
 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-

010/16 oraz konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16,  

Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

Część II 

 

1. Jak należy definiować wskaźnik Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu? 

 

Zgodnie z definicją zawartą w Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych miejsce 

świadczenia usługi społecznej to: 

 miejsce wsparte ze środków EFS, na którym świadczona jest usługa 

społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po 

zakończeniu projektu, są to miejsca m.in. w placówkach dziennego pobytu, 

świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym, 

 osoba, np. asystent czy opiekun osób niesamodzielnych, który otrzymał 

wsparcie EFS (np. szkolenie), świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi 

po zakończeniu projektu. 

Interpretacja właściwego Ministra ds. rozwoju wskazuje, iż miejscem 

świadczenia usługi może być również osoba, której wynagrodzenie jest 

finansowane ze środków projektu, świadcząca lub gotowa do świadczenia 

usługi społecznej po zakończeniu projektu. 

 

2. Z ppkt 5 dotyczącego dziennego domu pomocy (str.67 regulaminu) 

wynika, że osoba z zaburzeniami psychicznymi może przebywać w DDP. 

Zgodnie z art.51 a ustawy o pomocy społecznej ośrodkami wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi są środowiskowe domy samopomocy 

lub kluby samopomocy. Ustawa odróżnia dzienny dom pomocy od 

ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art.51 ust.4 

ustawy). Czy zatem można uznać, że przyjmowanie osób z zaburzeniami 

psychicznymi do DDP jest w zgodzie z prawodawstwem krajowym? 

Ponadto należy zauważyć, że to przepis ustawy określa zasady 

odpłatności tych osób w ośrodkach wsparcia, a zatem nie ma potrzeby 

wypracowywać modelu finansowania usług po zakończeniu programu, 

bo model ten już funkcjonuje (co zatem ze specyficznym kryterium 

dostępu nr 5?- str.46 regulaminu). 

 



 

 

Zgodnie z art. 51a pkt 1 ustawy o pomocy społecznej ośrodkami wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi są: środowiskowy dom samopomocy lub 

klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej 

„uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub 

zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności 

i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej. W związku 

z powyższym w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi należy 

zastosować się do zapisów ustawy, a jednocześnie zadbać o to, aby Ośrodek 

taki spełniał standardy określone dla dziennego domu pomocy zgodne z ppkt 

5.1.4 (1. Dzienny dom pomocy) Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-

IP.01-18-010/16. 

Kryterium dostępu nr 5 określa próg dochodowy, który zobowiązuje 

Projektodawcę do pobierania opłat od uczestników projektu. Jeśli takie 

rozwiązania obowiązują w jednostce tj. wszystkie osoby, których dochód 

przekracza 150% kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej są zobligowane do odpłatności za realizowane usługi, kryterium 

uznaje się za spełnione.  

 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. 

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 

poz. 1598) określa rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych. W § 2 

pkt 3  rozporządzenia mowa jest o rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu 

zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym, czy na 

wnioskodawcy (np. ośrodku pomocy społecznej) spoczywa obowiązek 

ustalenia czy osoba ma możliwość i w jakim zakresie korzystać 

z rehabilitacji na mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Jeżeli 

tak, to w jaki sposób należy to weryfikować? 

 

W przypadku realizacji w ramach projektu specjalistycznych usług 

opiekuńczych Projektodawca ma możliwość stosowania procedur dotychczas 

obowiązujących w danej jednostce. 

 

4. Czy osoby, które mają uprawnienia do wykonywania zawodu np. 

pielęgniarki, opiekuna medycznego muszą wykazać, że odrębnie 

ukończyły szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

przedmedycznej, czy też wystarczy, że w programie nauczania tych 

zawodów występowała w/w tematyka? 

 

W sytuacji kiedy zakres tematyczny i godzinowy przedmiotu w szkole 

policealnej/wyższej pokrywał się z ramowym programem szkolenia z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy nie jest konieczny dodatkowy kurs. 



 

 

 

5. Czy osoby będące opiekunami w domu dziennego pobytu muszą 

spełniać takie same wymogi jak osoby świadczące usługi opiekuńcze 

w miejscu zamieszkania (czy poza dyplomem ukończenia szkoły na 

kierunku opiekun w domu pomocy społecznej ma przedłożyć dokumenty 

potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy lub 

pomocy przedmedycznej?) 

