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Dane beneficjenta 

1. Nazwa beneficjenta 

New York 

Capital View Park, 

South Building, Room 204  

RENSSELAER, NEW YORK 12144 

 

2. Okręg kongresowy beneficjenta 

* Patrz uwagi 

3. Numer i typ rachunku płatniczego 

* Patrz uwagi 

4. Numer identyfikacyjny pracodawcy 

(Employer Identification Number – EIN) 

1146013200W1 

5. Uniwersalny system numeracji danych 

(Data Universal Numbering System – 

DUNS) 

042387717 

6. Unikatowy identyfikator podmiotu 

beneficjenta (Recipient’s Unique Entity 

Identifier) 

* Patrz uwagi 

7. Dyrektor projektu lub główny badacz 

Administrator dotacji 

 

8. Upoważniony urzędnik 

* Patrz uwagi 

 

Informacje o instytucji federalnej 

9. Dane kontaktowe instytucji przyznającej 

dotację 

Christopher Felton 

Specjalista ds. zarządzania dotacjami  

christopher.felton@acf.hhs.gov  

617-565-2443 

 

10. Oficjalne dane kontaktowe programu 

Ellen Wheatley  

Office of Child Care 

ellen.wheatley@acf.hhs.gov  

202-401-4558 

 
Informacje o dotacji federalnej 

 
11. Numer dotacji 

2101NYCSC6 

12. Unikatowy numer identyfikacyjny dotacji federalnej (Unique Federal Award 

Identification Number – FAIN) 

2101NYCSC6 

13. Prawo ustawowe 

Ustawa o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act – ARPA) z 2021 r. 

[P.L. 117-002] 

14. Tytuł projektu dotacji federalnej 

* Patrz uwagi 

15. Numer w katalogu federalnej pomocy wewnętrznej (Catalog of Federal Domestic 

Assistance – CFDA) 

93,575 

16. Tytuł programu w CFDA 

Grant ramowy na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci (Child Care and Development 

Block Grant) 

17. Rodzaj działania w zakresie dotacji 

Nowe 

18. Czy dotacja jest przeznaczona na badania i rozwój? 

* Patrz uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Podsumowanie dotacji federalnej Informacje finansowe 

19. Data rozpoczęcia okresu budżetowego 1.10.2020 r. Data zakończenia 

30.09.2023 r. 

20. Całkowita kwota funduszy federalnych przeznaczona 

na niniejsze działanie 

20a. Kwota kosztów bezpośrednich 

20b. Potrącenie administracyjne dla kwoty kosztów pośrednich 

1 124 501 000,00 USD 

 

* Patrz uwagi 

* Patrz uwagi 

21. Dopuszczalne przeniesienie * Patrz uwagi 

22. Potrącenie * Patrz uwagi 

23. Całkowita kwota funduszy federalnych wykorzystanych 

w tym okresie budżetowym 

1 124 501 000,00 USD 

24. Całkowity zatwierdzony udział w kosztach lub 

współfinansowanie, w stosownych przypadkach 

* Patrz uwagi 

25. Całkowita zatwierdzona kwota po stronie federalnej i 

niefederalnej 

* Patrz uwagi 

26. Data rozpoczęcia projektu 1.10.2020 r. Data zakończenia 

30.09.2023 r. 
27. Całkowita kwota dotacji federalnej, w tym zatwierdzony 

podział kosztów lub współfinansowanie 

* Patrz uwagi 

   

  28. Dopuszczalne przeznaczenie dochodów z programu 

* Patrz uwagi 

29. Specjalista ds. zarządzania dotacjami – podpis 
  

 

   

Przypisy 

  Christopher Felton 

Specjalista ds. zarządzania dotacjami 
 

Niniejsza dotacja jest przeznaczona na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ARP. 

