
 

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 merytoryczna projektu 

1. Jak połączyć projekt w ramach Działania 6.2 – Rozbudowa, przebudowa 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w ramach którego ma powstać Klub Samopomocy 

Seniora z działaniami w ramach 8.3.? Nadmienimy, że planowane zakończenie 

prac remontowych, budowlanych a tym samym rozpoczęcie działalności Klubu 

Seniora na około 2018 rok (I lub II kwartał)? W ramach projektu 8.3. pragniemy 

pozyskać dofinansowanie do miejsc opieki w Klubie Samopomocy Seniora 

(koszty transportu, dożywienia, rehabilitacji itp.). 

 

W związku z tym, iż projekt realizowany w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-

IP.01-18-010/16 musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2018 r. czas realizacji 

projektu od zakończenia prac remontowo-budowlanych w ramach 6.2 mógłby 

obejmować tylko niecały rok. W roku 2017 WUP w Rzeszowie planuje ogłosić dwa 

konkursy na realizacje usług społecznych w ramach Działania 8.3, zatem IP sugeruje 

złożenie wniosku w kolejnych konkursach. 

 

2. W Regulaminie konkursu pkt 5.1.2 mowa jest o podmiocie organizującym usługę 

opiekuńczą. Proszę o podanie na jakich zasadach powinien zostać wyłoniony 

podmiot organizujący usługi opiekuńcze, czy mają tu zastosowanie przepisy art. 

25 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej? 

 

W Regulaminie konkursu nr RPPK.08.03.01.00-IP.01-010/16 pkt. 5.1.2 jest mowa 

o obecności przedstawiciela podmiotu organizującego usługi opiekuńcze podczas 

zawierania kontraktu trójstronnego. Podmiotem organizującym usługi opiekuńcze jest 

Beneficjent, Partner (w przypadku gdy to on jest za to działanie odpowiedzialny) lub 

instytucja której to zadanie zostało zlecone (w przypadku gdy realizacja usługi została 

zlecona). 

 

3. W przypadku usług opiekuńczych, w jaki sposób nastąpi weryfikacja czy 

świadczone usługi w ramach projektu są świadczone w nowym środowisku (u 

nowej osoby)? 

 

W trakcie ewentualnej kontroli u Beneficjenta. 



 

4. Jak będzie sprawdzana instytucjonalna gotowość po zakończeniu projektu? 

 

W trakcie ewentualnej kontroli u Beneficjenta po zakończeniu projektu. 

 

5. Czy wskaźnik drugi z ppkt 2.5.3 jest obowiązkowy dla OPS? (liczba osób 

poszukujących pracy …4,25%)? 

 

Zgodnie z pkt 2.5.4 Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie 

zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 

zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki 

produktu i wskaźniki rezultatu spośród wskazanych w punkcie 2.5.3 Regulaminu, 

adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. Status 

prawny wnioskodawcy nie ma w powyższym przypadku znaczenia.  

 

6. Specyficzne kryteria dostępu kryterium 2 – Czy jest obowiązkowe dla OPS i jak 

je wykazać? 

 

Spełnienie kryterium 2 „Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych 

usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez danego Beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności projektu” 

jest obowiązkowe dla wszystkich Projektodawców. Zgodnie z kolumną „definicja / 

wyjaśnienie” dot. ww. kryterium w Regulaminie konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-

18-010/16 zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 

zostały zawarte w punkcie 4.1 wniosku. Wnioskodawca powinien zawrzeć deklarację, 

iż projekt będzie prowadził do zwiększenia liczby osób objętych usługami 

świadczonymi w lokalnej społeczności przez danego Beneficjenta w stosunku do 

danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności projektu. Fakt spełnienia 

powyższego kryterium będzie weryfikowany w trakcie realizacji projektu, w tym w 

czasie kontroli u beneficjenta. 

 

7. Jeżeli planujemy tworzenie mieszkania treningowego na okres 1,5 roku czy 

trwałość projektu po jego zakończeniu musi wynosić również 1,5 roku czy 2 lata? 

 

Specyficzne kryterium dostępu nr 3 dla konkursu  nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 

brzmi: Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług w mieszkaniach o 

charakterze wspomaganym po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako 

instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. W związku z tym w 

niniejszym przypadku trwałość oferowanego wsparcia po zakończeniu projektu nie 

jest związana z tym na jaki okres planowane jest tworzenie mieszkania a tylko i 



wyłącznie z okresem realizacji projektu. Przykładowo jeżeli okres realizacji projektu 

wynosi 2 lata to trwałość również musi wynieść min. 2 lata. 

 

8. Jeżeli planujemy utworzenie usługi mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 

niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 oraz dla pełnoletnich 

wychowanków pieczy zastępczej czy osoby z tych dwóch grup powinny mieć 

utworzone dwa odrębne rodzaje mieszkań treningowe i wspierane? Czy można 

utworzyć tylko mieszkanie treningowe (kilka dla wychowanków pieczy, a kilka 

dla osób niepełnosprawnych)? 