 

Osoby będące opiekunami w domu dziennego pobytu muszą spełniać takie 

same wymogi jak osoby świadczące usługi opiekuńcze w miejscu 

zamieszkania. W sytuacji kiedy zakres tematyczny i godzinowy przedmiotu 

w szkole policealnej/wyższej pokrywał się z ramowym programem szkolenia 

z zakresu udzielania pierwszej pomocy nie jest konieczny dodatkowy kurs. 

 

6. W Regulaminie konkursowym w Specyficznych Kryteriach Dostępu 

jednoznacznie jest wskazane, że w przypadku realizacji wsparcia 

w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich projekt przewiduje 

częściową odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% 

kryterium dochodowego pomocy społecznej. Do jakich usług należałoby 

wliczyć teleopiekę, która jest wymieniona jako usługa środowiskowa. 

Czy jest to usługa opiekuńcza? 

 

W przypadku realizacji w ramach projektu teleopieki kryterium nr 5 ma 

zastosowanie, tj. Projektodawca ma obowiązek przewidzieć częściową 

odpłatność za ww. usługę od uczestników, których dochód przekracza 150% 

kryterium dochodowego pomocy społecznej. 

 

7. Kim jest opiekun nieformalny? 

 

Opiekuna nieformalnego należy definiować jako opiekuna  faktycznego 

zgodnie z definicją zapisaną w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu  Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 3 

marca 2016 r. Jest to zatem osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca 

wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek 

rodziny. 

 

8. Czy opiekun nieformalny musi mieszkać z tą osobą by skorzystać ze 

wsparcia? 

 

Opiekun nieformalny nie musi mieszkać z osobą niesamodzielną by 

skorzystać ze wsparcia. 



 

 

 

9. Istnieje możliwość skierować działania wspierające na opiekunów 

nieformalnych m. in. poradnictwo psychologiczne. Czy istnieje również 

możliwość objecie działaniem poradnictwa psychologicznego os. 

niesamodzielnych, którymi opiekuje się opiekun nieformalny? 

 

Co do zasady, istnieje możliwość realizacji w ramach projektu poradnictwa 

psychologicznego dla osób niesamodzielnych jako usługi zwiększającej 

mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób. Jednocześnie takie 

działanie może stanowić jedynie element kompleksowych projektów 

dotyczących usług opiekuńczych, a jego realizacja w ramach projektu powinna 

wynikać z przedstawionych we wniosku o dofinansowanie problemów, barier 

i deficytów grupy docelowej projektu. 

 

10. Pomoc sąsiedzka- może przybrać formę wolontariatu lub wynagradzania. 

Jeśli mowa jest o wynagradzaniu powinna zostać zawarta umowa 

cywilno- prawna. Wynagrodzenie nie może przekraczać minimalnego 

wynagrodzenia za pracę w wymiarze miesięcznym. Czy w związku z tym 

stawka godzinowa powinna wynosić 12 zł/h? (zgodnie z projektem rządu 

który ma wejść w życie w styczniu 2017r). Jaką umowę powinno się 

podpisać z osobą świadczącą usługi opiekuńcze umowę zlecenie czy 

umowę o dzieło?  

 

Zgodnie z regulaminem konkursu warunki wykonywania sąsiedzkiej usługi 

opiekuńczej powinny zostać określone w kontrakcie trójstronnym zawartym 

pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą sąsiedzkie usługi 

opiekuńcze i podmiotem organizującym sąsiedzkie usługi opiekuńcze. 

Kontrakt określa w szczególności zakres czynności oraz formę wynagrodzenia 

za nią lub funkcjonowania na zasadach wolontariatu. Wynagrodzenie 

przyznawane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej. Nie powinno ono 

przekraczać 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze 

miesięcznym.  

Ustalając stawki wynagrodzeń oraz formę zatrudnienia w ramach projektu 

Projektodawca powinien stosować ogólnie obowiązujące przepisy prawa 

krajowego.  

W sytuacji zatrudnienia opiekuna należy stosować umowy zlecenie. 

 

11. Czy w ramach projektu ze środków dofinansowania zaplanować można 

szkolenie dla osób, które miałyby wykonywać usługi sąsiedzkie (zgodnie 

z Regulaminem konkursu warunkiem wykonywania usługi jest odbycie 8 

godzinnego szkolenia). Analogiczne pytanie dot. usług opiekuńczych – 

czy można zorganizować ze środków dofinansowania 80-godzinne 

szkolenie z zakresu realizowanej usługi? 



