
Pytanie Odpowiedź 

proszę o informację czy w ramach naboru 
można uzyskać dofinansowanie na projekt 
obejmujący utworzenie klubu seniora? 
 

w odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie 
informuję, iż zgodnie z 
zapisami  Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych RPO WL na lata 2014-2020 
i  Regulaminu konkursu nr RPLU.11.02.00-
IZ.00-06-001/20 Pkt 3.2. Typy projektów, 
klub seniora powinien być realizowany w 
ramach typu projektu nr 3 lit. b, czyli:  
3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania 
placówek świadczących usługi społeczne w 
społeczności lokalnej:  

b) dziennych i rodzinnych domów 
pomocy dla osób starszych.  

W związku z zapisami RPO WL na lata 
2014 – 2020 klub seniora wpisuje się w typ 
nr 3 w działaniu 11.2, stanowiąc 
„stacjonarną”, dzienną formę realizacji usług 
opiekuńczych. Należy nadmienić, iż 
powinien on spełniać minimalne wymagania 
świadczenia usług społecznych w 
społeczności lokalnej, które 
zostały  wskazane w Załączniku nr 10  do 
Regulaminu konkursu. 
 

Wnioskodawca planuje realizację usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 
mieszkańców kilku gmin. Czy jeżeli 
Wnioskodawca nie dysponuje własnym 
środkiem transportu - to czy w ramach 
projektu kwalifikowalny będzie koszt 
wynajmu samochodu osobowego, który 
użytkowaliby opiekunowie dojeżdżający do 
uczestników projektu? Czy kwalifikowalny 
będzie również zakup paliwa do tego 
samochodu? 

 

Zgodnie z obowiązującym w ramach 
konkursu kryterium formalnym 
specyficznym nr 2:   
Diagnoza potrzeb:  Projekt odpowiada na 
potrzeby i problemy w zakresie usług 
społecznych, zidentyfikowane na obszarze 
jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy 
demograficzne i poziom dostępności usług.  

Kwalifikowalność,  zasadność i racjonalność 
ponoszonych wydatków  podlegać będzie 
indywidualnej ocenie przez członków KOP 
na etapie oceny formalno-
merytorycznej,  na podstawie zapisów 
zawartych we wniosku o dofinansowanie w 
oparciu o Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W 
związku z powyższym, Wnioskodawca 
powinien uzasadnić potrzebę wynajmu 
samochodu osobowego który użytkowaliby 
opiekunowie dojeżdżający do uczestników 
projektu oraz zakupu paliwa biorąc pod 
m.in. zasadę racjonalności i efektywności 
wydatków, a także zachowanie trwałości 
wspartych w ramach projektu miejsc 
świadczenia usług społecznych po 
zakończeniu jego realizacji.  
 



W ramach projektu zaplanowano również 
jako działanie komplementarne - 
"Tworzenie warunków do opieki domowej, 
m. in. funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego". Czy dopuszczalna jest 
w projekcie taka sytuacja, w której 
wypożyczalnia sprzętu będzie 
zlokalizowana w budynku, który położony 
jest w innej gminie niż gminy, których 
mieszkańcy będą objęci wsparciem w 
projekcie, tj. poza obszarem realizacji 
projektu. Wnioskodawca posiada własny 
budynek, który mógłby wykorzystać na ten 
cel. Dodatkowo gmina, nie objęta 
wsparciem leży geograficznie pomiędzy 
gminami, które tym wsparciem będą objęte, 
więc tym samym wszyscy uczestnicy 
projektu mieliby jednakową odległość do 
wypożyczalni. 
Kolejne pytanie dotyczy tego, czy budynek 
wykorzystywany na zorganizowanie 
wypożyczalni sprzętu można wykazać jako 
wkład własny w projekcie, oczywiście po 
spełnieniu pozostałych wymagań 
dotyczących wnoszenia wkładu własnego? 