 

Osoby opuszczające pieczę zastępczą mogą skorzystać z usługi mieszkalnictwa 

w postaci mieszkania treningowego natomiast osoby niepełnosprawne zarówno  

w postaci mieszkania treningowego jak i wspieranego. Rodzaj utworzonych przez 

Beneficjenta mieszkań musi wynikać z planowanego ich przeznaczenia. Mieszkanie 

treningowe przygotowuje osoby w nim przebywające do prowadzenia samodzielnego 

życia; usługa ma charakter okresowy i służy przebywającym w mieszkaniach osobom 

w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności. Natomiast mieszkanie 

wspierane stanowi alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową 

opiekę; usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego (w przypadku potrzeby 

opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Jednocześnie pamiętać należy o 

konieczności spełnienia kryterium dostępu nr 4, które wymaga realizowania 

spersonalizowanego wsparcia towarzyszącego. 

 

9. Czy w ramach projektu można sfinansować 80 godzinne szkolenie dotyczące 

zakresu realizowanej usługi dla kandydata na opiekuna mieszkania 

wspomaganego? 

 

Szkolenie dla kandydata na opiekuna mieszkania wspomaganego nie wchodzi 

w zakres typów projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu nr 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16. 

 

10. Czy wsparciem można objąć osobę, dla której OPS już świadczy usługi 

opiekuńcze? Wsparcie polegałoby na rozszerzeniu oferty np. poprzez zwiększenie 

liczby godzin opieki. 

 

W związku z tym, iż środki EFS nie mogą służyć zastępowaniu finansowania 

krajowego nie powinno się wsparciem obejmować osoby, dla której OPS 

świadczy już tożsame usługi opiekuńcze. Należy zakwalifikować do udziału w 

projekcie osoby, które nie otrzymywały jeszcze wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych lub w przypadku osoby, która już korzystała z takiego wsparcia 

wprowadzić inne usługi opiekuńcze. Tym samym zwiększenie liczby godzin opieki 

nie jest traktowane jako rozszerzenie oferty wsparcia. 

 



11. Czy osoby objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych 

usług opiekuńczych w 2016 r. na postawie decyzji administracyjnej wydanej 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej (w ramach środków własnych gminy) mogą 

być objęte wsparciem w ramach projektu poprzez zastąpienie ww. usług 

usługami w ramach projektu lub poprzez zwiększenie ilości godzin? 

 

W związku z tym, iż środki EFS nie mogą służyć zastępowaniu finansowania 

krajowego nie powinno się wsparciem obejmować osoby, dla której OPS 

świadczy już tożsame usługi opiekuńcze. Należy zakwalifikować do udziału 

w projekcie osoby, które nie otrzymywały jeszcze wsparcia w postaci usług 

opiekuńczych lub w przypadku osoby, która już korzystała z takiego wsparcia 

wprowadzić inne usługi opiekuńcze. Tym samym zastąpienie ww. usług usługami 

w ramach projektu lub zwiększenie liczby godzin opieki nie jest traktowane jako 

rozszerzenie oferty wsparcia. 

 

12. Czy wskaźnik dotyczący liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy … należy obligatoryjnie wskazywać we 

wniosku o dofinansowanie? 

 

Zgodnie z pkt 2.5.4 Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 oraz 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie 

zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 

zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki 

produktu i wskaźniki rezultatu spośród wskazanych w punkcie 2.5.3 Regulaminu, 

adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. 

 

13. Czym się różnią mieszkania chronione od wspomaganych? 

 

Mieszkanie wspomagane to usługa świadczona w środowisku lokalnym: 

a. w postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej lub 

b. w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod 

opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc 

w prowadzeniu samodzielnego życia w formie mieszkania treningowego lub 

wspieranego. Mieszkanie treningowe przygotowuje osoby w nim przebywające do 

prowadzenia samodzielnego życia; usługa ma charakter okresowy i służy 

przebywającym w mieszkaniach osobom w osiągnięciu częściowej lub całkowitej 

samodzielności. Natomiast mieszkanie wspierane stanowi alternatywę dla pobytu 

w placówce zapewniającej całodobową opiekę; usługa ma charakter pobytu stałego 

lub okresowego (w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów 

faktycznych). 



 

14. Dokumentacja konkursowa określa definicję pojęć. Czy projektodawca używając 

tych pojęć we wniosku o dofinansowanie musi te pojęcia ponownie definiować? 

 

Projektodawca nie musi ponownie definiować pojęć zdefiniowanych w Regulaminie 

konkursu.  

 

15. Czy jeśli projekt skierowany jest wyłącznie do osób niepełnosprawnych w 

projekcie – we wniosku o dofinansowanie projektodawca musi grupę docelową 

rozbić na rodzaje niepełnosprawności? 

 

Wszystko zależy od specyfiki projektu i planowanych form wsparcia. Na przykład 

przy planowanym utworzeniu mieszkań treningowych i wspieranych należałoby 

podzielić grupę osób niepełnosprawnych, aby tym samym uzasadnić przydział do 

poszczególnych rodzajów mieszkań, który może wynikać z rodzaju 

niepełnosprawności. 

 

16. Czy racjonalne usprawnienie można zastosować w Ośrodku Pomocy Społecznej? 

 

Mechanizm racjonalnych usprawnień jest możliwy do zastosowania w ramach 

projektów ogólnodostępnych w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa 

osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od statusu prawnego wnioskodawcy. 

Oznacza to możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych lub 

oddziaływania na szeroko pojętą infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry we wniosku 

o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie  

(w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością. W projektach 

dedykowanych, w tym zorientowanych wyłącznie lub przede wszystkim na osoby z 

niepełnosprawnościami oraz projektach skierowanych do zamkniętej grupy 

uczestników wydatki na stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień są 

wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu (Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020). 