  

mailto:ellen.wheatley@acf.hhs.gov
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Dane beneficjenta 

New York 

Capital View Park, 

South Building, Room 204  

RENSSELAER, NEW YORK 12144 

 

Numer identyfikacyjny pracodawcy (Employer Identification Number – EIN): 
XXXXXXXXXXXX  

Uniwersalny system numeracji danych (Data Universal Numbering System – 

DUNS) 042387717 

Unikatowy identyfikator podmiotu beneficjenta (Recipient’s Unique Entity Identifier) * Patrz uwagi 

Klasa obiektu: 41,15 

  

   

   

Informacje finansowe 

   

Przeznaczenie CAN Przydział Dotacja na działanie Łączna dotacja Numer 

dokumentu 

Finansowanie: 

75-21-1515 2021,G990238  1 124 501 000,00 USD 1 124 501 000,00 USD 2101NYCSC6 Uznaniowe 

   

   

Warunki ogólne 
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WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE 

 

Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich obowiązkowych programów grantowych, które do celów niniejszego dokumentu obejmują granty 

wg formuły (formula grants) i granty ramowe (block grants). Można je znaleźć na stronie www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-

entitlement-grants. Niniejsze „Warunki uzupełniające” stanowią dodatkowe wymagania dotyczące programu wymienionego poniżej. 

 

Akceptując dotację w tym programie, Instytucja kierująca zgadza się przestrzegać wymogów zawartych zarówno w „Warunkach ogólnych”, jak 

i „Warunków uzupełniających” dla tego programu. Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować utratę funduszy federalnych i stanowić 

podstawę do zawieszenia lub zakończenia dotacji. 

 

Wydział ds. Dzieci i Rodzin (Administration for Children and Families)  

Biuro ds. Opieki nad Dziećmi (Office of Child Care – OCC) 

 

FUNDUSZE NA WSPARCIE OPIEKI NAD DZIEĆMI (CHILD CARE STABILIZATION FUNDS) W RAMACH USTAWY O AMERYKAŃSKIM 

PLANIE RATUNKOWYM (AMERICAN RESCUE PLAN – ARP) 

Fundusze na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci  

Numer wsparcia finansowego (Assistance Listing Number) [93.575] 

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO, STATUT, PRZEPISY WYKONAWCZE 

 

1. Zarządzanie niniejszym programem podlega: 

 Wymogom ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan – ARP) z 2021 r. [P.L. 117-2] 

(https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf). 

 Wymogom ustawy o grancie ramowym na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci (Child Care and Development Block Grant – CCDBG) oraz 

powiązanych przepisów 

a. Ustawa CCDBG jest skodyfikowana w 42 U.S.C. §9857 i następnych, 

b. Przepisy wykonawcze do programu znajdują się w 45 CFR w części 98 i 99 

(https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 oraz https://ecfr.federalregister.gov/current/title-

45/subtitle-A/subchapter-A/part-99). 

 Postanowieniom aktualnego zatwierdzonego planu stanowego, terytorialnego lub plemiennego w ramach CCDF, stosownie do przypadku, 

łącznie ze wszystkimi zatwierdzonymi poprawkami lub rewizjami. 

 

2. Jak zaznaczono w memorandum informacyjnym dotyczącym funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ustawy ARP (dostępnym na 

stronie internetowej OCC pod adresem www.acf.hhs.gov/occ), fundusze te podlegają wszystkim wymogom uznaniowych CCDF, z wyjątkiem tych, 

które zostały stosownie wyszczególnione. Instytucje kierujące mogą wykorzystać fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi do przyznania dotacji 

kwalifikowanym organizatorom opieki nad dziećmi na podstawie podanych przez organizatora bieżących kosztów operacyjnych. Kwalifikowany 

dostawca usług opieki nad dziećmi może wykorzystać fundusze na co najmniej jedno z poniższych działań: 

 Koszty osobowe, w tym płace i pensje lub podobne wynagrodzenie dla pracownika (w tym każdego właściciela jednoosobowej działalności 

gospodarczej lub niezależnego wykonawcy), świadczenia pracownicze, premie lub koszty rekrutacji i utrzymania pracowników. 

 Czynsz (w tym czynsz na podstawie umowy najmu) lub płatność z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania hipotecznego, media, utrzymanie lub 

ulepszenia obiektu lub ubezpieczenie. 

 Środki ochrony indywidualnej, materiały do czyszczenia i odkażania, usługi czyszczenia i odkażania lub szkolenia i rozwój zawodowy 

związany z praktykami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Zakupy lub renowacja sprzętu i wyposażenia w celu reagowania na sytuację kryzysową związaną z COVID-19. 

 Towary i usługi niezbędne do utrzymania lub wznowienia świadczenia usług opieki nad dziećmi. 

 Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i pracowników. 

 

3. Ujednolicone wymogi administracyjne, zasady zarządzania kosztami oraz wymogi w zakresie kontroli dla dotacji HHS w ramach 45 CFR część 75. 

Zgodnie z 45 CFR §75.101(d), tylko niektóre części przepisów federalnych w 45 CFR część 75 mają zastosowanie do programów w ramach CCDF. 

 Podczęść A „Akronimy i definicje” pozostaje w mocy. 

 Podczęść B „Postanowienia ogólne” pozostaje w mocy. 

 Podczęść C „Wymagania przed udzieleniem zamówienia” nie ma zastosowania, z wyjątkiem §75.202, który pozostaje w mocy w zakresie 

federalnej instytucji przyznającej dotację. 

 Podczęść D „Wymagania po udzieleniu zamówienia” nie ma zastosowania, z wyjątkiem §§75.351-.353, które pozostają w mocy. 

 Podczęść E „Zasady zarządzania kosztami” nie ma zastosowania w całości, z wyjątkiem przypadków wymienionych w 45 CFR §98.84. 

 Podczęść F „Wymagania dotyczące kontroli” pozostaje w mocy (zastępuje postanowienia Okólnika OMB A-133). 

 

4. Zgodnie z 45 CFR 87.2(b) przepisy federalne w 45 CFR część 87 nie mają zastosowania w całości do programów w ramach CCDF. 

 

5. Dodatkowe obowiązujące przepisy i wymagania można znaleźć w „Warunkach ogólnych” dla obowiązujących grantów wg formuły 

(formula grants), grantów ramowych (block grants) oraz grantów przysługujących na mocy regulacji (entitlement grants). 

  

http://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants
http://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99
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PODZIAŁ KOSZTÓW LUB WSPÓŁFINANSOWANIE (UDZIAŁ NIEFEDERALNY) W RAMACH PROGRAMU 

 

6. Fundusze będą wykorzystywane jako uzupełnienie, lecz nie zastąpią innych federalnych, stanowych i lokalnych funduszy publicznych wydanych 

w celu zapewnienia usług opieki nad dziećmi dla uprawnionych osób. 

 

7. Niniejsze fundusze nie mogą być wykorzystane do spełnienia wymagań dotyczących dopasowania w innych federalnych programach grantowych. 

 

Stany i terytoria 

8. W przypadku stanów i terytoriów fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach niniejszego programu są przyznawane ze 100-procentowym 

udziałem federalnym (Federal Financial Participation – FFP) w kosztach programu, co oznacza, że nie jest wymagany niefederalny udział w jego 

finansowaniu (tzn. nie jest wymagane współfinansowanie ze strony danego stanu lub terytorium). 

 

Plemiona 

9. W przypadku plemion fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach niniejszego programu są przyznawane przy 100-procentowym udziale 

federalnym (Federal Financial Participation - FFP) w kosztach programu, co oznacza, że nie jest wymagany niefederalny udział w jego 

finansowaniu (tzn. nie jest wymagane współfinansowanie ze strony plemion). 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I WYMOGI 

 

10. Fundusze federalne przyznane w ramach tej dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z celami, na które zostały przyznane. 

 

11. Procedury fiskalne i księgowe każdego beneficjenta muszą być wystarczające, aby umożliwić przygotowanie wymaganych raportów i śledzenie 

wydatków do poziomu niezbędnego do stwierdzenia, że fundusze federalne nie zostały wykorzystane niezgodnie z warunkami. 

 

12. Pułap kosztów administracyjnych. 

 Normalny limit kosztów administracyjnych w ramach CCDF (5 procent dla stanów i terytoriów, 15 procent dla plemion) nie ma zastosowania 

do funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ARP. 

 

 Państwa i terytoria zarezerwują nie więcej niż 10 procent funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w celu zarządzania dotacjami, zapewnienia 

pomocy technicznej i wsparcia przy ubieganiu się o dotacje i korzystaniu z nich, informowania o dostępności dotacji, prowadzenia działań 

mających na celu zwiększenie podaży opieki nad dziećmi oraz zapewnienia pomocy technicznej dla podmiotów świadczących opiekę nad 

dziećmi. 