 

Zgodnie z obowiązującym w ramach 
konkursu kryterium formalnym 
specyficznym nr 8:  
Kompleksowość wsparcia:  Tworzenie 
warunków do opieki domowej, m.in. 
funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego (typ projektu 5) nie może 
być realizowane jako samoistny typ 
projektu, lecz jedynie jako uzupełnienie co 
najmniej jednego z typów projektu nr 2–4.   
IZ RPO dopuszcza możliwość lokalizacji 
wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego który 
usytuowany jest na terenie gminy poza 
obszarem realizacji projektu, jednakże 
lokalizacja sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i wspomagającego musi 
być na tyle dogodna aby umożliwić 
społeczności lokalnej gmin objętych 
wsparciem korzystanie z usług 
wypożyczalni. 
Wybrana lokalizacja wypożyczalni nie może 
stanowić bariery w dostępie do usługi, 
przykładowo koszt dostarczenia  ww. 
sprzętu nie powinien ograniczać jego 
dostępności, analogicznie w przypadku 
wyposażenia, bariery nie może stanowić 
brak komunikacji publicznej pomiędzy 
miejscowościami.  
 Wnioskodawca powinien uzasadnić 
racjonalność takiego rozwiązania z 
uwzględnieniem potrzeb grupy docelowej 
objętych wsparciem w ramach projektu, jak 
również pod kątem efektywności wydatków.  
Udostepnienie /użyczenie budynku 
będącego własnością wnioskodawcy może 
zostać wykazane jako wkład własny do 
projektu pod warunkiem spełnienia 
wymagań wynikających z zapisu puntu 4.1 
wkład własny REGULAMIN KONKURSU nr 
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 Oś 
priorytetowa 11 Włączenie 
społeczne  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020. 
 

Czy aby uzyskać premię punktową w 
ramach punktu 3): Obszar wymagający 
szczególnego wsparcia: Projekt jest 
realizowany na obszarze gmin o wskaźniku 
korzystania z pomocy społecznej wyższym 
od średniej wojewódzkiej - w projekcie 
wszystkie gminy objęte wsparciem w 
projekcie muszą spełniać powyższy 

Zgodnie z obowiązującym w ramach 
konkursu kryterium premiującym nr 3  
Obszar wymagający szczególnego 
wsparcia: Projekt jest realizowany na 
obszarze gmin o wskaźniku korzystania z 
pomocy społecznej wyższym od średniej 
wojewódzkiej.  



warunek, czy wystarczy, że część gmin 
spełnia? 
 

Kryterium ma na celu skupienie wsparcia na 
obszarach wymagających szczególnego 
wsparcia w zakresie świadczenia usług 
społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej. 
W związku w powyższym wszystkie gminy 
objęte wsparciem muszą spełnić powyższy 
warunek.tj. w celu  spełnienia kryterium 
wszystkie gminy objęte wsparciem powinny 
spełniać wskaźnik korzystania z pomocy 
społecznej wyższy od średniej 
wojewódzkiej.  
Spełnienie kryterium zostanie 
zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu w 
oparciu o wykaz gmin stanowiący załącznik 
do Regulaminu konkursu.  

Jednocześnie informuję, że Punkt 
Kontaktowy w procedurze odpowiedzi na 
pytania e-mailowe nie pełni roli Komisji 
Oceny Projektów, a więc nie dokonuje 
oceny planowanych zapisów w projekcie, 
ani nie decyduje o uznaniu za spełnione lub 
niespełnione kryteriów. 
 

Czy przedłożenie do konkursu projektu (w 
ramach typu projektu: 3. Wsparcie dla 
tworzenia/ funkcjonowania placówek 
świadczących usługi społeczne w 
społeczności lokalnej: b) dziennych i 
rodzinnych domów pomocy dla osób 
starszych), w ramach którego Gmina 
Wysokie planuje zawnioskować o 
sfinansowanie wydatków związanych z 
kontynuacją funkcjonowania utworzonego w 
ramach realizowanego projektu Klubu 
Seniora nie stoi w sprzeczności  z zapisami 
regulaminu konkursu (RPLU.11.02.00-
IZ.00-06-004/18) dotyczącego trwałości 
projektu „Aktywni 60+ w Gminie Wysokie” 
?  Zgodnie z przywołanym Regulaminem 
konkursu: „Projekt zakłada zachowanie 
trwałości wspartych w ramach projektu 
miejsc świadczenia usług społecznych po 
zakończeniu jego realizacji co najmniej 
przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana 
jako instytucjonalna gotowość podmiotów 
do świadczenia usług społecznych”. W 
opinii Gminy Wysokie realizacja kolejnego 
projektu obejmującego ten sam Klub 
Seniora pozwalającego na jego dalsze 
funkcjonowanie przy współfinansowaniu ze 
środków  EFS nie stoi w sprzeczności w 