 

17. GOPS/MOPS wydaje decyzję administracyjną dla podopiecznego do 31 grudnia 

na świadczenie usług opiekuńczych. Od 1 stycznia jest wydawana nowa decyzja 

o przyznaniu usług opiekuńczych (dla tej samej osoby). Czy ta nowa decyzja jest 

traktowana w taki sposób, że została wydana dla nowej osoby i może być ta osoba 

uznana jako uczestnik projektu? 

 

Nie, nie może być traktowana jako nowa osoba. W związku z tym, że osoba ta w 

poprzednim roku otrzymywała już usługi opiekuńcze z OPS nie można jej w ramach 

projektu udzielić wsparcia poprzez świadczenie tożsamych usług opiekuńczych. Może 

być uczestnikiem projektu, ale powinna dostać inny zakres usług opiekuńczych. 



 

 

18. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze w ramach zwykłej 

działalności zgodnie z ustawą. Większość usług wykonywana jest od poniedziałku 

do piątku. Celem niniejszego konkursu (8.3 - 010) jest „zwiększenie dostępności 

usług społecznych…” Jak rozumieć to „zwiększenie”? Czy w ramach tegoż 

projektu, by osiągnąć cel, gmina może tylko wprowadzić dodatkowe usługi w dni 

wolne od pracy wśród osób już korzystających z usług? Czy odbiorcami usług 

muszą być zupełnie nowi podopieczni? O ile minimalnie musi zwiększyć się 

„dostępność usług”? 

 

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych 

i opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym to cel 

przewidziany do osiągnięcia w wyniku realizacji projektów w ramach ogłoszonego 

konkursu. Jest to cel całego konkursu. Natomiast cel główny konkretnego projektu 

powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów grupy docelowej, 

jakie wnioskodawca rozpoznał na planowanym obszarze wsparcia i chce rozwiązać 

lub złagodzić poprzez realizację projektu.  

W związku z tym,  iż środki EFS nie mogą służyć zastępowaniu finansowania 

krajowego nie powinno się wsparciem obejmować osoby, dla której OPS świadczy już 

tożsame usługi opiekuńcze. Należy zakwalifikować do udziału w projekcie osoby, 

które nie otrzymywały jeszcze wsparcia w postaci usług opiekuńczych lub w 

przypadku osoby, która już korzystała z takiego wsparcia wprowadzić inny zakres 

usług opiekuńczych.  

 

 

19. Czy po zakończeniu projektu usługa teleopieki musi być utrzymana dwa lata?  

(wiąże się to z utrzymaniem np. abonamentu, sygnału na miasto) 

 

Specyficzne kryterium dostępu nr 3 dla konkursu  nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 

brzmi: W przypadku realizowania w ramach projektu usług asystenckich i/lub 

opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia ww. usług po 

zakończeniu projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji 

projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu 

do świadczenia usług. W związku z tym w niniejszym przypadku instytucjonalna 

gotowość podmiotu do świadczenia usługi teleopieki po zakończeniu projektu jest 

związana z okresem realizacji projektu. Przykładowo jeżeli całkowity okres realizacji 

projektu wynosi 1,5 roku to trwałość również musi wynieść 1,5 roku. 

 

20. Zatrudnienie nowych opiekunów do usług opiekuńczych wiąże się z trwałością po 

realizacji projektu? 

 

Instytucjonalna gotowość do świadczenia usługi oznacza, że w przypadku wystąpienia 

popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie 



zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku 

niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak 

w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi 

być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca 

liczby miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być 

obowiązkowo opublikowana np. na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni 

odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę. 

 

21. Wskaźniki „specyficzne dla projektu”: „Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. 

Pytanie: Czy system teleopieki zalicza się do ww. wskaźnika? Jeśli tak to czy 

zgodnie z definicją wskaźnika liczbę obiektów będą stanowić mieszkania osób 

objętych usługami teleopieki? 

 

Zgodnie z definicją we Wspólnej Liście Wskaźników Kluczowych 2014-2020 nazwa 

„obiekt” odnosi się do „instytucji, zakładów itp.” a nie prywatnych mieszkań. 

 

Wskaźnik nie dotyczy mieszkań objętych usługami teleopieki. Dofinansowanie do 

sprzętu niezbędnego do realizacji wsparcia dla uczestnika to nie likwidacja barier 

związanych z niepełnosprawnością tej osoby. 

 

22. Specyficzne kryteria dostępu: 

„Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi 

w lokalnej społeczności przez danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku 

poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności projektu.” 

Pytanie: Planowany okres realizacji projektu to 04.2017r. Wniosek złożony 

zostanie do 23.09.2016r. Dane osób objętych usługami opiekuńczymi zatem będą 

obejmować niepełny, bo jedynie półroczny okres realizacji ww. usług. Czy przy 

tak przyjętej metodologii, planowane 30 osób stanowiących uczestników 

projektu, będzie spełnieniem wymaganego kryterium? 

 

Wnioskodawca powinien zawrzeć deklarację, iż projekt będzie prowadził do 

zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności 

przez danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

rozpoczęcia działalności projektu. Nie ma konieczności przedstawiania danych 

dotyczących usług w danej jednostce. Należy jednak wskazać liczbę osób 

uczestniczących w projekcie. Należy wskazać ile osób otrzyma nowy zakres 

świadczeń, a ile osób uzyska możliwość objęcia usługami społecznymi w ramach 

projektu. 