 

 

 
W ramach Działania 8.3 istnieje możliwość finansowania wyłącznie szkoleń 
dla opiekunów nieformalnych potrzebnych do opieki nad osobami 
niesamodzielnymi. 
 

12. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej usługi opiekuńcze przyznawane 

są w drodze decyzji administracyjnej. Jakie rozwiązanie należy przyjąć 

ze względu na zapisy w Regulaminie mówiące o kontrakcie 

trójstronnym? 

 
Beneficjent realizując wsparcie w ramach projektu może stosować zasady 

dotychczas  obowiązujące u Projektodawcy, przy czym zgodnie z zapisami pkt 

V Regulaminu konieczne jest zawarcie dodatkowo kontraktu trójstronnego 

pomiędzy osobą niesamodzielną, osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz 

przedstawicielem podmiotu organizującego usługi opiekuńcze. 

 

13. Czy można w ramach konkursu RPPK. 08.03.00-IP.01-18-010/16 po 

zakończeniu realizacji projektu 8.3 na usługi w Dziennym Domu Pomocy 

zapewnić trwałość świadczenia usług realizując kolejny projekt RPO WP 

na tego samego rodzaju usługi DDP? 

 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do 

świadczenia usług. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia popytu na usługę 

Beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do 

usługi świadczonej w ramach projektu  i o podobnej jakości, bez względu na 

źródło finansowania. Należy pamiętać, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 usługi 

opiekuńcze nie mogą być finansowane ze środków EFS dłużej niż przez 36 

miesięcy. 

 

14. W pkt 2.2 regulaminu wymienione są typy projektów, które mogą zostać 

objęte wsparciem. Natomiast  w pkt 5.1.4 ust. 2. podane są wyjaśnienia 

dotyczące Klubu seniora. W związku z tym, czy w ramach projektu 

można planować działania, które będą realizowane w Klubie Seniora 

i aplikować o środki na sfinansowanie działań opisanych  

w ww. wyjaśnieniach? Czy uczestnikami zajęć w Klubie seniora mogą 

być wyłącznie osoby niesamodzielne? 

 

Klub seniora powinien być organizowany zgodnie z zapisami punktu V 

regulaminu konkursu. Jest to miejsce spotkań osób starszych, które 

przeciwdziała osamotnieniu i marginalizacji seniorów, a zatem nie ma 

wymogu, iż jego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby niesamodzielne. 

Należy jednak mieć na uwadze, iż osoby starsze objęte wsparciem w klubie 



 

 

seniora muszą należeć do co najmniej jednej kategorii wykazanych jako grupa 

docelowa Działania 8.3. 

 

15. Czy możliwe jest sfinansowanie usługi opiekuńczej dla osoby 

niesamodzielnej, która tego wymaga na okres – godziny – w których 

opiekun nieformalny będzie w tym czasie na szkoleniu? 

 

Tak, sfinansowanie usługi opiekuńczej jako działanie wspierające opiekunów 

nieformalnych w opiece domowej, może być realizowane w ramach projektu. 

 

16. Czy działania wspierające opiekunów nieformalnych – typ 2 (szkolenia, 

praktyki) obejmują tylko i wyłącznie tych opiekunów nieformalnych osób 

niesamodzielnych, do których skierowane jest wsparcie, np. osoby 

niesamodzielne będą objęte usługami: pomocy sąsiedzkiej i teleopieki. 

Czy w ramach projektu możemy objąć opiekunów nieformalnych osób, 

do których nie będzie kierowane wsparcie, a ich opiekunowie takiego 

wsparcia potrzebują (osoby te są poza systemem opieki społecznej)? 

 

Opiekunowie nieformalni nie zostali wykazani jako osobna kategoria w grupie 

docelowej Działania 8.3 - grupę docelową projektu stanowią m.in. osoby 

starsze/ niesamodzielne oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich. 

W związku z powyższym wsparcie w ramach projektu może być udzielone 

opiekunowi faktycznemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy uczestnikiem 

projektu jest również osoba niesamodzielna, wobec której opiekun faktyczny 

pełni funkcje opiekuńcze. 

