
  

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-017/17  

Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

 

1. Jak należy poprawnie zdefiniować źródło, sposób oraz częstotliwość pomiaru 

wskaźnika Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu? 

 

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, Projektodawca jest 

zobowiązany do podania źródła danych pomiaru wskaźników oraz sposób pomiaru 

wskaźników. W polu źródło danych do pomiaru wskaźnika należy określić, w jaki 

sposób i na jakiej podstawie mierzone będą poszczególne wskaźniki realizacji celu 

projektu poprzez ustalenie źródła danych do pomiaru wskaźników oraz sposobu 

pomiaru. Należy podać sposób ich mierzenia (czyli narzędzia – np. ankiety, certyfikaty, 

listy obecności, umowy, umowy o pracę, wpisy do KRS i CEIDG)  

i częstotliwość pomiaru (czyli kiedy i jak często będziemy je mierzyć). Dlatego przy 

określaniu wskaźników należy wziąć pod uwagę dostępność i wiarygodność danych 

niezbędnych do pomiaru danego wskaźnika oraz ewentualną konieczność 

przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz. Mając na uwadze powyższe 

Projektodawca powinien określić stosowny dokument/narzędzie na podstawie którego 

będzie możliwość zweryfikowania osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika 

rezultatu: Liczbę wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu, jednocześnie mając na uwadze definicję 

przedmiotowego wskaźnika wynikającą ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych. 

 

2. Czy w ramach aktualnie ogłoszonego konkursu 8.3 Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych, można aplikować o dofinansowanie usług w ww. 

ośrodku wsparcia tj. Domu Dziennego Pobytu, w którym będzie 40 miejsc dla 

mieszkańców? Jeśli tak, to czy dofinansowanie możemy otrzymać na 

funkcjonowanie wszystkich 40 miejsc, czy tylko 30? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR liczba osób 

przebywających stacjonarnie w dziennym domu pobytu nie może być większa niż 30 

i od tej zasady nie ma wyjątków. Tym samym liczba miejsc we wspieranym w projekcie 

Domu Dziennego Pobytu nie może być większa niż 30. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/851-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/851-8-3-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych


 

 

 

3. Czy w ramach projektu istnieje możliwość sfinansowania wynagrodzenia lekarza 

lub pielęgniarki? 

 

Usługi społeczne są realizowane podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej 

usługi społeczne lub przez podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej 

jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne. 

W projektach dotyczących usług społecznych istnieje możliwość finansowania usług 

zdrowotnych, o ile usługi te:  

a. nie mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych, tj. wykraczają poza 

gwarantowane świadczenia opieki zdrowotnej albo  

b. wykazane zostało, że gwarantowana usługa zdrowotna nie może zostać 

sfinansowana danej osobie ze środków publicznych w okresie trwania projektu. 

Usługi zdrowotne widniejące w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe 

mogą być finansowane w ramach projektów dot. usług społecznych tylko pod 

warunkiem, że jednocześnie finansowane są usługi ponadstandardowe, a cały pakiet 

usług tworzy logiczną całość, niezbędną do zapewnienia kompleksowego wsparcia 

osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i stanowiącą wartość 

dodaną do funkcjonującego systemu opieki zdrowotnej. 

 

4. Czy jest możliwe finansowanie wynagrodzenia rehabilitanta w ramach 

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania? 

 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania zgodnie 

z Załącznikiem nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR 

na lata 2014-2020 obejmuje obok usług opiekuńczych również m.in. rehabilitację 

fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, jednak jedynie w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. 

zm.). Tym samym Projektodawca może realizować usługi rehabilitacyjne w ramach 

specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikować wydatki związane 

z wynagrodzeniem rehabilitanta/ fizjoterapeuty wyłącznie w sytuacji, gdy został 

spełniony ww. warunek. 

 

5. Jak należy definiować osobę niesamodzielną? 

 

Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020 osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na 

wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku 

z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych 

czynności dnia codziennego. Podstawowe czynności dnia codziennego to m.in. takie 

czynności jak: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po 



 

 

schodach, siadanie, ubieranie się i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej, 

korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych. 

