnej licencji?

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.

Przewiduje się, że jeszcze w tym roku zostanie ogłoszona odrębna oferta dotacji
dla dotychczasowych placówek, które chcą się rozwijać. Gdy dotacja będzie
dostępna, zostanie zamieszczona na stronie internetowej OCFS pod adresem:
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/
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Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie można wykorzystać na koszty rozwoju placówki,
krótkoterminowe wydatki operacyjne, koszty personelu, szkolenia i pomocy
technicznej.Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania środków,
przeczytaj sekcję 2.3 Cel i dostępność funduszy, dozwolone sposoby
wykorzystania funduszy z funduszu Child Care Desert:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)

Kiedy rozpoczyna się okres
składania wniosków?

Portal zgłoszeniowy zostanie otwarty w dniu 11.04.2022 r. i zamknięty w dniu
19.05.2022 r.
Aby uzyskać więcej informacji na temat kroków, które należy podjąć przed
złożeniem wniosku, przeczytaj sekcję RFA 5.0 Treść i składanie wniosku:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)

Czy dotacja jest przyznawana na
zasadzie kolejności zgłoszeń, czy
na podstawie konkursu?

Dotacja przyznawana jest na zasadzie konkursu. Dostawcy, którzy uzyskają
wstępne zatwierdzenie, będą musieli uzyskać licencję, rejestrację lub
pozwolenie. Dostawcy będą również musieli wypełnić wniosek online i podać
szczegóły dotyczące proponowanego przez nich programu i sposobu, w jaki
rozwiążą problem niewystarczającej liczby placówek opieki nad dziećmi w ich
regionie stanu. Dofinansowanie zostanie przyznane na podstawie
zakwalifikowanych wyników. OCFS nie gwarantuje, że wszyscy zatwierdzeni
występujący z wnioskami otrzymają finansowanie.
Więcej informacji w RFA:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)

Co muszę zrobić najpierw, jeśli
chcę ubiegać się o dotację?

Aby uzyskać licencję lub rejestrację OCFS, przed złożeniem wniosku o dotację z
programu Inwestowanie w placówki opieki nad dziećmi w Nowym Jorku (Invest
in NY Child Care), należy ukończyć szkolenie OCFS Orientation:
Jak zacząć / Wprowadzenie do opieki dziennej
W przypadku placówek ubiegających się o status ośrodka opieki dziennej
zgodnie z art. 47 NYC DOHMH należy wziąć udział w szkoleniu przed uzyskaniem
pozwolenia. https://a816healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action. Zaznacz
pole obok napisu „Group Child Care and Summer Camp Orientation Sessions”
(Sesje informacyjne dotyczące grupowej opieki nad dziećmi i obozów letnich), a
następnie kliknij „Continue” (Kontynuuj) na dole strony przed złożeniem
wniosku o nowe pozwolenie.
Po wzięciu udziału w tym wprowadzeniu możesz ubiegać się o
licencję/rejestrację/zezwolenie na nowy program opieki nad dzieckiem.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.
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Aby zapoznać się ze wszystkimi etapami procesu składania wniosku o dotację,
przeczytaj RFA, sekcja 5.0 Treść i składanie wniosku:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)
Jakie są etapy składania wniosku?

Proces aplikowania o dotację składa się z pięciu kroków
Krok 1: Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi licencji i dotacji.
Krok 2: Ustalenie numeru identyfikacji podatkowej, rodzaju, nazwy prawnej
firmy oraz typu podmiotu gospodarczego.
Krok 3: Udział w sesjach pomocy technicznej.
Krok 4: Wypełnienie wniosku o dotację.
Krok 5: Zakończenie procesu uzyskiwania licencji i zawierania umowy.
Aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie procesu składania wniosku o dotację,
przeczytaj RFA, sekcja 5.0 Treść i składanie wniosku:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)

W jakich językach można składać
wniosek?

Wniosek jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, rosyjskim,
jidysz, bengalskim, koreańskim, kreolskim haitańskim, francuskim, włoskim,
arabskim i polskim.

Gdzie mogę uzyskać więcej
informacji na temat wniosku
o dotację?