 

17. Nie wszystkie osoby objęte teleopieki mają wsparcie ze strony bliskich – 

są samotne – dlatego tez projekt przewiduje aktywizację środowisk 

lokalnych w celu utworzenia społecznych metod samopomocy przy 

wykorzystaniu nowych technologii – czy w takim przypadku osoba z ich 

otoczenia – sąsiad – może również zostać przeszkolony jako opiekun 

nieformalny. 

 

Sąsiad osoby niesamodzielnej może zostać przeszkolony w ramach projektu 

(w zakresie potrzebnym do opieki nad osobą niesamodzielną) jedynie 

wówczas, gdy spełnia przesłanki wynikające z definicji opiekuna faktycznego 

zawartej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. Jednocześnie w takiej sytuacji brak jest podstaw 

do wypłacania tej osobie wynagrodzenia za świadczenie sąsiedzkiej usługi 

opiekuńczej. 

 

18. Co w sytuacji, gdy w trakcie trwania projektu osoba o dochodzie do 

150% kryterium dochodowego z pomocy społecznej przekroczy to 



 

 

kryterium (czy nastąpi zmiana odpłatności? Czy liczy się moment 

przystąpienia do projektu?) 

 

W przypadku zmiany sytuacji finansowej uczestnika projektu i poinformowaniu 

o tym fakcie Projektodawcy, powinna nastąpić zmiana odpłatności za 

realizowane usługi.  

 

19. Czy jeśli projekt skierowany będzie do osób starszych (25 osób) i ich 

opiekunów (25 osób) naszą grupą docelową będzie 50 osób? Wsparcie 

osób starszych poprzez usługi opiekuńcze i wsparcie poprzez szkolenia 

opiekunów nieformalnych? (czy opiekunowie stanowią otoczenie?) 

 

W opisywanym przypadku grupa docelowa projektu będzie liczyć 50 osób.  

 

20. W sytuacji gdy samych opiekunów nieformalnych bez osób zależnych, 

którymi się opiekują nie możemy objąć wsparciem, to czy jeśli 

wprowadzimy wolontariat – nowa forma wsparcia środowiskowa 

i obejmiemy tym wsparciem Seniorów, czy wtedy możemy przeszkolić 

opiekunów nieformalnych tych osób?  

 

Tak. W przypadku gdy osoba niesamodzielna będzie uczestnikiem projektu 

i zostanie objęta konkretną formą wsparcia jej opiekun nieformalny może 

zostać przeszkolony w ramach projektu. 

Wolontariusze nie mogą być szkoleni w ramach konkursu. Przewidziane formy 

wsparcia w postaci szkoleń dotyczą wyłącznie opiekunów nieformalnych. 

 

21. Czy szkolenie z udzielania pierwszej pomocy powinno się zakończyć 

certyfikatem? 

 

Nie jest to konieczne. Wystarczy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 

22. Jeśli Gmina posiada uchwałę o odpłatności usług i wynosi ona od 100%, 

to czy nie będzie dyskryminacją, jeśli osoby w projekcie będą ponosić 

odpłatność od 150% kryterium dochodowego? 

 

Zgodnie z zapisami art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Przyznawanie usług w ramach projektu i poza 

projektem powinno odbywać się na tych samych zasadach. 

 



 

 

23. „Projekt przewiduje częściową odpłatność uczestników, których dochód 

przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za 

realizowane usługi”. 

Pytanie: W jaki sposób Wnioskodawca będzie kwalifikować tę częściową 

odpłatność pochodzącą od uczestników projektu – niemożliwą do 

przewidzenia przez niego na etapie składania wniosku o dofinansowanie? 

 

Planowana w projekcie odpłatność za usługi jest wkładem własnym projektu 

i powinna zostać wpisana w części V Budżet projektu pkt 5.10 Wkład własny. 

Wysokość odpłatności uczestnika powinna zostać oszacowana na poziomie 

umożliwiającym jego udział w projekcie już na etapie konstruowania budżetu 

projektu, a Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie do 

uzasadnienia wysokości oraz obliczenia ww. odpłatności.  