 

23. Czy uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby starsze?  

Jeśli tak, to w jaki sposób uzyskać wskaźnik obligatoryjny: „Liczba osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 



uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących…”? (str. 23 dokumentacji konkursowej).  

 

Zgodnie z pkt 2.3 ppkt 3 Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 

możliwą grupą docelową są osoby starsze/niesamodzielne oraz osoby pełniące funkcje 

opiekuńcze wobec nich. Natomiast jak wynika z pkt 2.5.4 Wnioskodawca ubiegający 

się o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie 

projektu współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 

zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki 

produktu i wskaźniki rezultatu spośród wskazanych w punkcie 2.5.3 Regulaminu, 

adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. 

 

24. Jeśli uczestnikami projektu będą osoby zależne, w wieku aktywności zawodowej, 

czy można zaoferować im szkolenia i staże zawodowe? 

 

W ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu społecznych i zdrowotnych w ramach 

konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 nie ma możliwości zaoferowania 

wsparcia w postaci szkoleń zawodowych i staży dla osób zależnych. 

 

25. Czy można łączyć Typy projektów 1 z 2 i/lub z 3 (str.19 dokumentacji 

konkursowej)? 

 

Można w ramach jednego projektu łączyć różne typy projektów przewidzianych do 

realizacji w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16. 

 

26. W przypadku Typu projektu nr 3, jakie wymagania lokalowe i standardy 

musiałby spełnić nowo utworzony ośrodek zapewniający opiekę dzienną dla osób 

niesamodzielnych? 

Warunki lokalowe i standardy świadczenia usług opiekuńczych w formie dziennego 

domu pomocy zostały zawarte w pkt 5 ppkt 5.1.4 Dzienny dom pomocy Regulaminu 

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

27. W przypadku trwałości projektu dot. usług asystenckich lub opiekuńczych 

sfinansowanych ze środków EFS, jak należy rozumieć instytucjonalną gotowość 

do świadczenia usługi? Czy polega to na zatrudnieniu ww. osób po projekcie w 

OPS? 

Instytucjonalną gotowość do świadczenia usługi oznacza, że w przypadku wystąpienia 

popytu na usługę beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie 

zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku 

niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak 

w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi 

być zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona. Aktualna informacja dotycząca 

liczby miejsc oferowanych przez podmiot po projekcie w okresie trwałości musi być 



obowiązkowo opublikowana na stronie internetowej beneficjenta. Potencjalni 

odbiorcy usług muszą wiedzieć, że mogą zgłosić się po usługę. 

28. Czy w przypadku wskaźnika rezultatu bezpośredniego – liczba wspartych 

w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

programu, jako miejsce świadczenia usługi należy rozumieć mieszkanie, 

w którym przebywa osoba niesamodzielna do której uczęszcza opiekunka 

środowiskowa w ramach usług finansowanych z EFS? 

Zgodnie z Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych2014-2020 miejsce świadczenia 

usług społecznych istniejące po zakończeniu programu należy rozumieć jako 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 i mieszkaniach o charakterze 

wspomaganym.  

29. Jeżeli OPS świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

a w ramach środków EFS zamierza zwiększyć liczbę środowisk objętych pracą 

opiekunek (do usług opiekuńczych), czy w takim przypadku do liczby osób 

objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności należy wliczać 

środowiska objęte usługami specjalistycznymi? (pytanie związane jest z 

spełnieniem specyficznego kryterium dostępu nr 2) 

 

Zgodnie z kryterium specyficznym dostępu nr 2 projekt ma prowadzić do zwiększenia 

liczby osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności, a nie 

zwiększenia liczby środowisk. 

 

30. Czy wniosek może składać DPS (Dom Pomocy Społecznej)? 

Dom Pomocy Społecznej może złożyć wniosek o dofinansowanie jedynie w sytuacji, 

gdy funkcjonuje jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego.  

W przypadku, gdy DPS jest jednostką organizacyjną jednostki samorządu 

terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, w polu 2.1 wniosku  

o dofinansowanie należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu 

terytorialnego posiadającej osobowość prawną (tj. gminy), jak i nazwę jednostki 

organizacyjnej (tj. DPS) w formacie nazwa jst/ nazwa jednostki organizacyjnej. 

Należy również pamiętać, że planując realizację projektu należy mieć na uwadze 

statutowy zakres działań możliwych do realizacji przez dom pomocy społecznej oraz 

ograniczone możliwości wsparcia opieki instytucjonalnej w ramach konkursu nr 

RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16.   

31. Czy wniosek może składać PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)? 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka organizacyjna jednostki 

samorządu terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej może złożyć wniosek 



w ramach Działania 8.3, jednak w polu 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać 

zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość 

prawną (tj. powiatu), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (tj. PCPR) w formacie 

nazwa jst/ nazwa jednostki organizacyjnej. 

32. Czy wniosek może składać OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej)? 

Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna jednostki samorządu 

terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej może złożyć wniosek w ramach 

Działania 8.3, jednak w polu 2.1 wniosku o dofinansowanie należy wpisać zarówno 

nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną 

(tj. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (tj. OPS) w formacie nazwa jst/ 

nazwa jednostki organizacyjnej. 

33. Czy usługi opiekuńcze (teleopiekę) może świadczyć firma (centrum medyczne) 

z poza województwa podkarpackiego? 