Wnioskodawca powinien zweryfikować na 
podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie złożonego w ramach 
konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-
004/18  „Aktywni 60+ w Gminie Wysokie” z 
jakich źródeł sfinansowana zostanie 
trwałość projektu. Jeśli wnioskodawca 
założył, iż trwałość projektu będzie 
sfinansowana ze środków własnych 
wówczas nie może pozyskiwać w ramach 
obecnie ogłoszonego konkursu nr 
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 wydatków 
związanych z kontynuacją funkcjonowania 
utworzonego w ramach realizowanego 
projektu Klubu Seniora. W przypadku braku 
takich zapisów we wcześniejszym wniosku 
o dofinansowanie, na podstawie 
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 dopuszczone jest sfinansowanie 
kontynuacji działalności Klubu Seniora ze 
środków kolejnego projektu EFS.  
Należy jednakże pamiętać, że zgodnie ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 
w karcie Działania 11.2 w pkt 19 „Limity i 



wyżej przytoczonymi zapisami. Dodatkowo, 
Gmina Wysokie, ze względu na duże 
zainteresowanie działalnością klubu, 
planuje zwiększyć liczbę uczestników 
projektu z 20 do 30 osób. 

 

ograniczenia w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy)” w pkt 5 wskazano, iż wsparcie dla 
usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo 
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia 
usług opiekuńczych w społeczności lokalnej 
oraz liczby osób objętych usługami 
opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 
lokalnej przez danego beneficjenta w 
stosunku do danych z roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. Obowiązek 
zwiększania liczby osób objętych usługami 
nie oznacza zakazu jednoczesnego 
wsparcia osób dotychczas obejmowanych 
usługami przez beneficjenta. Ponadto 
zgodnie z pkt 7 należy pamiętać, by 
wsparcie w ramach projektu nie 
spowodowało: 
- zmniejszenia dotychczasowego 
finansowania (…) usług opiekuńczych przez 
beneficjenta oraz 
- zastąpienia środkami projektu 
dotychczasowego finansowania usług ze 
środków innych niż europejskie. 
 
W związku z powyższym nie ma zakazu 
zapewnienia trwałości miejsc utworzonych 
w jednym projekcie EFS poprzez 
finansowanie w ramach drugiego projektu 
EFS pod warunkiem utworzenia 
dodatkowych, nowych miejsc w drugim 
projekcie. 
 

 

Obecnie Klub Seniora mieści się w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Wysokiem. 
Czy w ramach planowanej kontynuacji 
projektu i zwiększenia liczby miejsc w 
Klubie Seniora, rozszerzenia oferty 
prowadzonej przez Klub działalności i 
związaną z tym koniecznością zwiększenia 
powierzchni budynku GOK pod działalność 
Klubu,  za kwalifikowalne uznane będą 
wydatki związane z modernizacją 
pomieszczeń GOK?. Jednocześnie 
nadmieniam, iż w pomieszczeniach 
poddanych pracom 
modernizacyjnym  oprócz działalności 
prowadzonej przez członków Klubu Seniora 
prowadzona będzie również statutowa 
działalność GOK w ograniczonym zakresie. 
 

W ramach danego projektu zasadne jest 
jedynie ponoszenie kosztów związanych  z 
adaptacją,  utworzeniem i wyposażeniem 
pomieszczeń wykorzystywanych wyłącznie 
do funkcjonowania Klubu Seniora. 
Niekwalifikowalny jest natomiast koszt 
adaptacji i modernizacji pomieszczeń 
wykorzystywanych pod działalność GOK.  
W sytuacji planowania prac 
modernizacyjnych pomieszczeń GOK 
założone koszty należy rozliczyć 
proporcjami, w zależności od stopnia ich 
wykorzystania do prowadzonej działalności 
klubu seniora i w ramach działalności 
statutowej  GOK. 
 



zwracam się z uprzejmą prośbą o 
odpowiedzi na pytania dot. aktualnego 
konkursu na działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne: 
1. Czy w ramach konkursu można 
finansować tworzenie ośrodków wsparcia w 
postaci Klubu Seniora? Jeżeli tak to do 
którego typu projektu należy takie działania 
zaliczyć? 
2. Proszę o wyjaśnienie, jakie usługi mogą 
być świadczone w ramach typu projektu 3a 
dot. środowiskowych instytucji 
aktywizujących osoby niepełnosprawne. 
Czy moża w tym typie wspierać WTZ? 
3. Czy w ramach typu 5 można finansować 
teleopiekę dla uczestników projektu? 
 