 

 Plemiona zarezerwują nie więcej niż 20 procent funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w celu zarządzania dotacjami, zapewnienia pomocy 

technicznej i wsparcia przy ubieganiu się o dotacje i korzystaniu z nich, informowania o dostępności dotacji, prowadzenia działań mających na 

celu zwiększenie podaży opieki nad dziećmi oraz zapewnienia pomocy technicznej dla podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi. Kwota 

bazowa CCDF przyznana jako fundusze na wsparcie nie jest wliczana do wyliczonej kwoty podlegającej niniejszemu pułapowi kosztów 

administracyjnych. 

 

13. Wymagania dotyczące kosztów zapewnienia jakości (658G ustawy CCDBG; 45 CFR 98.53) oraz wymagania dotyczące wydatków na usługi 

bezpośrednie (658E(c)(3)(D) i (E) ustawy CCDBG; 45 CFR 98.50(f) i (g)) nie mają zastosowania do funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi. 

 

14. Sprawozdawczość. Niniejsze fundusze podlegają wymogom sprawozdawczym na każdym szczeblu administracyjnym oraz wymogom 

szczegółowym dla CCDF. OCC udostępni dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczych na swojej stronie internetowej pod 

adresem www.acf.hhs.gov/occ oraz na scentralizowanej stronie internetowej ACF poświęconej COVID-19 pod adresem 

https://www.acf.hhs.gov/coronavirus. 

 

15. Termin realizacji programu / likwidacji. 

 Fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi muszą zostać wykorzystane do 30 września 2022 r. i zlikwidowane do 30 września 2023 r. Wszelkie 

fundusze federalne powiązane z niniejszą dotacją, które nie zostaną wypłacone lub zlikwidowane w wyżej wymienionych terminach, zostaną 

pozyskane na rzecz ACF. Fundusze celowe w ramach ustawy ARP podlegają procesowi ponownego przydziału zgodnie z 45 CFR 98.64(b) dla 

stanów i Portoryko oraz 45 CFR 98.64(d) dla plemion. Ponadto stan, terytorium lub plemię musi powiadomić ACF, jeśli nie jest w stanie 

wykorzystać co najmniej 50% funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi do 11 grudnia 2021 roku. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROGRAMU 

 

16. Sprawozdawczość. Niniejsze fundusze podlegają wymogom sprawozdawczym na każdym szczeblu administracyjnym oraz wymogom 

szczegółowym dla CCDF. OCC udostępni dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczych na swojej stronie internetowej pod 

adresem www.acf.hhs.gov/occ. 
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI 

 

17. OCC przedstawi dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczości w zakresie nieruchomości na swojej stronie internetowej pod 

adresem www.acf.hhs.gov/occ. Wytyczne ACF dotyczące sprawozdawczości majątkowej znajdują się również na stronie 

https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property. 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

18. Niniejsze Warunki określone dla programu obowiązują od daty podanej na marginesie u dołu strony i pozostają w mocy do czasu ich aktualizacji. 

Będą one aktualizowane i ponownie publikowane tylko w razie potrzeby – gdy zostanie uchwalona nowa ustawa, rozporządzenie lub inny wymóg 

dotyczący niniejszego programu lub gdy jakikolwiek obowiązujący statut federalny, rozporządzenie, polityka, procedury lub ograniczenia zostaną 

zmienione, zweryfikowane, zmodyfikowane lub uchylone. 

 

OSOBY KONTAKTOWE 

 

19. Osobami kontaktowymi, od których można uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania dotyczące funkcjonowania programu bądź 

powiązanych kwestii finansowych lub dotyczących dotacji, są wyznaczeni do tego specjaliści ds. dotacji lub biura regionalne OCC, których adresy 

można znaleźć w zawiadomieniu o dotacji. 

 

 

Uwagi 

   

* Pole to zamieszcza się standardowo w zawiadomieniu o dotacji. Będzie ono widoczne w kolejnych kwartałach. 