Przy zlecaniu realizacji usług merytorycznych w ramach projektu należy stosować 

reguły wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj. stosować przepisy 

wynikające z Prawa zamówień publicznych lub zasadę konkurencyjności.  

Udzielanie zamówienia publicznego w ramach projektu następuje zgodnie z:  

- ustawą Pzp – dla beneficjentów zobligowanych do stosowania Pzp,  

- zasadą konkurencyjności:  

dla beneficjentów niezobligowanych do stosowania Pzp, w przypadku zamówień 

publicznych przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów 

i usług, dla beneficjentów zobligowanych do stosowania Pzp w przypadku zamówień 

publicznych o wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto a poniżej 30 tys. euro.  

Brak jest natomiast jakichkolwiek uregulowań dotyczących miejsca pochodzenia 

podmiotu świadczącego usługi w ramach projektu. 

34. Jak długi jest okres trwania projektu? 

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu termin realizacji projektu musi mieścić się 

w okresie od dnia 16.08.2016 r. do 31.12.2018 r., przy czym decyzję dotyczącą okresu 

trwania projektu podejmuje Projektodawca, pamiętając o konieczności zapewnienia 

trwałości projektu po okresie realizacji projektu. 

35. Jak długo po zakończeniu okresu trwałości jest wymagane aby utrzymywać tą 

usługę? 

Zgodnie z kryterium dostępu nr 1 w przypadku realizowania w ramach projektu usług 

asystenckich i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia 

ww. usług po zakończeniu projektu przez okres odpowiadający co najmniej 



okresowi realizacji projektu. Po zakończeniu wymaganego okresu trwałości nie ma 

konieczności utrzymywania trwałości usługi. 

36. Czy wniosek składać mogą np. 2-3 gminy razem dla podległych placówek typu 

OPS lub np. 2-3 OPS-y razem? 

Wymogi dotyczące partnerstwa zostały opisane szczegółowo w punkcie 2.7 

regulaminu konkursu. 

37. Czy składać wniosek może starostwo powiatowe na usługi opiekuńcze (teleopiekę) 

z której będą korzystać docelowo OPS-y (ich podopieczni) na terenie danego 

powiatu? 

Zgodnie z regulaminem konkursu, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się m.in. 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a zatem powiat (nie 

starostwo powiatowe) może złożyć wniosek o dofinansowanie projektu.. Podział 

zadań w projekcie powinien wynikać z zadań przypisanych danej jednostce zgodnie z 

ustawą o pomocy społecznej. 

38. Czy fundacja lub stowarzyszenie może składać wniosek na usługi teleopieki?  

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się 

m.in. podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji 

społecznej oraz działalności leczniczej. 

39. Czy opiekun, o którym mowa w ppkt 5 dotyczącym dziennego domu pomocy 

(str.67 regulaminu), to osoba zatrudniona w dziennym domu na stanowisku 

opiekun, czy też może to być np. terapeuta zajęciowy lub animator, który na stałe 

jest zatrudniony w DDP, a jednocześnie wykonuje czynności opiekuńcze? 

 

W Dziennym domu pomocy do 30 osób stale powinny być zatrudnione co najmniej 3 

osoby, w tym dwóch opiekunów. Z osobami z zaburzeniami psychicznymi ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności powinien stale pracować nie mniej niż jeden 

opiekun na dwóch uczestników. W związku z powyższym powinna być to osoba 

zatrudniona na stanowisku opiekun. Jeśli osoba ta może pogodzić zatrudnienie w obu 

jednostkach i spełnia wymagania do pracy na danym stanowisku może zostać 

zaangażowana do pracy w projekcie. 

 

 

40. Proszę o szczegółowe wyjaśnienie definicji likwidowania barier 

architektonicznych w miejscu zamieszkania, wskazanie jaki może być zakres 

takiej usługi, jaka dokumentacja będzie wymagana do uznania wydatku za 

kwalifikowalny? 

 



Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania polega na 

wykonywaniu czynności lub podejmowaniu inwestycji, które będą miały na celu 

udostępnianie przestrzeni architektonicznej w miejscu zamieszkania uczestnika 

projektu np.: 

 budowa pochylni, 

 dźwig osobowy, 

 podnośnik, 

 poręcze w ciągach komunikacyjnych, 

 uchwyty w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, 

 wymiana wanny na prysznic, 

 likwidacja progów, 

 likwidacja różnic poziomów ciągów komunikacyjnych, podłóg, 

 wymiana ościeżnicy i drzwi, 

 podłogi antypoślizgowe. 

 

Budżet projektu 

 

41. Co może być wkładem własnym w projekcie w przypadku OPS-ów – gdy osobom 

korzystającym z usług nie udzielamy wsparcia finansowego? 

 

 

Każdy wydatek związany z realizacją projektu ujęty w budżecie szczegółowym może 

stanowić wkład własny. Wkład ten może być również wniesiony w ramach kosztów 

pośrednich projektu. Nie ma zamkniętego katalogu wydatków dot. wkładu własnego 

 

42. Proszę podać przykłady wkładu własnego. 

 

 

Każdy wydatek związany z realizacją projektu ujęty w budżecie szczegółowym może 

stanowić wkład własny. Wkład ten może być również wniesiony w ramach kosztów 

pośrednich projektu. Nie ma zamkniętego katalogu wydatków dot. wkładu własnego.  

