
 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu zamkniętego  

nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-030/18  

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 

 

1. Czy przez cały okres realizacji projektu w mieszkaniu chronionym musi 

przebywać/korzystać ze wsparcia taka sama liczba mieszkańców, co liczba 

dostępnych miejsc w mieszkaniu? 

 

Co do zasady miejsca utworzone w mieszkaniach chronionych powinny być w pełni 

wykorzystane, z ewentualnymi przerwami wynikającymi ze specyfiki funkcjonowania 

tej formy pomocy. W przypadku oceny zasadności finansowania takiego wsparcia 

brana będzie pod uwagę efektywność kosztowa. Poza tym zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822) § 6 ust. 1 minimalna 

powierzchnia użytkowa przypadająca dla jednej osoby korzystającej ze wsparcia 

w mieszkaniu chronionym nie może być mniejsza niż 12 m2, przy czym liczba osób 

w mieszkaniu chronionym nie może być wyższa niż 7. 

 

2. Czy możliwe jest ujęcie w budżecie projektu, np. zakupów wyposażenia i 

sprzętów do mieszkania chronionego, w przypadku sfinansowania form 

pomocy w postaci mieszkania chronionego/wspomaganego? 

 

Tak, zakup wyposażenia i sprzętów do mieszkania chronionego/wspomaganego jest 

możliwy ze środków projektu. Przy czym należy zwrócić uwagę, że ramach konkursu 

wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 

10% wartości projektu (w tym cross-financingu). Ww. dopuszczalny procentowy 

poziom dotyczy wartości wydatków na zakup środków trwałych o wartości 

jednostkowej równej i wyższej niż 3500 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu. Wydatki w ramach cross‐

financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości współfinansowania unijnego (EFS).  

  



3. Jaka jest maksymalna liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym? 

 

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 liczba miejsc w mieszkaniu wspomaganym nie może być większa niż 12. 

 

4. W jaki sposób weryfikowana będzie instytucjonalna gotowość do realizacji 

wsparcia po zakończeniu projektu? 

 

Dokumentami wymaganymi do potwierdzenia zachowania trwałości miejsc 

świadczenia usług po okresie realizacji projektu zgodnie z regulaminem konkursu 

są: wydruk ze strony internetowej potwierdzający gotowość do realizacji wsparcia 

o zakresie zbliżonym do usług świadczonych w ramach projektu i o podobnej jakości, 

oświadczenie Projektodawcy o świadczeniu usług oraz ilości osób korzystających 

z usług w danym okresie, regulamin organizacyjny placówki. Projektodawca jest 

zobowiązany do przedkładania ww. dokumentów w okresie trwałości nie rzadziej niż 

raz na 6 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca następującego 

po zakończeniu realizacji projektu.  

Ponadto Beneficjent ma obowiązek zachowania trwałości rezultatów zgodnie 

z wnioskiem o dofinansowanie, w szczególności osiągnięcia wskaźników produktu 

i rezultatu określonych we wniosku oraz zachowania trwałości projektu w odniesieniu 

do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury lub inwestycji produkcyjnych.  

 

5. Jakie standardy (w tym usług) powinno spełniać mieszkanie chronione, a jakie 

mieszkanie wspomagane? 

 

W przypadku mieszkań chronionych musi zostać spełniony standard dotyczący tej 

formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej 

i aktów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 

2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822).  

W przypadku mieszkań wspomaganych, mieszkania te muszą spełniać definicję 

usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej oraz standardy określone 



w załączniku nr 1 do 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.  

 

6. Czym się różnią mieszkania chronione od wspomaganych? 

Mieszkanie chronione – mieszkanie chronione, o którym mowa w art. 53 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rodzaj i zakres wsparcia 

świadczonego w mieszkaniu chronionym oraz standard lokalu przeznaczonego na 

mieszkanie chronione określają akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy. 

Mieszkanie wspomagane – usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej 

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

opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego 

pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia. Mieszkanie lub dom może być 

prowadzone w formie mieszkania: 

a) treningowego, przygotowującego osoby w nim przebywające do prowadzenia 

samodzielnego życia. Usługa ma charakter okresowy i służy określonym 

kategoriom osób w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności, 

m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne 

usługi aktywnej integracji; 

b) wspieranego, stanowiącego alternatywę dla pobytu w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Usługa ma charakter pobytu stałego lub okresowego 

(w przypadku potrzeby opieki w zastępstwie za opiekunów faktycznych). Służy 

osobom niesamodzielnym i osobom z niepełnosprawnościami, wymagającym 

wsparcia w formie usług opiekuńczych lub asystenckich 

 

7. Czy wniosek o dofinansowanie 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. 



 

8. 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.  

 

9. Jaki jest maksymalny okres finansowania miejsc świadczenia usług 

w mieszkaniach chronionych i/lub wspomaganych w ramach projektu? 

Okres finansowania działania placówki (świadczenia usług opiekuńczych 

i asystenckich) wynosi 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 maksymalnie 3 lata.  

 

10. W jaki sposób we wniosku o dofinansowanie zapewnić spełnienie kryterium 

specyficznego dostępu nr 6.  

Wsparcie dla mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu 

miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach tj. zwiększeniu liczby 

miejsc. Adekwatne zapisy potwierdzające spełnienie powyższego kryterium powinny 

zostać zawarte w punkcie 4.1 wniosku o dofinansowanie.  

Przy planowaniu budżetu projektu dotyczącego wsparcia istniejącego mieszkania, 

należy pamiętać o racjonalnym planowaniu kosztów w projekcie. Co do zasady 

wyposażenie miejsca świadczenia usługi społecznej dotyczyć ma nowotworzonego 

miejsca, a nie miejsc już funkcjonujących.  

 