 

24. Zgodnie z art. 96 i 97 ustawy o pomocy społecznej rada gminy w zakresie 

zadań własnych określa w drodze uchwały zasady odpłatności za 

świadczenia z pomocy społecznej, w tym wydatki za usługi i pobyt 

w ośrodkach wsparcia. Co do zasady odpłatności nie ponoszą osoby, 

których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę 

samotnie gospodarująca lub osobę w rodzinie. Czy zatem zapis, że 

zasady odpłatności powinny być ustalone w projekcie nie stoi 

w sprzeczności z prawodawstwem krajowym, które określa, ze zasady 

ustala rada gminy? Czy ponoszenie odpłatności za świadczenie usług 

przez uczestników projektu, którzy osiągają dochody pomiędzy 100 

a 150% kryterium dochodowego  (zgodnie z obecnie obowiązującą 

uchwałą Rady Gminy) będzie skutkowało niespełnieniem specyficznego 

kryterium dostępu, w którym określono, że odpłatność za usługi ma 

dotyczyć osób, które przekroczą 150% kryterium? 

 

Realizując wsparcie w ramach projektu Projektodawca powinien stosować 

odpowiednie przepisy prawa krajowego. Jednocześnie, w przypadku, gdy 

zgodnie z uchwałą Rady Gminy częściową odpłatność za usługi ponoszą 

uczestnicy, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego pomocy 

społecznej, co do zasady kryterium dostępu nr 5 uznaje się za spełnione.  

 

25. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu pkt 4.2.8 Specyficzne kryteria 

dostępu kryterium nr 5 „Projekt przewiduje częściową odpłatność 

uczestników, których dochód przekracza 150 % kryterium 

dochodowego  pomocy społecznej, za realizowane usługi”. Proszę o 

podanie w jaki sposób powinna być ustalona odpłatność za usługi? Czy 

podobnie jak przy realizacji zadań własnych z zakresu pomocy 

społecznej powinna zostać podjęta uchwała rady miasta ustalająca 

zakres odpłatności zgodnie z art.97 ust. 5 ww. ustawy ? Jeśli tak to czy 

również przy takich formach wsparcia jak asystent osoby 



 

 

niepełnosprawnej czy niesamodzielnej jak również klub seniora, które 

nie są formami wsparcia określonymi w ustawie o pomocy społecznej? 

 

Beneficjent sam ustala poziom odpłatności za usługi w ramach projektu. 

Poziom odpłatności zależny jest od dochodu uczestnika projektu. Nie ma 

konieczności podejmowania odrębnej uchwały rady miasta ustalającej zakres 

odpłatności za usługi udzielane w projekcie. Kryterium dotyczy wszystkich 

form wsparcia realizowanych w ramach projektu. 

 

26. Wdrożenie systemu teleopieki wymaga przeszkolenia co najmniej dwóch 

osób zaangażowanych w realizację projektu (koszty bezpośrednie) 

z zakresu działania i funkcjonowania ww. systemu. Ze wstępnego 

rozeznania rynku dokonanego przez Wnioskodawcę wynika, iż szkolenie 

to jest obligatoryjne i nieodzowne dla Beneficjenta, który chce wdrożyć 

system. Czy w związku z tym koszty szkolenia będą wydatkiem 

kwalifikowanym w projekcie? 

 

Koszty szkolenia z zakresu działania i funkcjonowania systemu teleopieki 

będą wydatkiem kwalifikowanym w projekcie jedynie w sytuacji, gdy są 

niezbędne do uruchomienia usługi i nie ma możliwości pozyskania osób 

posiadających takie kompetencje.  

 

27. Czy aparatura medyczna typu (EKG, KTG, ciśnieniomierz, termometr, 

glukometr, stetoskop itp.) może być kosztem kwalifikowanym jako 

element teleopieki? 

W ramach konkursu finansowane mogą być środki trwałe i wyposażenie 
niezbędne do świadczenia usług, również tych w formie teleopieki. Należy 
jednak pamiętać, że usługi te co do zasady nie mogą zastępować świadczeń 
finansowanych ze środków NFZ. Zdecydowanie nie można w ramach 
konkursu zatrudniać kadry lekarskiej. Na podstawie treści pytania nie możemy 
stwierdzić czy sprzęt, o którym mowa jest niezbędny do realizacji projektu. 
 

28. Czy w ramach wniosku kosztem kwalifikowalnym może być stworzenie 

centrum medycznego do świadczenia usług opiekuńczych (teleopieki) na 

terenie województwa podkarpackiego? 

 

Finansowanie powyższego działania jest możliwe pod warunkiem, że centrum 

to będzie wpisywało się ze swoimi działaniami w typy operacji Działania 8.3. 