Ad1. 

Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych RPO WL na lata 2014-
2020 i  Regulaminu konkursu nr 
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 Pkt 3.2. 
Typy projektów, klub seniora powinien być 
realizowany w ramach typu projektu nr 3 lit. 
b, czyli:  

3. Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania 
placówek świadczących usługi społeczne w 
społeczności lokalnej:  

b) dziennych i rodzinnych domów 

pomocy dla osób starszych.  

W związku z zapisami RPO WL na lata 
2014 – 2020 klub seniora wpisuje się w typ 
nr 3 w Działaniu 11.2 stanowiąc 
„stacjonarną”, dzienna formę realizacji usług 
opiekuńczych. Należy nadmienić, iż 
powinien on spełniać minimalne wymagania 
świadczenia usług społecznych w 
społeczności lokalnej, które 
zostały  wskazane w Załączniku nr 10  do 
Regulaminu konkursu. 
 

Ad2. 

W ramach Działania 11.2 w typie projektu 3 
lit. a) dotyczącym Wsparcia dla tworzenia/ 
funkcjonowania placówek świadczących 
usługi społeczne w społeczności lokalnej, tj. 
środowiskowych instytucji aktywizujących 
osoby niepełnosprawne, zdaniem IZ RPO 
możliwe są do realizacji w szczególności 
następujące przedsięwzięcia: 
 

a) Usługi asystenckie w rozumieniu 
wspomnianego załącznika nr 10 do 
Regulaminu konkursu; 

b) Wsparcie funkcjonowania i rozwoju 
oferty świadczonej przez 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
lub Klub Samopomocy, w tym 
utworzenie nowych miejsc, pod 
warunkiem że liczba miejsc pobytu 
całodobowego w danym ośrodku nie 
jest większa niż 30. Jednocześnie 
należy spełnić wymagania 
wynikające z właściwych przepisów 
prawa, w tym przede wszystkim 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej i aktów 



wykonawczych, jak również 
uzasadnić potrzebę wsparcia ŚDS 
poprzez przedstawienie diagnozy 
potwierdzającej potrzeby i problemy 
w zakresie usług społecznych, 
zidentyfikowane na obszarze jego 
realizacji, biorąc pod uwagę trendy 
demograficzne i poziom dostępności 
usług (kryterium formalne 
specyficzne nr 2). 

 
Należy również pamiętać, że do osób 
niepełnosprawnych lub z 
niepełnosprawnością adresowane są także 
inne formy wsparcia realizowane w 
pozostałych typach projektów. Wynika to z 
definicji osoby potrzebującej wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu oraz regulacji 
dotyczących poszczególnych rodzajów 
usług wskazanych w SZOOP i Regulaminie 
konkursu. W szczególności należy 
podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością 
mogą zostać objęte wsparciem w ramach 
tzw. usług opiekuńczych w rozumieniu 
załącznika nr 10 do Regulaminu konkursu 
„Wymagania dotyczące standardu oraz cen 
rynkowych towarów i usług w ramach 
Działania 11.2 – województwo lubelskie”, w 
szczególności poprzez usługi świadczone w 
społeczności lokalnej w rozumieniu roz. 3 
pkt 32 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014 – 2020. W katalogu tym możliwe 
są do realizacji usługi opiekuńcze 
świadczone w miejscu zamieszkania, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania, usługi w Dziennym 
Domu Pomocy, sąsiedzkie usługi 
opiekuńcze, jak też usługi świadczone w 
ramach mieszkań wspomaganych, w tym 
zarówno mieszkań treningowych, jak i 
chronionych.  
 