 



Warunki uzupełniające Fundusze na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci (Child Care and Developmental Fund – CCDF)  

Fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ustawy ARP  

(ARP Act Child Care Stabilization Funds – CSC6) 

 

 

 
 

WARUNKI UZUPEŁNIAJĄCE 
 

Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich obowiązkowych programów grantowych, które do celów niniejszego dokumentu 

obejmują granty wg formuły (formula grants) i granty ramowe (block grants). Można je znaleźć na stronie 

https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants. Niniejsze „Warunki uzupełniające” stanowią dodatkowe 

wymagania dotyczące programu wymienionego poniżej. 
 

Akceptując dotację w tym programie, Instytucja kierująca zgadza się przestrzegać wymogów zawartych zarówno w „Warunkach ogólnych”, 

jak i „Warunków uzupełniających” dla tego programu. Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować utratę funduszy federalnych 

i stanowić podstawę do zawieszenia lub zakończenia dotacji. 
 

Wydział ds. Dzieci i Rodzin (Administration for Children and Families)  

Ellen Wheatley Office of Child Care 
 

DOFINANSOWANIE STABILIZACYJNE DO OPIEKI NAD DZIEĆMI 

FUNDUSZE NA WSPARCIE OPIEKI NAD DZIEĆMI (CHILD CARE STABILIZATION 

FUNDS) W RAMACH USTAWY O AMERYKAŃSKIM PLANIE RATUNKOWYM 

(AMERICAN RESCUE PLAN – ARP) 
Fundusze na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci 

Numer wsparcia finansowego (Assistance Listing Number) [93.575] 
 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO, STATUT, PRZEPISY WYKONAWCZE 

   

1. Zarządzanie niniejszym programem podlega: 

 Wymogom ustawy o amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan – ARP) z 2021 r. [P.L. 117-2] 

(https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf). 

 Wymogom ustawy o grancie ramowym na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci (Child Care and Development Block Grant – 

CCDBG) oraz powiązanych przepisów 

a. Ustawa CCDBG jest skodyfikowana w 42 U.S.C. §9857 i następnych, 

b. Przepisy wykonawcze do programu znajdują się w 45 CFR w części 98 i 99 (https://ecfr.federalregister.gov/current/title-

45/subtitle-A/subchapter-A/part-98 and https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99). 

 Postanowieniom aktualnego zatwierdzonego planu stanowego, terytorialnego lub plemiennego w ramach CCDF, stosownie do 

przypadku, łącznie ze wszystkimi zatwierdzonymi poprawkami lub rewizjami. 
 

2. Jak zaznaczono w memorandum informacyjnym dotyczącym funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ustawy ARP 

(dostępnym na stronie internetowej OCC pod adresem www.acf.hhs.gov/occ), fundusze te podlegają wszystkim wymogom 

uznaniowych CCDF, z wyjątkiem tych, które zostały stosownie wyszczególnione. Instytucje kierujące mogą wykorzystać fundusze na 

wsparcie opieki nad dziećmi do przyznania dotacji kwalifikowanym organizatorom opieki nad dziećmi na podstawie podanych przez 

organizatora bieżących kosztów operacyjnych. Kwalifikowany dostawca usług opieki nad dziećmi może wykorzystać fundusze na co 

najmniej jedno z poniższych działań: 

 Koszty osobowe, w tym płace i pensje lub podobne wynagrodzenie dla pracownika (w tym każdego właściciela jednoosobowej 

działalności gospodarczej lub niezależnego wykonawcy), świadczenia pracownicze, premie lub koszty rekrutacji i utrzymania 

pracowników. 

 Czynsz (w tym czynsz na podstawie umowy najmu) lub płatność z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania hipotecznego, media, 

utrzymanie lub ulepszenia obiektu lub ubezpieczenie. 

 Środki ochrony indywidualnej, materiały do czyszczenia i odkażania, usługi czyszczenia i odkażania lub szkolenia i rozwój 

zawodowy związany z praktykami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

 Zakupy lub renowacja sprzętu i wyposażenia w celu reagowania na sytuację kryzysową związaną z COVID-19. 

 Towary i usługi niezbędne do utrzymania lub wznowienia świadczenia usług opieki nad dziećmi. 

 Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego dla dzieci i pracowników. 

https://www.acf.hhs.gov/grants/mandatory-formula-block-and-entitlement-grants
https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-98
https://ecfr.federalregister.gov/current/title-45/subtitle-A/subchapter-A/part-99
http://www.acf.hhs.gov/occ
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3. Ujednolicone wymogi administracyjne, zasady zarządzania kosztami oraz wymogi w zakresie kontroli dla dotacji HHS w ramach 

45 CFR część 75. Zgodnie z 45 CFR §75.101(d), tylko niektóre części przepisów federalnych w 45 CFR część 75 mają zastosowanie do 

programów w ramach CCDF. 

 Podczęść A „Akronimy i definicje” pozostaje w mocy. 

 Podczęść B „Postanowienia ogólne” pozostaje w mocy. 

 Podczęść C „Wymagania przed udzieleniem zamówienia” nie ma zastosowania, z wyjątkiem §75.202, który pozostaje w mocy 

w zakresie federalnej instytucji przyznającej dotację. 

 Podczęść D „Wymagania po udzieleniu zamówienia” nie ma zastosowania, z wyjątkiem §§75.351-.353, które pozostają w mocy. 

 Podczęść E „Zasady zarządzania kosztami” Nie ma zastosowania w całości, z wyjątkiem przypadków wymienionych 

w 45 CFR §98.84. 

 Podczęść F „Wymagania dotyczące kontroli” pozostaje w mocy (zastępuje postanowienia Okólnika OMB A-133). 

 

4. Zgodnie z 45 CFR 87.2(b) przepisy federalne w 45 CFR część 87 nie mają zastosowania w całości do programów w ramach CCDF. 

 

5. Dodatkowe obowiązujące przepisy i wymagania można znaleźć w „Warunkach ogólnych” dla obowiązujących grantów wg formuły 

(formula grants), grantów ramowych (block grants) oraz grantów przysługujących na mocy regulacji (entitlement grants). 

 

PODZIAŁ KOSZTÓW LUB WSPÓŁFINANSOWANIE (UDZIAŁ NIEFEDERALNY) W 

RAMACH PROGRAMU 

 

6. Fundusze będą wykorzystywane jako uzupełnienie, lecz nie zastąpią innych federalnych, stanowych i lokalnych funduszy publicznych 

wydanych w celu zapewnienia usług opieki nad dziećmi dla uprawnionych osób. 

 

7. Niniejsze fundusze nie mogą być wykorzystane do spełnienia wymagań dotyczących dopasowania w innych federalnych programach 

grantowych. 

 

Stany i terytoria 

8. W przypadku stanów i terytoriów fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach niniejszego programu są przyznawane ze 

100-procentowym udziałem federalnym (Federal Financial Participation – FFP) w kosztach programu, co oznacza, że nie jest 

wymagany niefederalny udział w jego finansowaniu (tzn. nie jest wymagane współfinansowanie ze strony danego stanu lub terytorium). 

 

Plemiona 

9. W przypadku plemion fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach niniejszego programu są przyznawane przy 

100-procentowym udziale federalnym (Federal Financial Participation - FFP) w kosztach programu, co oznacza, że nie jest wymagany 

niefederalny udział w jego finansowaniu (tzn. nie jest wymagane współfinansowanie ze strony plemion). 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I WYMOGI 

 

10. Fundusze federalne przyznane w ramach tej dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z celami, na które zostały przyznane. 

 

11. Procedury fiskalne i księgowe każdego beneficjenta muszą być wystarczające, aby umożliwić przygotowanie wymaganych raportów 

i śledzenie wydatków do poziomu niezbędnego do stwierdzenia, że fundusze federalne nie zostały wykorzystane niezgodnie 

z warunkami. 

 

12. Pułap kosztów administracyjnych. 

 Normalny limit kosztów administracyjnych w ramach CCDF (5 procent dla stanów i terytoriów, 15 procent dla plemion) nie ma 

zastosowania do funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ARP. 

 

 Państwa i terytoria zarezerwują nie więcej niż 10 procent funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w celu zarządzania dotacjami, 

zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia przy ubieganiu się o dotacje i korzystaniu z nich, informowania o dostępności dotacji, 

prowadzenia działań mających na celu zwiększenie podaży opieki nad dziećmi oraz zapewnienia pomocy technicznej dla 

podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi. 