Więcej informacji na temat dotacji Invest in NY – Child Care Deserts można
uzyskać na stronie: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts
Lub przeczytać RFA, sekcja:
Wnioski dotyczące Invest in NY – Child Care Deserts (RFA)
Pytania można również przesłać na adres:
investnychildcare@ocfs.ny.gov

Jestem istniejącym dostawcą usług Placówki zwiększające możliwości poprzez stworzenie dodatkowej modalności
opieki nad dziećmi. Czy kwalifikuję lub zmianę obecnej modalności są uznawane za „nową placówkę” i kwalifikują
się do otrzymania tej dotacji?
się do składania wniosków. Na przykład placówka dziennej opieki dla rodzin
(Family Day Care, FDC), która zamierza przekształcić się w placówkę dziennej
opieki grupowej dla rodzin (Group Family Daycare, GFDC) kwalifikuje się do
złożenia wniosku.
Placówki lub świadczeniodawcy, którzy posiadali licencję w ciągu roku
poprzedzającego wydanie niniejszego RFA lub są aktualnymi posiadaczami
licencji i zmieniają lokalizację lub podmiot prawny, ale w rzeczywistości nie
zwiększają swoich możliwości licencjonowanych, nie kwalifikują się do składania
wniosków.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.
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Prowadzę placówkę zajęć
pozaszkolnych i planujemy dodać
do niego część przedszkolną. Czy
placówka przedszkolna
zakwalifikuje się do otrzymania tej
dotacji?

Jeśli musisz ubiegać się o nową licencję/zezwolenie/rejestrację na opiekę nad
dziećmi w wieku przedszkolnym, możesz kwalifikować się na podstawie
kryteriów zawartych w Zapytaniu o wnioski RFA 1 – Inwestowanie w placówki
opieki nad dziećmi w Nowym Jorku dla nowych placówek (RFA 1 – Invest in NY
Child Care Emergency Request for Applications (RFA) for New Programs).

Jestem obecnym
Obecni świadczeniodawcy, którzy mają pytania dotyczące ich aktualnej licencji,
świadczeniodawcą i mam pytania
powinni kontaktować się ze swoim organem regulacyjnym/licencjodawcą.
dotyczące rozszerzenia
działalności mojej placówki w
ramach obecnej licencji lub zmiany
modalności. Z kim najlepiej
rozmawiać na ten temat?
Czy jest dostępna pomoc w
wyborze miejsca opieki nad
dzieckiem?

Zgłaszający wnioski, którzy potrzebują pomocy w zakresie wymogów
licencyjnych i wyboru miejsca, mogą zwrócić się o wsparcie do lokalnej agencji
ds. zasobów i poradnictwa w zakresie opieki nad dziećmi (Child Care Resource
and Referral, CCR&R). Katalog agencji CCR&R wraz z informacjami
kontaktowymi jest dostępny na stronie internetowej:
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php

Gdy zostanie otwarty portal z
dotacjami, ile będę mieć czasu na
złożenie wniosku i kiedy dowiem
się, czy przyznano mi dotację?

Termin składania wniosków rozpoczyna się 11 kwietnia 2022 r. i upływa 19 maja
2022 r. Przewidywana data powiadomienia o wstępnym zatwierdzeniu to nie
wcześniej niż 15 czerwca 2022 r.

Czy środki są wypłacane jako
zwrot kosztów?

Nie jest to dotacja oparta na zwrocie kosztów, ale organizatorzy są zobowiązani
do prowadzenia rejestru wykorzystania funduszy na wspieranie placówki opieki
nad dziećmi. Pisemna lub elektroniczna dokumentacja wszystkich wpływów
musi być dostępna w przypadku kontroli przez co najmniej 6 lat od zakończenia
okresu dotowania. Więcej informacji na temat wykorzystania środków z dotacji
można znaleźć w dokumencie Zapytanie o wnioski (RFA) – Inwestowanie w
placówki opieki nad dziećmi w Nowym Jorku dla nowych placówek; Załącznik 4
– Lista dopuszczalnych wydatków (RFA 1 Invest in NY Child Care Emergency
Request for Applications (RFA) for New Programs Attachment 4 – List of
Allowable Expenses).
Aby otrzymać premię, nietradycyjne godziny pracy muszą być dostępne, a
placówka musi być otwarta, niezależnie od frekwencji, zgodnie z wymogami
dotacji.

Co się stanie, jeśli zaoferuję
nietradycyjne godziny pracy i nie
będzie rodzin, które skorzystają z
tych usług?