W ramach Działania 11.2 nie przewidziano 
wsparcia Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Wsparcie w postaci aktywizacji społeczno – 
zawodowej osób z niepełnosprawnościami, 
w tym poprzez wsparcie funkcjonowania 
WTZ i innych podmiotów reintegracyjnych 
zostało zaprogramowane w Działaniu 11.1 
RPO WL wdrażanym przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Lublinie.  



Ad3. 

W ramach typu projektu nr 5 jest możliwe 
sfinansowanie kosztów teleopieki ale należy 
mieć na uwadze iż, zgodnie z 
obowiązującym w ramach konkursu 
kryterium formalnym specyficznym nr 8: 
Kompleksowość wsparcia:  Tworzenie 
warunków do opieki domowej, m.in. 
funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 
wspomagającego (typ projektu 5) nie może 
być realizowane jako samoistny typ 
projektu, lecz jedynie jako uzupełnienie co 
najmniej jednego z typów projektu nr 2–4. 
(Typ projektu 5 w SZOOP). 

 

Czy beneficjentem projektu może być 
osoba fizyczna prowadząca działalność 
gospodarczą- podmiot świadczący usługi 
społeczne użyteczności publicznej, w 
tym  jednostka specjalistycznego 
poradnictwa, tj. NZOZ- podmiot leczniczy 
wpisany do rejestru 
podmiotów  wykonujących działalność 
leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę 
Lubelskiego w Lublinie.  NZOZ udziela 
świadczeń ambulatoryjnych w 
przychodniach podległych: Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i 
Współuzależnienia, Terapii Uzależnień od 
Alkoholu dla Dzieci i Młodzieży, 
Antynikotynowej, Terapii Uzależnienia od 
Substancji Psychoaktywnych,Terapii 
Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych dla Dzieci. 
 

W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie 
informuję, iż  w ramach Działania 11.2 RPO 
WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania 
się  o dofinansowanie realizacji projektu są: 

a) jednostki samorządu terytorialnego i 

ich jednostki organizacyjne;  

b) podmioty świadczące usługi 

społeczne użyteczności publicznej, w 

tym ośrodki wsparcia (w tym 

specjalistyczne ośrodki wsparcia), 

instytucje wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, placówki 

wsparcia dziennego, jednostki 

specjalistycznego poradnictwa;  

c) Centra Aktywności Lokalnej; 

d) organizacje pozarządowe;  

e) podmioty ekonomii społecznej.  

Zgodnie z zapisami  Regulaminu Konkursu 
nr  RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 Pkt. 
3.1  Wnioskodawca powinien wskazać we 
wniosku o dofinansowanie, którą definicję 
podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie spełnia, w sposób 
pozwalający osobie oceniającej wniosek 
jednoznacznie stwierdzić, czy 
wnioskodawca jest podmiotem 
uprawnionym do ubiegania się o 



dofinansowanie zgodnie z zapisami 
zawartymi w SZOOP oraz Regulaminie. 

 

w związku z konkursem nr RPLU.11.02.00-
IZ.00-06-001/20 zwracam się z pytaniem 
dotyczącym kryterium formalnego: 

Doświadczenie wnioskodawcy/partnera: 
Wnioskodawca lub partner (w przypadku 
projektów partnerskich) na dzień złożenia 
wniosku posiada łącznie co najmniej 2 
letnie doświadczenie w świadczeniu usług 
społecznych. Doświadczenie, którym 
legitymuje się wnioskodawca lub partner 
pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Czy jest możliwe aby wnioskodawcą był 
podmiot, który powstał w lutym 2019r. 
jednak jego pracownicy i właściciel/prezes 
posiadają co najmniej 14 letnie 
doświadczenie w świadczeniu usług 
społecznych? W naszym przypadku 
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest 
osoba mająca za sobą wieloletnie 
doświadczenie na stanowisku kierownika 
placówki wsparcia dziennego oraz 13-letnie 
doświadczenie w pracy w świadczeniu 
usług społecznych. Ma również 
doświadczenie w organizowaniu 
społeczności lokalnych, współpracy z 
instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz rodzin i społeczności 
lokalnej. Wobec swojego doświadczenia w 
realizacji przedsięwzięć z obszaru 
świadczenia usług 
społecznych  właścicielka postanowiła 
stworzyć w lutym 2019r.  Stowarzyszenie, 
które zajmuje się pomocą osobom 
potrzebującym i które będzie wnioskodawcą 
w tym konkursie. 