  



Warunki uzupełniające Fundusze na dofinansowanie opieki i rozwoju dzieci (Child Care and Developmental Fund – CCDF)  

Fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi w ramach ustawy ARP  

(ARP Act Child Care Stabilization Funds – CSC6) 
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 Plemiona zarezerwują nie więcej niż 20 procent funduszy na wsparcie opieki nad dziećmi w celu zarządzania dotacjami, 

zapewnienia pomocy technicznej i wsparcia przy ubieganiu się o dotacje i korzystaniu z nich, informowania o dostępności dotacji, 

prowadzenia działań mających na celu zwiększenie podaży opieki nad dziećmi oraz zapewnienia pomocy technicznej dla 

podmiotów świadczących opiekę nad dziećmi. Kwota bazowa CCDF przyznana jako fundusze na wsparcie nie jest wliczana do 

wyliczonej kwoty podlegającej niniejszemu pułapowi kosztów administracyjnych. 

 

13. Wymagania dotyczące kosztów zapewnienia jakości (658G ustawy CCDBG; 45 CFR 98.53) oraz wymagania dotyczące wydatków na 

usługi bezpośrednie (658E(c)(3)(D) i (E) ustawy CCDBG; 45 CFR 98.50(f) i (g)) nie mają zastosowania do funduszy na wsparcie opieki 

nad dziećmi. 

 

14. Sprawozdawczość. Niniejsze fundusze podlegają wymogom sprawozdawczym na każdym szczeblu administracyjnym oraz wymogom 

szczegółowym dla CCDF. OCC udostępni dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczych na swojej stronie 

internetowej pod adresem www.acf.hhs.gov/occ oraz na scentralizowanej stronie internetowej ACF poświęconej COVID-19 pod 

adresem https://www.acf.hhs.gov/coronavirus. 

 

15. Termin realizacji programu / likwidacji. 

 Fundusze na wsparcie opieki nad dziećmi muszą zostać wykorzystane do 30 września 2022 r. i zlikwidowane do 30 września 2023 

r. Wszelkie fundusze federalne powiązane z niniejszą dotacją, które nie zostaną wypłacone lub zlikwidowane w wyżej 

wymienionych terminach, zostaną pozyskane na rzecz ACF. Fundusze celowe w ramach ustawy ARP podlegają procesowi 

ponownego przydziału zgodnie z 45 CFR 98.64(b) dla stanów i Portoryko oraz 45 CFR 98.64(d) dla plemion. Ponadto stan, 

terytorium lub plemię musi powiadomić ACF, jeśli nie jest w stanie wykorzystać co najmniej 50% funduszy na wsparcie opieki 

nad dziećmi do 11 grudnia 2021 roku. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W RAMACH PROGRAMU 

 

16. Sprawozdawczość. Niniejsze fundusze podlegają wymogom sprawozdawczym na każdym szczeblu administracyjnym oraz wymogom 

szczegółowym dla CCDF. OCC udostępni dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczych na swojej stronie 

internetowej pod adresem www.acf.hhs.gov/occ. 

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI 

 

17. OCC przedstawi dodatkowe wskazówki dotyczące wymogów sprawozdawczości w zakresie nieruchomości na swojej stronie 

internetowej pod adresem www.acf.hhs.gov/occ. Wytyczne ACF dotyczące sprawozdawczości majątkowej znajdują się również na 

stronie https://www.acf.hhs.gov/grants/real-property-and-tangible-personal-property 

 

OKRES OBOWIĄZYWANIA 

 

18. Niniejsze Warunki określone dla programu obowiązują od daty podanej na marginesie u dołu strony i pozostają w mocy do czasu ich 

aktualizacji. Będą one aktualizowane i ponownie publikowane tylko w razie potrzeby – gdy zostanie uchwalona nowa ustawa, 

rozporządzenie lub inny wymóg dotyczący niniejszego programu lub gdy jakikolwiek obowiązujący statut federalny, rozporządzenie, 

polityka, procedury lub ograniczenia zostaną zmienione, zweryfikowane, zmodyfikowane lub uchylone. 

 

OSOBY KONTAKTOWE 

 

19. Osobami kontaktowymi, od których można uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania dotyczące funkcjonowania programu bądź 

powiązanych kwestii finansowych lub dotyczących dotacji, są wyznaczeni do tego specjaliści ds. dotacji lub biura regionalne OCC, 

których adresy można znaleźć w zawiadomieniu o dotacji. 
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