
 
 

Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu nr konkursu RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 

Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

 

1. Projektodawca w ramach realizowanego do 31.12.2018 r. projektu utworzył Dzienny 

Dom Pobytu dla osób niesamodzielnych. Jakie wydatki będą uznane za 

kwalifikowalne w przypadku realizacji projektu zakładającego kontynuację wsparcia 

w ramach DDP? 

 

W przypadku kontynuacji wsparcia w ramach DDP istnieje możliwość finansowania 

ze środków dofinansowania istniejących miejsc świadczenia usług w DDP, za 

wyjątkiem kosztów utrzymania lokalu niezbędnego do realizacji wsparcia, tj. kosztów 

wynajmu lokalu, mediów, czynszu itp. oraz kosztów transportu osób do i z DDP. 

Jednocześnie projektodawca powinien mieć na uwadze, iż projekt musi spełnić 

kryterium dostępu nr 2, które zakłada zarówno zwiększenie liczby miejsc świadczenia 

usług opiekuńczych i/ lub asystenckich, jak i liczby osób objętych usługami 

opiekuńczymi i/ lub asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego 

Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

 

2. W jaki sposób projektodawca, który w ramach realizowanego już projektu utworzył 

DDP dla 30 osób może spełnić kryterium dostępu nr 2, tj. Projekt prowadzi do 

zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich 

w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami opiekuńczymi i/lub 

asystenckimi świadczonymi w społeczności lokalnej przez danego Beneficjenta 

w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu? 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020 liczba miejsc w DDP jest nie większa niż 30. 

W związku z powyższym, aby spełnić specyficzne kryterium nr 2, projektodawca jest 

zobowiązany do rozszerzenia wsparcia w ramach nowego projektu o usługi 

społeczne realizowane w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej (np. usługi 

opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze itp.) 

 

3. Czy podmiot realizujący w ramach działalności statutowej wyłącznie usługi zdrowotne 

może aplikować o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-

IP.01-18-031/18? 

 

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego 

konkursu są: 

a. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

b. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, 



 

 

c. 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. 

Jednocześnie, zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020 usługi społeczne mogą być realizowane przez 

podmioty prowadzące w swojej statutowej działalności usługi społeczne lub przez 

podmioty prowadzące w swojej działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne 

i zdrowotne. W związku z powyższym podmiot realizujący w ramach działalności 

statutowej wyłącznie usługi zdrowotne nie wpisuje się w katalog projektodawców dla 

Działania 8.3 RPO WP 2014-2020. 

 

4. Zgodnie z kryterium dostępu nr 6 Projekt przewiduje częściową odpłatność 

uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy 

społecznej, za realizowane usługi. Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podmiot nie 

może pobierać opłat (takie zapisy zawarte są w statucie). 

 

W sytuacji zaistnienia ograniczeń statutowych, uniemożliwiających pobieranie 

odpłatności od uczestników projektu, Beneficjent ma obowiązek zamieścić stosowną 

informację w treści wniosku o dofinansowanie projektu. Tym samym IOK ma 

możliwość uznania, iż przedmiotowe kryterium w odniesieniu do danego 

projektodawcy nie ma zastosowania. 

 

5. Kto może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach 

projektu? 

 

Zgodnie z Wytycznymi… usługi opiekuńcze są świadczone przez: 

a) osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun 

środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej, 

b) osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna 

faktycznego i odbyła minimum 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej 

usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. 

Z kolei specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania jest świadczona 

przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, 

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 

pomocy lub pomocy przedmedycznej, 

c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do 

wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania. 

6. Czy ze środków dofinansowania można zaplanować zwrot kosztów dojazdu dla osób 

wykonujących usługi opiekuńcze dla uczestników projektu? 

 

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. 

 

7. 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. 

Wysokość odpłatności uczestnika powinna zostać oszacowana już na etapie 

konstruowania budżetu projektu na poziomie umożliwiającym udział w projekcie 

potencjalnym uczestnikom, a Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku 

o dofinansowanie do uzasadnienia wysokości oraz obliczenia ww. odpłatności.  

 

8. Czy ze środków projektu można sfinansować zakup sprzętu rehabilitacyjnego 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) w przypadku, gdy wypożyczalnia pobiera opłaty za wypożyczenie 

ww. sprzętu. 