 

6. 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. 

 

7. Jakie wskaźniki należy wykazać we wniosku o dofinansowanie złożonym 

w odpowiedzi na konkurs? 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu wskaźniki obligatoryjnie stosowane w ramach 

Działania 8.3 to: 

- Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu, 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących 

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), po opuszczeniu 

programu, 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie. 

Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego 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 ww. 

wymienionych, które będą adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup 

docelowych. 

 

Ponadto, Projektodawca jest również zobowiązany do wykazania we wniosku o 

dofinansowanie i monitorowania następujących wskaźników wspólnych, które 

wynikają z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020: 

- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

- Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, 

- Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Zaleca się również, aby we wniosku aplikacyjnym wykazać następujące wskaźniki 

wynikające z obowiązującej od dnia 18.05.2017 r. Wspólnej Listy Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020: 



 

 

- Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich 

i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu (wskaźnik rezultatu), 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które opuściły 

opiekę instytucjonalną na rzecz usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej (wskaźnik rezultatu), 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

(wskaźnik produktu). 

Ww. wskaźniki zostały dodane do Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 

ze względu na konieczność lepszego monitorowania rozwoju usług społecznych w 

Polsce i wpływu EFS na ten proces. Są to wskaźniki o charakterze informacyjnym, dla 

których zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rozwoju nie ma konieczności ustalania 

wartości docelowych – maja jedynie dostarczać informacji na temat liczby utworzonych 

miejsc świadczenia poszczególnych rodzajów usług oraz liczby objętych nimi osób. W 

związku z powyższym przedmiotowe nowe wskaźniki powinny również znaleźć się we 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Ponadto, zgodnie z punktem 2.5.5 Regulaminu Konkursu, ww. wskaźniki produktu i 

rezultatu bezpośredniego przewidziane do monitorowania w ramach Działania 8.3 

mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, 

oprócz ww. wskaźników, Projektodawca może określić własne wskaźniki specyficzne 

dla projektu uwzględniające specyfikę danego projektu – tzw. wskaźniki projektowe. 

Wskaźniki projektowe będą podlegać monitorowaniu i rozliczeniu na poziomie 

projektu z uwagi na ograniczoną możliwość ich agregowania i porównywania pomiędzy 

projektami. 

 

8. Czy specyficzne kryterium dostępu nr 5 (Projekt przewiduje częściową odpłatność 

uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy 

społecznej, za realizowane usługi) jest spełnione w sytuacji, gdy zgodnie z Uchwałą 

Rady Gminy odpłatność jest pobierana od osób, których dochód przekracza 100% 

kryterium dochodowego? 

 

Realizując wsparcie w ramach projektu Projektodawca powinien stosować odpowiednie 

przepisy prawa krajowego. 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, pod warunkiem ze opłaty nie stanowią bariery uczestnictwa w 

projekcie, co musi zostać wyraźnie wskazane we wniosku aplikacyjnym. Jest to 

niezbędny element diagnozy problemów, potrzeb i oczekiwań grupy docelowej. 

Zgodnie z wytycznymi wsparcie w pierwszej kolejności powinno być adresowane do 

osób, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium, a beneficjent ma 

możliwości określenia własnych zasad odpłatności. Zasady te są uzależnione od sytuacji 

materialnej i odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie.  Tym samym nie mogą 

przekroczyć ogólnej wartości wkładu własnego przewidzianego w projekcie. 



 

 

 

9. 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 Wniosku o dofinansowanie Budżet 

projektu pkt 5.10. 

 

10. Czy z możliwości składania wniosku o dofinansowanie w ramach projektu są 

wykluczeni projektodawcy, w których statucie znajduje się zapis mówiący, że 

projektodawca świadczy wyłącznie usługi nieodpłatnie? 

 

W sytuacji pojawienia się ograniczeń statutowych, uniemożliwiających pobieranie opłat 

od uczestników projektu, odpowiednia informacja powinna zostać zawarta w treści 

wniosku o dofinansowanie projektu. 