Placówka musi być otwarta i funkcjonować z wymaganą liczbą pracowników,
aby zapewnić nietradycyjne godziny pracy w stosunku do liczby miejsc podanej
we wniosku.

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.
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W zeszłym miesiącu moja
placówka rozpoczęła proces
uzyskiwania licencji OCFS. Czy
moja placówka wciąż będzie
uważana za nowego
świadczeniodawcę?

Świadczeniodawcy, którzy są w trakcie ubiegania się o licencję, kwalifikują się
do udziału w programie pod warunkiem, że nie uzyskali licencji do 28 stycznia
2022 r. W przypadku przyznania dofinansowania środki z dotacji na opiekę nad
dziećmi mogą być wydane wyłącznie na wydatki kwalifikujące się do
dofinansowania poniesione od daty złożenia wniosku.

Obecnie prowadzę placówkę
objętą prawnym zwolnieniem. Czy
kwalifikuję się do otrzymania tej
dotacji?

Placówki objęte prawnym zwolnieniem, które uzyskają licencję lub zostaną
zarejestrowane, kwalifikują się do składania wniosków.

Opuściłem(-am) sesję
informacyjną. Czy jest dostępne
nagranie, które mogę obejrzeć?

Nagrania, zestaw slajdów i transkrypcje z publicznych sesji informacyjnych
dotyczących programu Zapytanie o wnioski (RFA) – Inwestowanie w placówki
opieki nad dziećmi w Nowym Jorku dla nowych placówek (Invest in NY Child
Care Emergency Request for Applications (RFA) for New Programs) można
znaleźć tutaj:
Wersje w języku angielskim
•
•
•

7 lutego 2022 r., sesja wideo
7 lutego 2022 r., prezentacja w formie slajdów
7 lutego 2022 r., transkrypcja

Wersje w języku hiszpańskim
•
•
•

7 lutego 2022 r., sesja wideo
7 lutego 2022 r., prezentacja w formie slajdów
7 lutego 2022 r., transkrypcja

Dodatkowe informacje są dostępne tutaj:
https://ocfs.ny.gov/main/contracts/funding/#RFA1

Zrozumienie mapy obszarów, w których opieka nad dziećmi jest niedostateczna, przygotowanej
przez REDC
Skąd mam wiedzieć, czy w moim
miejscu zamieszkania opieka nad
dziećmi jest niedostateczna?

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.

Aby zobaczyć, w których częściach stanu Nowy Jork brakuje placówek opieki
nad dziećmi, zapoznaj się z mapą przygotowaną przez REDC:
https://bit.ly/cc_deserts
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Jak przeszukiwać mapę?

Adres strony można wpisać w polu „Find address or place” (Znajdź adres lub
miejsce) w lewym górnym rogu strony.

Można również kliknąć zdjęcie Nowego Jorku i powiększyć wybrany obszar, aby
uzyskać więcej informacji.

Gdzie mogę uzyskać więcej
informacji na temat tego, jak
czytać mapę obszarów, w których
brakuje placówek opieki nad
dziećmi REDC (REDC Child Care
Deserts Map)?

Aby uzyskać więcej informacji na temat mapy obszarów, w których brakuje
placówek opieki nad dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map), zapoznaj się
z instrukcją obsługi i filmem dostępnymi tutaj:

Nie mogę znaleźć swojego
poziomu obszarów, w których
brakuje placówek opieki nad
dziećmi, wpisując kod pocztowy.
Dlaczego?

W niektórych przypadkach konieczne może być podanie pełnego adresu
lokalizacji. Granice obwodów spisowych nie pokrywają się z granicami kodów
pocztowych. W jednym obwodzie spisowym może znajdować się jeden kod
pocztowy lub wiele, a kod pocztowy może przekraczać granice obwodu
spisowego. Kliknij poniższe łącza, aby uzyskać dalsze instrukcje.
Instrukcja obsługi mapy obszarów, w których brakuje placówek opieki nad
dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map)
Wideo na temat sposobu korzystania z mapy obszarów, w których brakuje
placówek opieki nad dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map)

Czy muszę korzystać z mapy, aby
ubiegać się o dotację?