 

43. Czy pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielniającego się wychowanka 

rodziny zastępczej lub świadczenia pieniężne na dziecko przebywające w rodzinie 

zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej może stanowić wkład własny 

do projektu (odnośnie konkursu 011/16 mieszkanie wspomagane)? 

 

Pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielniającego się wychowanka rodziny 

zastępczej w przypadku udziału w projekcie osób opuszczających pieczę zastępczą 

może być wkładem własnym.  

Świadczenia pieniężne na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo-wychowawczej nie może stanowić wkładu własnego do projektu, gdyż 



mieszkańcami mieszkania wspomaganego mogą być osoby opuszczające ww. 

rodziny/placówki. Wkład własny musi być natomiast bezpośrednio powiązany 

z uczestnikami projektu. 

 

44. Czy dotacja województwa przyznawana Gminie na realizację specjalistycznych 

usług opiekuńczych może być wkładem własnym do projektu? 

 

Jeżeli usługi specjalistyczne opłacane dotacją województwa są realizowane jako 

zadania własne gminy to wtedy mogą stanowić wkład własny. 

 

45. Czy pobyt w mieszkaniu wspomaganym może być odpłatny przez wychowanka 

przebywającego w pieczy zastępczej lub opuszczającego pieczę zastępczą czy 

tylko bezpłatny? 

 

Mieszkańcami mieszkania treningowego nie mogą być osoby przebywające w pieczy 

zastępczej a jedynie osoby ją opuszczające.  

W uzgodnieniach zawartych w formie trójstronnego kontraktu pomiędzy 

przedstawicielem podmiotu prowadzącego mieszkanie wspomagane, opiekunem 

mieszkania wspomaganego a osobą ubiegającą się o wsparcie określony zostaje 

poziom odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia. Beneficjent sam ustala poziom 

odpłatności. Poziom odpłatności zależny jest od dochodu (w przypadku mieszkań 

treningowych ) i stanowi część procesu usamodzielniania. 

Planowana odpłatność w projekcie może zostać wpisana w części V Budżet projektu 

pkt 5.10 jako wkład własny. Wkład własny pomniejsza wartość wnioskowanego 

dofinansowania. Jednocześnie należy podkreślić, iż wysokość odpłatności uczestnika 

powinna zostać oszacowana na poziomie umożliwiającym jego udział w projekcie a 

zarazem nie powinna stanowić bariery uczestnictwa w projekcie . Wnioskodawca 

zobowiązany jest we wniosku o dofinansowanie do uzasadnienia wysokości oraz 

obliczenia ww. odpłatności. Należy mieć na uwadze, iż pobieranie opłat od 

uczestników wpłynie na ocenę potencjału finansowego Wnioskodawcy i jego 

zdolności do zapewnienia płynnej obsługi finansowej projektu podczas oceny 

spełnienia kryterium dot. potencjału. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku zapisy.       

 

 

46. Czy odpłatność lub częściowa odpłatność w projekcie może lub musi być 

rozliczona jako wkład własny? 

 

Planowana odpłatność w projekcie może zostać zakwalifikowana jako wkład własny i 

wpisana w części V Budżet projektu pkt 5.10 Wkład własny. Wkład własny 

pomniejsza wartość wnioskowanego dofinansowania. Jednocześnie należy podkreślić, 

iż wysokość odpłatności uczestnika powinna zostać oszacowana na poziomie 

umożliwiającym jego udział w projekcie a zarazem nie powinna stanowić bariery 

uczestnictwa w projekcie . Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o 



dofinansowanie do uzasadnienia wysokości oraz obliczenia ww. odpłatności. Należy 

mieć na uwadze, iż pobieranie opłat od uczestników wpłynie na ocenę potencjału 

finansowego Wnioskodawcy i jego zdolności do zapewnienia płynnej obsługi 

finansowej projektu podczas oceny spełnienia kryterium dot. potencjału. Kryterium 

będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku zapisy.       

 

47. Czy odpłatność za pobyt w dziennym domu pomocy lub za usługi opiekuńcze 

może stanowić wkład własny do projektu, czy będzie dochodem projektu? 

 

Planowana odpłatność w projekcie może zostać zakwalifikowana jako wkład własny i 

wpisana w części V Budżet projektu pkt 5.10 Wkład własny. Wkład własny 

pomniejsza wartość wnioskowanego dofinansowania. Jednocześnie należy podkreślić, 

iż wysokość odpłatności uczestnika powinna zostać oszacowana na poziomie 

umożliwiającym jego udział w projekcie a zarazem nie powinna stanowić bariery 

uczestnictwa w projekcie . Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku o 

dofinansowanie do uzasadnienia wysokości oraz obliczenia ww. odpłatności. Należy 

mieć na uwadze, iż pobieranie opłat od uczestników wpłynie na ocenę potencjału 

finansowego Wnioskodawcy i jego zdolności do zapewnienia płynnej obsługi 

finansowej projektu podczas oceny spełnienia kryterium dot. potencjału. Kryterium 

będzie weryfikowane w oparciu o zawarte we wniosku zapisy.  

 

 

48. Czy należy w związku z kryterium dotyczącym badania sytuacji materialnej 

uczestnika projektu str. 45-46 „W przypadku realizacji wsparcia w formie usług 

opiekuńczych i/lub asystenckich Beneficjent na etapie rekrutacji będzie 

preferował osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których 

dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę 

samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej” włączyć w realizację projektu 

pracownika socjalnego, który badałby sytuację materialną uczestnika projektu 

(wywiad środowiskowy) czy wystarczy złożenie oświadczenia o dochodach przez 

osobę otrzymującą wsparcie w ramach projektu. 