Podsumowując, czy to kryterium będzie 
oceniane pod kątem długości 
funkcjonowania Wnioskodawcy na rynku (w 
tym w zakresie świadczenia usług 
społecznych) - w związku z tym aplikować 
mogą podmioty, które istnieją co najmniej 2 
lata, czy pod uwagę będzie brane również 
doświadczenie właścicieli pracowników w 
świadczeniu usług społecznych.  

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie 
informuję, iż  zgodnie z 
zapisami  Regulaminu Konkursu 
nr  RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20 w 
ramach Działania 11.2 RPO WL podmiotami 
uprawnionymi do ubiegania się  o 
dofinansowanie realizacji projektu są: 

a) jednostki samorządu terytorialnego i 

ich jednostki organizacyjne;  

b) podmioty świadczące usługi 

społeczne użyteczności publicznej, w 

tym ośrodki wsparcia (w tym 

specjalistyczne ośrodki wsparcia), 

instytucje wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej, placówki 

wsparcia dziennego, jednostki 

specjalistycznego poradnictwa;  

c) Centra Aktywności Lokalnej; 

d) organizacje pozarządowe;  

e) podmioty ekonomii społecznej.  

 
W związku z powyższym jeżeli dane 
Stowarzyszenie spełnia definicję organizacji 
pozarządowej, to może być Wnioskodawcą 
– Beneficjentem w ramach danego 
konkursu.  
 
Natomiast zgodnie z brzmieniem kryterium 
formalnego specyficznego nr 7 
Doświadczenie wnioskodawcy/partnera 
Stowarzyszenie powinno posiadać 
stosowne doświadczenie w świadczeniu 
usług społecznych.  
W danym przypadku nie bierzemy więc pod 
uwagę doświadczenia samego 
Właściciela/Prezesa Zarządu 
Stowarzyszenia, czy też osób tam 
zatrudnionych, lecz doświadczenie danego 
podmiotu - Wnioskodawcy.  

W sytuacji braku doświadczenia 
Wnioskodawcy należy wejść w partnerstwo 
z podmiotem posiadającym co najmniej 2 



letnie doświadczenie w świadczeniu usług 
społecznych. 

 

zwracam się z uprzejmą prośbą o 
udzielenie informacji w przedmiocie 
konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-
001/20. 
Czy w ramach konkursu RPLU.11.02.00-
IZ.00-06-001/20 możliwe jest złożenie 
projektu na kontynuację działań związanych 
z prowadzeniem  Dziennego Domu Pomocy 
w czasie trwałości projektu?  W ramach 
wcześniejszego naboru (działanie 11.2 
Usługi społeczne i 
zdrowotne)  Wnioskodawca otrzymał środki 
finansowe na utworzenie Dziennego Domu 
Pomocy. Wnioskodawca posiada zapisy we 
wniosku, iż w okresie trwałości projektu, 
będzie się starał o dotację, na kontynuację 
działań.  W ramach projektu, który aktualnie 
realizuję powstał Dzienny Dom Pomocy dla 
30 osób (zadanie nr 1) (to jest maksymalna 
liczba osób jaka może uzyskać wsparcie w 
ramach DDP), drugie zadanie polega na 
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla 6 osób niesamodzielnych. 
W związku z powyższym, nie ma 
możliwości zwiększenia miejsc świadczenia 
usług społecznych w społeczności lokalnej 
w ramach zadania 1, ale jest możliwość 
zwiększenia liczby miejsc w ramach 
zadania 2 (zgodnie z potrzebami 
mieszkańców gminy). W związku z 
powyższym, czy Wnioskodawca w ramach 
aktualnego konkursu może złożyć wniosek 
na kontynuację projektu, który realizuje, i 
czy jest możliwość finansowania dalszej 
działalności Dziennego Domu Pomocy bez 
zwiększania liczby miejsc, a zwiększenie 
tylko liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w ramach zadania nr 2 tj. 
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania z 6 na np. 12?  
 

W odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie 
informuję, iż Wnioskodawca powinien 
zweryfikować na podstawie 
zapisów  wniosku o dofinansowanie 
złożonego w ramach wcześniejszego 
naboru z jakich źródeł sfinansowana 
zostanie trwałość projektu. Jeśli 
Wnioskodawca założył, iż trwałość projektu 
będzie sfinansowana z dotacji unijnej, to 
wówczas może pozyskać i finansować w 
ramach obecnie ogłoszonego konkursu nr 
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20  wydatki 
związane z kontynuacją funkcjonowania 
utworzonych już miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w społeczności lokalnej. 
Zgodnie z zapisami 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 nie ma 
zakazu zapewnienia trwałości miejsc 
utworzonych w jednym projekcie EFS 
poprzez finansowanie ze środków kolejnego 
projektu EFS, pod warunkiem utworzenia 
dodatkowych nowych miejsc w drugim 
projekcie. 
 
Zgodnie z zapisami  Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych w karcie Działania 11.2 w 
pkt 19 „Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów (jeśli dotyczy)” w pkt 5 wskazano, 
iż wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi 
każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc 
świadczenia usług opiekuńczych w 
społeczności lokalnej oraz liczby osób 
objętych usługami opiekuńczymi 
świadczonymi w społeczności lokalnej przez 
danego beneficjenta w stosunku do danych 
z roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
Obowiązek zwiększania liczby osób objętych 
usługami nie oznacza zakazu 
jednoczesnego wsparcia osób dotychczas 
obejmowanych usługami przez beneficjenta. 
Ponadto zgodnie z pkt 7 należy pamiętać, by 
wsparcie w ramach projektu nie 
spowodowało: 



- zmniejszenia dotychczasowego 
finansowania (…) usług opiekuńczych przez 
beneficjenta oraz 
- zastąpienia środkami projektu 
dotychczasowego finansowania usług ze 
środków innych niż europejskie. 

W związku z powyższym nie ma zakazu 
zapewnienia trwałości miejsc utworzonych 
w jednym projekcie EFS poprzez 
finansowanie w ramach drugiego projektu 
EFS,  pod warunkiem zwiększenia liczby 
miejsc świadczenia usług opiekuńczych w 
ramach nowo złożonego projektu,  np. usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
świadczonych w społeczności lokalnej w 
stosunku do danych z roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu.  

 

W nawiązaniu do ogłoszonego 
konkursu  RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20, 
pragniemy zapytać na temat Wymagania w 
zakresie wskaźników projektu, dotyczące 
 
A. WSKAŹNIKI REZULTATU 
BEZPOŚREDNIEGO 
− 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. 
 
Czy w projekcie skierowanym do osób 
starszych po 60 roku życia, kryterium to jest 
adekwatne a jeżeli tak to w jaki sposób 
należy je monitorować ? 
 

Zgodnie z zapisami  Załącznika nr 4 Wykaz 
wskaźników dotyczących Działania 11.2 
RPO WL do Regulaminu konkursu  nr 
RPLU.11.02.00-IZ.00-06-001/20  wskaźnik 
rezultatu   bezpośredniego: 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 podlega 
monitorowaniu, jeżeli program zakłada 
działania z zakresu aktywizacji zawodowej 
kierowane do osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym w ramach 
Priorytetu Inwestycyjnego 9(iv). 
 
Ponadto zgodnie z zapisami „Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie w 
ramach RPO WL na lata 2014-
2020  zakresie osi Priorytetowych 9-12 
RPO WL” – Załącznik nr 2 do Regulaminu 
konkursu w podpunkcie 3.1.1   należy 
wybrać  wszystkie adekwatne wskaźniki z 
listy rozwijanej, a także należy określić, w 
jaki sposób i na jakiej podstawie mierzone 
będą poszczególne wskaźniki realizacji celu 
projektu poprzez ustalenie źródła danych do 
pomiaru wskaźnika oraz sposobu i 
częstotliwości pomiaru.  
Adekwatność doboru i założona wartość 
docelowa wskaźników  oraz założone przez 
Wnioskodawcę źródła/ metody i sposób 



pomiaru wskaźników  podlegają 
indywidualnej ocenie przez członków KOP 
na etapie oceny formalno - merytorycznej 
wniosku o dofinansowanie, na podstawie 
zapisów zawartych we wniosku o 
dofinansowanie.  
 
 

 