Korzystanie z mapy przez zgłaszających wnioski jest opcjonalne, ale zostanie
ona wykorzystana przez OCFS w celu ustalenia, czy dana lokalizacja programu
kwalifikuje się do złożenia wniosku. Aby zakwalifikować się do finansowania,
należy uzyskać co najmniej 30 punktów bazowych (bez punktów premiowych).

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.

Instrukcja obsługi mapy obszarów, w których brakuje placówek opieki nad
dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map)
Wideo na temat sposobu korzystania z mapy obszarów, w których brakuje
placówek opieki nad dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map)
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Aby uzyskać instrukcje, patrz Instrukcja obsługi mapy obszarów, w których
brakuje placówek opieki nad dziećmi REDC (REDC Child Care Deserts Map).
Co uważane jest za obszar
„downstate”?

„Downstate” to miasto Nowy Jork, Long Island (hrabstwa Nassau i Suffolk) oraz
region Westchester (hrabstwa Dutchess, Orange, Putnam, Rockland, Sullivan,
Ulster i Westchester). Obszar „downstate” obejmuje następujące regiony
Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development
Council, REDC): Long Island, Mid-Hudson i miasto Nowy Jork

Przyznawanie dotacji i ocena punktowa

Użyłem(-am) mapy, a mój wynik
bazowy to 65 punktów. Czy to
wystarczy, aby zakwalifikować się
do otrzymania dotacji na otwarcie
placówki w moim domu?

Czy moja placówka opieki nad
dziećmi musi znajdować się na
obszarze, w którym brakuje
placówek opieki nad dziećmi, aby
się zakwalifikować?
Jeśli mój wynik bazowy wynosi 50
punktów, czy oznacza to, że mam
50% szans na otrzymanie dotacji?

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.

Osoby, które uzyskały wyższe wyniki w obszarach, w których brakuje placówek
opieki nad dziećmi, mogą mieć większe szanse na zakwalifikowanie się do
uzyskania dofinansowania. Dofinansowanie jest jednak oparte na łącznej
punktacji wniosku w porównaniu z łączną punktacją innych wniosków
otrzymanych w ramach tego samego programu REDC i tej samej metody
(placówki opieki dziennej, placówki opieki nad dziećmi w wieku szkolnym,
placówki opieki domowej). Do udziału w programie kwalifikują się
świadczeniodawcy, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów bazowych (bez
punktów premiowych). Więcej informacji można znaleźć w części 5.2
„Application Content” (Treść wniosku) i 6.2 „Evaluation Process” (Proces oceny)
dokumentu RFA.
Tak. Lokalizacja placówki i/lub poziom obszaru, w którym brakuje placówek
opieki nad dziećmi, muszą być wystarczające do uzyskania minimalnego wyniku
bazowego wynoszącego 30 punktów (bez punktów premiowych), aby
kwalifikować się do finansowania.

Nie. Szacowana liczba punktów bazowych na mapie nie oznacza procentowej
szansy na otrzymanie nagrody. Wypełnione zgłoszenia będą oceniane na
podstawie odpowiedzi udzielonych w zgłoszeniu elektronicznym. Rekomendacje
dotyczące przyznania dotacji zostaną przedstawione w kolejności punktowej
wszystkim kwalifikującym się świadczeniodawcom z funduszy dostępnych dla
każdego typu placówki i regionu REDC. Po upływie terminu składania wniosków
wnioski zostaną uszeregowane w ostatecznej kolejności średnich ocen (od
najwyższej do najniższej) w ramach każdego REDC i modalności.
Dofinansowania będą przyznawane placówkom w kolejności punktowej (od
najwyższej do najniższej), aż do wyczerpania środków. Aby zakwalifikować się
do zgłoszenia wniosku, należy uzyskać co najmniej 30 punktów bazowych (bez
punktów premiowych).
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Próbuję zrozumieć ten proces.
Jeśli uzyskam średni wynik
punktowy, np. 57 punktów, czy
oznacza to, że otrzymam
potencjalnie mniejszą dotację?

Nie. Kwoty dotacji są kwotami stałymi lub kwotami na jedno miejsce dla każdej
modalności (typu placówki), jak wyjaśniono w części 2.3 „Purpose and Funding
Availability” (Cel i dostępność funduszy) w tabeli zatytułowanej Udzielanie
dofinansowania dla obszaru, w którym brakuje placówek opieki nad dziećmi na
rok 2022 (2022 Child Care Desert Grant Awards).