 

Nie ma konieczności włączania do projektu pracownika socjalnego, który 

przeprowadzałby na etapie rekrutacji wywiad środowiskowy w celu ustalenia 

wysokości dochodu potencjalnego uczestnika projektu. Spełnianie powyższego 

kryterium należy określić na podstawie oświadczenia kandydata o dochodach 

zawierającego pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

49. Czy w ramach kosztów bezpośrednich możliwy jest zakup (opasek na rękę, 

urządzeń – aparatów głośnomówiących, opłata abonencka za sygnał) przez okres 

realizacji projektu? 

 



W razie gdy wartość netto poszczególnego środka trwałego przekracza 350PLN 

ograniczeniem jest pułap środków trwałych, których łączna wartość nie może 

przekroczyć 10% wartości projektu.  

Opłata abonencka może być opłacana przez cały okres realizacji formy wsparcia w 

projekcie. 

 

50. Czy zadaniem zleconym merytorycznym będzie usługa centrali telefonicznej 

(teleopieka)? (poprzez opaskę osoba niesamodzielna łączy się z centralą) 

 

W przypadku jeżeli będzie to zlecenie usługi odbierania przez centralę już istniejącą 

sygnałów od podopiecznych będzie to zlecenie usługi merytorycznej. Budowa nowej 

centrali nie będzie tylko zleceniem usługi merytorycznej musi zmieścić się w limicie 

zakupu środków trwałych. 

 

51. System teleopieki i generacji zakłada możliwość wydzierżawienia linii 

stacjonarnej i komórkowej. Czy dzierżawa/wynajem jest kosztem 

kwalifikowanym”? 

 

Dzierżawa/wynajem linii stacjonarnej i komórkowej może być kosztem 

kwalifikowanym. Pamiętać należy, że każdy wydatek musi być odpowiednio 

uzasadniony i spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania. 

 

 

52. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, poprzez zlecenie usługi podmiotom 

wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizuje usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób, które wymagają pomocy innych, 

w miejscu ich zamieszkania. 

Czy w ramach ogłoszonego konkursu MOPS zamiast zlecać realizację zadań na 

zewnątrz może przeszkolić i zatrudnić osoby do świadczenia usług opiekuńczych? 

Zakładając oczywiście, że zachowana zostanie trwałość projektu. Osoby 

przeszkolone i zatrudnione świadczyć będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w kolejnych latach po zakończonym projekcie w ramach umów 

o pracę w miejscu zamieszkania podopiecznych. 

 

W ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-

18-010/16 nie ma możliwości przeszkolenia osoby do świadczenia usług 

opiekuńczych, która następnie ma zostać zatrudniona u Beneficjenta. Można natomiast 

sfinansować wynagrodzenie takiej osoby (w pkt 5 ppkt 5.1.2 Regulaminu wskazano 

jakie osoby mogą świadczyć usługi opiekuńcze) w ramach typu projektu 1 b) 

wykorzystanie dziennych opiekunów (…).  

Możliwość kształcenia (szkolenia) dotyczy wyłącznie opiekunów nieformalnych 

(faktycznych) w ramach typu projektu 2 d). 

 



53. W przypadku Typu projektu nr 3, gdy gmina zamierza utworzyć nowy ośrodek 

zapewniający opiekę dzienną dla osób niesamodzielnych, czy wydatki na cross-

financing oraz na zakup środków trwałych nie mogą przekraczać 10% wartości 

projektu? 

 

Zgodnie z pkt 3.8.8 oraz 3.8.9 Regulaminu konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-

010/16 w ramach konkursu wartość wydatków poniesionych na zakup środków 

trwałych nie może przekroczyć 10% wartości projektu (w tym cross-financing). 

Ponadto zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross-financingu nie mogą 

przekroczyć 10% wartości współfinansowania unijnego (EFS).  

 

54. Czy można dostosować (prace remontowo-wykończeniowe + zakup wyposażenia) 

budynek, który miałby być przeznaczony na Dom Dziennego Pobytu, który 

beneficjent projektu wynajmuje (nie jest jego właścicielem)? 

 

Tak, można dostosować (prace remontowo-wykończeniowe + zakup wyposażenia) 

budynek, który miałby być przeznaczony na Dom Dziennego Pobytu, który 

beneficjent projektu wynajmuje (nie jest jego właścicielem). Należy wziąć pod uwagę, 

że ocena zasadności tego wydatku będzie badana w ramach komisji oceny projektów. 

W przypadku wynajmu budynku większe nakłady na remont nie są zasadne. 

Wynajmowany budynek co do zasady powinien spełniać wymagania niezbędne do 

realizacji projektu. W tym przypadku należy pamiętać o zapewnieniu trwałości 

projektu. 

Zakup wyposażenia ruchomego, które w przypadku wypowiedzenia umowy wynajmu 

mogą bez problemu zostać wykorzystane w innym budynku w tym samym celu o ile 

spełnia zasady kwalifikowalności mogą być kosztem projektu. 

 

55. Czy w okresie projektowym, będzie możliwość sfinansowania pełnego utrzymania 

nowo utworzonego ośrodka zapewniającego opiekę dzienną dla osób 

niesamodzielnych? 

 

W okresie projektowym będzie możliwość sfinansowania pełnego utrzymania nowo 

utworzonego ośrodka zapewniającego opiekę dzienną dla osób niesamodzielnych. 

