
 

 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-
18-013/16 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych 
i zdrowotnych - szkolenia dla opiekunów osób niesamodzielnych; 
tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

 

 

1. Na podstawie jakich dokumentów można wypożyczać sprzęt? 

W przypadku osób korzystających z wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego, beneficjent ostateczny musi przedstawić aktualny dokument potwierdzający 
miejsce zamieszkania oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania 
z danego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego czy pielęgnacyjnego. Przy wypożyczeniu 
sprzętu osoba wypożyczająca podpisuje umowę użyczenia o terminowym i nieuszkodzonym 
zwrocie sprzętu oraz zasadach użytkowania sprzętu. Zaświadczenie lekarskie może zostać 
wystawione przez lekarza specjalistę, ale również przez lekarza POZ. Konieczność potwierdzenia 
przez lekarza konieczności korzystania z danego sprzętu jest wymagane z uwagi na fakt, że osoba 
wypożyczająca sprzęt nie ma uprawnień do określenia stanu zdrowia osoby wypożyczającej 
i stwierdzenia czy dany sprzęt jest niezbędny i jednocześnie nie pogorszy stanu zdrowia 
uczestnika projektu. 

 

2. Na podstawie jakiego dokumentu można pożyczać sprzęt osobie, która chce go pobrać 
w imieniu osoby potrzebującej? 

Osoba, która chce pobrać sprzęt w imieniu osoby potrzebującej np. opiekun prawny lub 
przedstawiciel ustawowy składa w wypożyczalni wniosek o udostępnienie sprzętu wraz 
z dokumentami niezbędnymi do wypożyczenia sprzętu tj. aktualny dokument potwierdzający 
miejsce zamieszkania oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność korzystania 
z danego sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego czy pielęgnacyjnego przez osobę, która 
będzie uczestnikiem projektu. W gestii Projektodawcy jest sposób weryfikowania spełniania 
kryteriów formalnych (spełnianie kryteriów grupy docelowej) przez uczestnika projektu. Umowa 
wypożyczenia sprzętu może być podpisana przez opiekuna pod warunkiem przedstawienia 
stosownego umocowania prawnego, która umożliwia występowanie w imieniu osoby 
niesamodzielnej. 

 

3. Czy osoby wypożyczające sprzęt zakupiony z EFS, nie ponoszą żadnych kosztów z tego tytułu? 

Wnioskodawca może założyć we wniosku o dofinansowanie odpłatność za wypożyczony sprzęt, 
nie mniej jednak wpływy z tego tytułu powinny zostać przeznaczone na wkład własny w ramach 
projektu. Ponadto należy zaznaczyć, że w przypadku części grupy docelowej, jaka została 
określona w ramach konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 (tj. np. w przypadku osób lub 
rodzin zagrożonych ubóstwem) nie jest zasadne pobieranie opłat za wypożyczenie sprzętu 
z uwagi na ograniczenie w dostępie do usług.  

 



 

 

4. Czy jedna osoba może w przeciągu okresu realizacji projektu pożyczać kilkukrotnie sprzęt (ten 
sam lub inny)? 

Tak, o ile będzie to uzasadnione z medycznego punktu widzenia tj. wypożyczone sprzęty będą 
niezbędne do odzyskania samodzielności, funkcjonalności i rehabilitacji. 

 

5. Czy fizjoterapeuta może zostać zatrudniony w ramach projektu? 

Tak, o ile będzie to wynikało z uzasadnienia dot. konieczności zaangażowanie takiego personelu 
w ramach projektu. W przypadku realizacji 1 typu projektu, w sytuacji gdy fizjoterapeuta 
prowadził będzie szkolenia musi on spełniać wymagania zgodnie ze specyficznym kryterium 
dostępu nr 5 obowiązującym w konkursie nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16. 

 

6. Czy wynagrodzenie pracowników już funkcjonującej wypożyczalni może być ujęte w kosztach 
bezpośrednich projektu? Jeżeli tak, to jak ująć to finansowanie z EFS od strony formalnej – 
aneks do umowy, oddelegowanie? 

Wynagrodzenie pracowników w już funkcjonującej wypożyczalni może zostać ujęte w kosztach 
bezpośrednich projektu, o ile ich zaangażowanie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji 
projektu. Oddelegowanie do pracy w projekcie będzie odpowiednią formą udokumentowania 
zaangażowania pracownika w realizację projektu. 

 

7. Czy powiat może starać się o dofinansowanie tworzenia nowej wypożyczalni sprzętu 
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych pomimo, że posiada taką wypożyczalnię 
utworzoną ze środków PFRON w 2007 r. Wyjaśniam, że sprzęt znajdujący się na stanie 
wypożyczalni jest bardzo zużyty, a koszty naprawy przewyższają wartość sprzętu. Brakuje na 
naprawy i zatrudnienie dodatkowego pracownika do prowadzenia wypożyczalni. 
Wypożyczalnia jest bezpłatna, użyczający nie ponosi żadnych kosztów użyczenia sprzętu. Jeżeli 
powiat nie może starać się o dofinansowanie tworzenia nowej wypożyczalni, to czy może 
ubiegać się o doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze wypożyczalni, 
którą obecnie posiada i zatrudnić dodatkowego pracownika do jej prowadzenia. Czy są jakieś 
ograniczenia finansowe w zakupie sprzętu (ilość i całkowita wartość zakupionego sprzętu)?  