Jednocześnie, w ramach projektu finansowane będą jedynie koszty dotyczące 

realizacji usług społecznych, opiekuńczych, a nie inne koszty ponoszone 

przez takie centrum, np. usługi medyczne finansowane ze środków NFZ. 

Jednak zasadność tworzenia centrum może być oceniona wyłącznie po 

analizie wniosku o dofinansowanie projektu. 

 



 

 

29. Czy częściowa odpłatność powinna się pojawić już na etapie realizacji 

czy po jej zakończeniu? 

 

W Regulaminie konkursu obligatoryjna jest częściowa odpłatność uczestników 

za usługi asystenckie i/lub opiekuńcze dla osób, których dochód przekracza 

150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy 

społecznej. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji 

materialnej osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju 

usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi 

być zaplanowane we wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym 

odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.  

 

30. Czy odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi może stanowić 

wkład własny w projekt? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020 odpłatność osób objętych usługami opiekuńczymi 

w projekcie stanowi wkład własny projektu i musi zostać wpisana w części V 

Budżet projektu pkt 5.10. 

 

31. Czy ze środków dofinansowania zaplanować można ryczałt na 

dojazdy/zwrot kosztów dojazdu dla osób wykonujących usługi 

opiekuńcze? 

 

Zwrot kosztów dojazdu dla osób świadczących usługi opiekuńcze może 

stanowić koszt kwalifikowalny projektu, przy czym w przypadku osób 

zatrudnionych na umowę cywilno- prawną powinien zostać skalkulowany 

w kwocie wynagrodzenia w ramach umowy zlecenie. 

 

32. Czy ze środków projektu można sfinansować zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego, czy np. roweru trójkołowego, roweru z napędem 

elektrycznym i sprzęt ten nieodpłatnie wypożyczać osobom biorącym 

udział w projekcie? 

 

W ramach projektu brak jest możliwości sfinansowania zakupu sprzętu 

rehabilitacyjnego i jego nieodpłatnego wypożyczenia uczestnikom projektu. 

W ramach Działania 8.3. można jedynie sfinansować wypożyczenie sprzętu 

niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób 

starszych ( typ wsparcia 1c). 

 

33. Czy koszt związany z usługą teleopieki – abonament, podłączenie do 

centrali i korzystanie z jej usług – można wliczyć w koszty bezpośrednie? 

 



 

 

Tak, wydatki te stanowią koszty bezpośrednie projektu.  

 

34. W specyficznych kryteriach dostępu pkt 5 projekt przewiduje częściową 

odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium 

dochodowego pomocy społecznej za realizację usługi: 

 Czy w takim wypadku projekt generuje dochód? 

 Czy to może stanowić wkład własny? 

 Zasady odpłatności powinny zostać ustalone w projekcie, nie mogą być 

niższe jak za analogiczne usługi realizowanego wsparcia – czy w takim 

wypadku należy już ustalić kwoty dopłat? Co w wypadku, jeżeli wsparcie, 

jakim są: usługi pomocy sąsiedzkiej i teleopieki do tej pory nie były 

realizowane w gminie a mogłyby być w momencie, gdy projekt uzyska 

dofinansowanie, nie było ustalonych cen? Uchwała na te usługi 

powstanie dopiero w momencie, kiedy będzie wiadomo, czy projekt 

otrzyma dofinansowanie. Na tym etapie możemy ustalić z władzami 

gminy oszacowanie- ale nie będzie uchwały. 

 

Częściowa odpłatność uczestników projektu nie jest traktowana jako dochód 

projektu, a zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 stanowi wkład własny w projekcie. 

Wysokość odpłatności uczestnika powinna zostać oszacowana na poziomie 

umożliwiającym jego udział w projekcie i nie powinna stanowić bariery 

uczestnictwa w projekcie. Należy pamiętać o kryterium dostępu, która obliguje 

do pobierania opłat od uczestników, których dochód przekracza 150% 

dochodu uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie do 

uzasadnienia wysokości oraz obliczenia ww. odpłatności, natomiast na etapie 

składania wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane posiadanie stosownej 

uchwały Rady Gminy regulującej ww. kwestie. Uchwała taka musi być podjęta 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń, o których mowa 

w konkursie.  

 

 