 

56. Czy możliwe jest zatrudnienie w ramach projektu dodatkowych opiekunek 

środowiskowych w MOPS świadczących usługi w miejscu zamieszkania osób 

niepełnosprawnych/ niesamodzielnych? W Ośrodku są zatrudnione opiekunki 

w ramach umów o pracę, a w przypadku zwiększenia się ilości środowisk 

zatrudniane są czasowo opiekunki w ramach umów- zleceń (ze względu na brak 

możliwości zwiększenia etatów). Czy osoby dotychczas mające w Ośrodku umowy 

– zlecenia mogą w ramach projektu EFS otrzymać umowy o pracę? 

Zatrudnienie pracowników w ramach umów o pracę musi się odbywać zgodnie  

z przepisami krajowymi. Należy zwrócić uwagę, że osoby obecnie zaangażowane  



w ramach umowy cywilno-prawnej, a projektodawca zamierza zatrudnić personel na 

umowę o pracę wnioskodawca nie powinien wykazywać osób zaangażowanych na 

umowę zlecenie jako zaplecze kadrowe w ramach projektu. 

57. Czy można utworzyć grupę wsparcia dla opiekunów nieformalnych w ramach 

ww. projektu? Jeśli tak, to czy można w trakcie zajęć sfinansować opiekuna? 

 

Wynagrodzenie osoby prowadzącej grupę wsparcia może być wydatkiem 

kwalifikowalnym w projekcie. 

 

58. Czy można sfinansować szkolenia pielęgnacyjno – opiekuńcze dla opiekunów 

nieformalnych? 

 

Tak, szkolenia dla opiekunów nieformalnych, potrzebne do opieki nad osobami 

niesamodzielnymi wpisują się w katalog form wsparcia możliwych do realizacji 

w ramach projektu. Jednocześnie należy pamiętać, iż działania te stanowią jedynie 

element kompleksowych projektów dotyczących usług opiekuńczych i muszą wynikać 

z potrzeb, oczekiwań i barier grupy. Każde działanie we wniosku musi być 

uzasadnione. 

 

59. Czy w ramach projektu można szkolić opiekunki środowiskowe zatrudnione w 

OPS? 

Nie, w ramach projektów możliwe są jedynie szkolenia dla opiekunów nieformalnych, 

potrzebne do opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

 

60. Czy usługa opiekuńcza (teleopieka) może być jedynym kosztem kwalifikowalnym 

w projekcie? 

Teleopieka może być jedyną formą wsparcia w ramach projektu, jednak nie może być 

jedynym kosztem kwalifikowanym. Jednakże IP sugeruje tworzenie projektów 

zapewniających kompleksowe wsparcie uczestników. 

61. Czy w przypadku uczestnika projektu, który korzysta z usług opiekuńczych 

można dokonać likwidacji barier architektonicznych w postaci utworzenia 

łazienki wolnej od barier? – osoba ta nie posiada w tej chwili łazienki, ma 

problemy z utrzymaniem równowagi, trudności z utrzymaniem higieny osobistej, 

myje się w misce lub przy umywalce. 

 

Likwidacja barier architektonicznych ma wynikać z potrzeb osoby niepełnosprawnej 

i nie powinno dotyczyć remontu domu czy mieszkania a ma polegać na dostosowaniu 

lokalu mieszkalnego do stopnia i rodzaju niepełnosprawności, W tym przypadku (brak 

łazienki) prace remontowe miałyby dość duży zakres i należy zbadać ich zasadność  

w odniesieniu do realizowanego wsparcia. Zdaniem IOK takie rozwiązanie nie jest 

racjonalne i nie stanowi likwidacji barier architektonicznych, które co do zasady 



w opisywanym przez Państwa przypadku powinny ograniczyć się do likwidacji 

progów, zamontowaniu uchwytów czy wymianie wanny na prysznic.   

 

62. Czy można uznać, że zlikwidowanie bariery architektonicznej u uczestnika 

projektu, u którego jednocześnie są świadczone usługi opiekuńcze, stanowi 

zadanie projektowe zlecone (zlecenie usługi), czy też należy je także uznać za 

cross-financing? Czy bariery architektoniczne można finansować w ramach 

mechanizmu racjonalnych usprawnień? W naszej ocenie zadanie to nie stanowi 

cross-financingu, gdyż uczestnik może korzystać np. z usług opiekuńczych mimo 

np. zbyt wąskich drzwi w mieszkaniu (cross-financing dotyczy wyłącznie 

kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa). 

Trudno też stosować w tym przypadku mechanizm racjonalnych usprawnień, 

który ma zapewnić możliwość pełnego uczestnictwa w projekcie osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania znajduje się pośród 

możliwych typów projektów do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-

IP.01-18-010/16. Jednakże należy mieć na uwadze, iż działania te stanowią wyłącznie 

element kompleksowych projektów dotyczących usług opiekuńczych oraz koszt 

będzie traktowany jako cross-financing, czyli ograniczony jest do 10% 

współfinansowania unijnego. 

Likwidacja barier architektonicznych ma zwiększyć mobilność i bezpieczeństwo 

osoby uczestniczącej w projekcie. Jeśli w Państwa ocenie koszt ten nie stanowi 

przeszkody w samodzielnym funkcjonowaniu tej osoby nie jest zasadne jego 

ponoszenie w ramach realizowanego projektu. 

 

 

 


