
 
 
  
 
 

 
 

Pytania i odpowiedzi  
w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18: 

 

Pytanie 1. Beneficjentem będzie ośrodek pomocy społecznej. Czy wkład własny może 
być wniesiony przez inny podmiot? 

TAK. Zgodnie z zapisami podrozdziału 6.10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wkład niepieniężny 
może zostać wniesiony do projektu z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwość taka 
wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku 
o dofinansowanie, lub w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. 

 

Pytanie 2. Czy w projekcie mogą być objęci wsparciem opiekunowie pobierający zasiłek 
opiekuńczy? 

TAK. W ramach typu projektu: Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób 
sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie 
prawni) wsparciem projektowym mogą zostać objęte osoby pełniące funkcje opiekuńcze 
wobec osób starszych/niesamodzielnych wraz z jednoczesnym wsparciem tych osób. 
Pobieranie świadczenia nie stanowi bariery uczestnictwa w projekcie. W projekcie 
grupa docelowa musi wpisywać się w grupę odbiorców tj.: Osoby 
starsze/niesamodzielne oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich. 

 

Pytanie 3. Czy w projekcie można szkolić personel medyczny? 

NIE. Typ projektu: Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę 
nad osobami niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni) przewidziany 
jest dla osób pełniących funkcje opiekuńcze wobec osób starszych/niesamodzielnych 
tj.: rodzin, opiekunów prawnych czyli opiekunów faktycznych.  

 

Pytanie 4. Czy zaświadczenia o niesamodzielności może być wystawione przez 
pielęgniarkę? 

NIE. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 uczestnik 
projektu musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające posiadanie statusu 
osoby niesamodzielnej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność 
korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Pytanie 5. Czy beneficjent, który realizował projekt w ramach konkursu 
nrRPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 może sfinansować adaptację lub remont budynku? 

NIE. Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18: „Nie ma 
możliwości kwalifikowania w ramach projektów wydatków związanych 
z adaptacją/remontem istniejących miejsc świadczenia usług zdrowotnych 
finansowanych ze środków EFS tj. wypożyczalni finansowanych w ramach konkursu 
nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16.”. Należy zaznaczyć, że bez znaczenia jest fakt czy 
w zrealizowanym projekcie przeprowadzono adaptację/remont czy też nie. Istotny jest 
sam fakt realizacji projektu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16. 
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Pytanie 6. Czy wnioskodawcą może być podmiot leczniczy będący spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością? 

TAK, o ile spełnia warunki regulaminu.  

Podmiot leczniczy będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisuje się 
w podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu 
nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18. Niemniej jednak warunkiem koniecznym przy 
ubieganiu się o środki finansowe jest spełnienie specyficznego kryterium dostępu nr 3 
tj.: „W przypadku dofinansowania tworzenia i/lub funkcjonowania wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego Beneficjentami mogą być 
wyłącznie: 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 
prawną, 
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie statutowo działające obszarze pomocy i integracji społecznej oraz 
działalności leczniczej.”. 
 

Jeżeli zatem podmiot leczniczy będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest 
jednocześnie podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 tj.: „spółki akcyjne i spółki  
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi 
na podstawie  przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1463 i 1600), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość 
dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału 
między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.” może być wnioskodawcą 
w projekcie.  

 

Pytanie 7. Czy w konkursie może aplikować podmiot leczniczy prowadzony przez osobę 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? 

NIE. Wymieniony w pytaniu podmiot leczniczy prowadzony przez osobę fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą wpisuje się w podmioty uprawnione do ubiegania 
się o dofinansowanie zgodnie z zapisami SZOOP. Natomiast w konkursie 
nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 obowiązuje specyficzne kryterium dostępu nr 3, 
które wyklucza podmiot i ubieganie się o dofinansowanie. 

 

Pytanie 8. Czy sprzęt może wypożyczyć inna osoba w imieniu osoby potrzebującej? 

TAK. W imieniu osoby potrzebującej sprzęt może wypożyczyć inna osoba: opiekun 
prawny, przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik działający w imieniu uczestnika 
projektu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Te osoby w imieniu uczestnika 
muszą podpisać dokumenty takie jak m.in.: formularz zgłoszeniowy/rekrutacyjny, 
umowa wypożyczenia oraz oświadczenie uczestnika projektu. Należy zaznaczyć, że 
uczestnikiem projektu jest osoba niesamodzielna, nie zaś osoba wypożyczająca sprzęt 
w jej imieniu. 

Warunkiem koniecznym jest przedstawienie przez opiekuna stosownego umocowania 
prawnego, który umożliwia występowanie w imieniu osoby niesamodzielnej. 

 

Pytanie 9. Czy można wypożyczyć sprzęt instytucji, w której przebywa osoba 
niesamodzielna? 

NIE. Nie ma możliwości, aby stroną umowy wypożyczenia sprzętu była osoba fizyczna 
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przebywająca w instytucji lub osoba prawna tj. instytucja. Typ projektu to: Tworzenie 
i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 
i wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego 
wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej. Sprzęt wypożyczony 
w ramach projektu powinien zatem wspierać osoby niesamodzielne i ich opiekunów 
w opiece domowej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że ww. typ projektu to usługi 
zdrowotne będące działaniami z zakresu deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad 
osobami niesamodzielnymi realizowane w ramach RPO (Wytyczne w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020; Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 
Narzędzie 18). 

 

Pytanie 10. Czy wkład JST należy traktować jako wkład publiczny wliczany do kwoty 
100 000 euro? 

TAK. Kwota ryczałtowa odnosi się do wartości projektu, który jest finansowany z wkładu 
publicznego, czyli środków publicznych. Oznacza to, że do kwoty 100 000 EUR wlicza 
się nie tylko kwotę dofinansowania projektu, ale również wkład własny wnoszony przez 
jednostki sektora finansów publicznych, tzw. wkład własny ze środków publicznych, np. 
JST. W ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18 kurs EUR wynosi 4,3307 
PLN. 

 