Nie jest zasadne tworzenie nowej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń 
pomocniczych obejmującej swą działalnością ten sam obszar terytorialny. Natomiast w związku 
z przedstawionymi problemami, zasadne wydaje się wsparcie dotychczasowej działalności 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego poprzez 
uzupełnienie sprzętu jak również zatrudnienie dodatkowego pracowania, co wpisuje się w drugi 
typ projektu możliwy do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16. 
Ograniczenia finansowe co do zakupu sprzętu wynikają z Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w szczególności 
zakup sprzętu musi być niezbędny do realizacji projektu, a dopuszczalny procentowy poziom 
wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 
3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu nie może przekroczyć 10 % wartości 
projektu (w tym cross-financingu). Ponadto należy zaznaczyć, że zgodnie z zapisami SZOOP 
wydatki w ramach cross‐financingu nie mogą przekroczyć 10 % wartości współfinansowania 
unijnego (EFS). Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej 



 

 

dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są 
niekwalifikowalne. 

 

8. Czy można zakwalifikować do projektu osoby niepełnosprawne biologicznie, które nie 
posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, w różnym stopniu są niesamodzielne do grupy 
docelowej osób niesamodzielnych i określić ich liczbę w projekcie z podziałem na płeć wg 
Narodowego Spisu Powszechnego z 2011r. Inne dane dotyczące osób niesamodzielnych, które 
nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności nie są dostępne. 

Tak, osoby niesamodzielne kwalifikują się do objęcia wsparciem w projekcie. Zgodnie 
z „Wytycznymi 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”: Osoba niesamodzielna – 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. Na potrzeby projektu osoba ta musi legitymować się stosownym dokumentem 
potwierdzającym spełnianie w/w kryterium, które determinuje możliwość udziału w projekcie. 
Jeżeli dokument, o którym mowa w pytaniu zawiera dane dotyczące osób niesamodzielnych 
może stanowić podstawę do określenia liczby osób w projekcie. Należy wziąć jednak pod uwagę, 
że dane te nie są najbardziej aktualne. W przypadku podmiotów, które prowadzą wypożyczalnie 
na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie można posłużyć się danymi dotyczącymi osób 
wypożyczających sprzęt w ciągu ostatnich trzech lat. 
 

9. Czy można określić grupę docelową do szkoleń dla osób sprawujących opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, zależnymi na podstawie liczby osób pobierających świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na terenie powiatu, czy należy to zrobić na 
podstawie liczby osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczenie 
równoważne) – niezdolnych do samodzielnej egzystencji? 

 Jednym z możliwych rozwiązań jest określenie grupy docelowej na podstawie liczby osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na terenie powiatu.  

 

10. Czy w ramach projektu, w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowania wypożyczalni 
można zakupić części zamienne do zakupionego sprzętu, które najczęściej ulegają zniszczeniu? 

Tak. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy będzie możliwość naprawy 
sprzętu w ramach gwarancji należy to uczynić w pierwszej kolejności. 

 

11. Czy można jako wskaźnik produktu wykazać liczbę zakupionego sprzętu rehabilitacyjnego? 

Nie. Nie są to dobra wytworzone w ramach projektu. Ponadto liczba zakupionego sprzętu sama 
w sobie nie świadczy  o realizacji projektu zgodnie z założeniami, ani też o uzyskaniu 
jakichkolwiek efektów wsparcia. 

 

12. Czy można jako wskaźnik wykazać liczbę napraw sprzętu? 

Nie. Uzasadnienie jak wyżej 

 



 

 

13. Czy w przypadku realizacji szkoleń z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę 
nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi, szkolenia może przeprowadzać indywidualna 
osoba np. rehabilitant lub fizjoterapeuta, który od kilku lat pracuje z osobami 
niepełnosprawnymi? 

Tak, o ile spełnia wymagania zgodnie ze specyficznym kryterium dostępu nr 5 obowiązującym 
w konkursie nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16: „….Jednocześnie działania edukacyjne 
prowadzone będą wyłącznie przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów 
kierunku zdrowie publiczne.”. 
 

14. Czy podmiotem uprawnionym w konkursie RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 (jako podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej) 
może być fundacja? 
 

Tak, o ile spełnia wymagania określone w pkt. 2.4 regulaminu konkursu, czyli statutowo działa 

w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej lub też jest podmiotem 

działającym w niepublicznym systemie ochrony zdrowia.  

 

 

 

 

 

 

  