Rozpoczęcie programu opieki nad dzieckiem
Jak zostać licencjonowanym lub
zarejestrowanym dostawcą usług opieki
nad dziećmi w stanie Nowy Jork?

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki można zostać dostawcą,
znajduje się w sekcji:
Jak zacząć / Rozeznanie w kwestiach opieki
W przypadku placówek ubiegających się o status ośrodka opieki dziennej
zgodnie z art. 47 NYC DOHMH należy wziąć udział w szkoleniu przed
uzyskaniem pozwolenia. https://a816healthpsi.nyc.gov/OnlineRegistration/dohmh/DOHMHService.action.
Zaznacz pole obok napisu „Group Child Care and Summer Camp
Orientation Sessions” (Sesje informacyjne dotyczące grupowej opieki nad
dziećmi i obozów letnich), a następnie kliknij „Continue” (Kontynuuj) na
dole strony przed złożeniem wniosku o nowe pozwolenie.

Gdzie mogę uzyskać pomoc we
wdrożeniu programu opieki nad
dzieckiem?

Wnioskodawcy potrzebujący pomocy w rozpoczęciu programów opieki
nad dziećmi mogą skontaktować się z Biurem Regionalnym OCFS
(OCFS Regional Office) dla ich okręgu
(https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/regional-offices.php) lub z
lokalnym biurem Child Care Resource and Referral (CCR&R), które ma
doświadczenie w procesie licencjonowania.
Wnioskodawcy mogą znaleźć swoje lokalne biura CCR&R
tutaj: https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/referral-agencies.php
Dostawcy usług w Nowym Jorku powinni odwiedzić Wydział Zdrowia i
Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (NYC Department of Health and
Mental Hygiene) pod adresem
http://www1.nyc.gov/site/doh/business/permits-and-licenses/childrenand-adolescents-childcare.page
lub zadzwonić pod numer 311 i zapytać o: licencję na opiekę dzienną

W jakim terminie można się spodziewać
otwarcia po ogłoszeniu wyników
konkursu?

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.

Wszystkie placówki muszą zostać otwarte w ciągu 120 dni od daty
wysłania pisma poprzedzającego przyznanie dotacji. Aby dotrzymać tego
terminu, zgłaszający wnioski muszą złożyć całą wymaganą dokumentację
w swojej jednostce przyznającej licencję w ciągu 60 dni od daty
wstępnego przyznania dotacji.
Wszystkie programy muszą spełniać wszystkie wymogi licencyjne przez
cały okres trwania grantu, w tym cel 1: program jest otwarty i działa.
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Uwaga: Placówki, które uzyskały licencję po 30.09.2022 r., nie otrzymają
wszystkich ośmiu płatności kwartalnych. Wynika to z faktu, że okres
obowiązywania dotacji kończy się w dniu 30.06.2024 r. i po tej dacie nie
będą dokonywane żadne płatności.
Czy mogę wykorzystać tę dotację na
zakup nowego budynku lub
przeprowadzenie gruntownego remontu
w mojej obecnej lokalizacji?

Tej dotacji nie można wykorzystać na remonty kapitalne lub wydatki
inwestycyjne, takie jak zakup nowego budynku. W celu uzyskania pomocy
zgłaszający wnioski, którzy poszukują pomocy w pokryciu tych kosztów,
powinni skontaktować się z lokalnymi Regionalnymi Radami Rozwoju
Gospodarczego (Regional Economic Development Council, REDC). Należy
pamiętać, że programy opieki nad dziećmi finansowane w ramach
niniejszego programu muszą być licencjonowane i muszą funkcjonować
od 120 dni od daty powiadomienia o wstępnym przyznaniu dotacji.

Czy mogę wykorzystać dotację na
rekrutację pracowników?

Dopuszcza się wydatki związane z rekrutacją. Jednym z przykładów jest
oferowanie premii za rozpoczęcie pracy wypłacanej po ukończeniu
szkolenia. Dozwolone są również podwyżki wynagrodzeń i premie
retencyjne. Dodatkowe informacje o tym, jak można wykorzystać
fundusze dotacyjne, znajdują się w Załączniku 4 do Zapytania o wnioski
(RFA1) – Lista dopuszczalnych wydatków (RFA1 Attachment 4 – List of
Allowable Expenses).

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 3
marca 2022 r.
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