
 

 

FAQ – RPMP.09.02.02-IP.02-12-011/16 

z dnia 12 maja 2016 r. 

 

1. W dokumentacji do typu projektu B pojawia się zapis o wsparciu skierowanym do osób 

powyżej 60 roku życia. Czy jest on wiążący?  

Tak. W przypadku projektów zakładających działania w ramach typu B – jedną z przesłanek 

przyznania pomocy w placówce zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację osób starszych 

jest wiek. Oferta placówki musi być skierowana do osób powyżej 60 roku życia. 

 

2. Czy projekt musi być adresowany do wszystkich preferowanych grup docelowych, czy 
też można objąć wsparciem wyłącznie osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności? 
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 
w ramach projektu wsparciem w pierwszej kolejności należy objąć:  

a. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające 
wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie 
z powodu więcej niż jednej z przesłanek 

b. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

c. osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie 
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie 
gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej - w przypadku usług asystenckich 
i opiekuńczych 

d. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(zakres wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba 
otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których 
mowa w PO PŻ), 

e. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku 
z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

 
Powyższe preferencje muszą znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach rekrutacji.  
W przypadku typu projektu B istnieje możliwość skierowania projektu tylko do osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności (z zachowaniem zgodności z pozostałymi 
kryteriami obowiązującymi w konkursie). Jednakże rekrutując tę grupę należy 
wprowadzić preferencje w ramach tej grupy decydujące o pierwszeństwie osób, które 
oprócz tego że są osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności należą do jednej 
z ww. grup. 
Natomiast w przypadku typu projektu A każdy projekt musi zakładać potencjalną 
możliwość udzielenia wsparcia wszystkim osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, 



 

tzn. nie ma możliwości skierowania projektu np. jedynie do osób niepełnosprawnych. 
Beneficjent ma jednak możliwość preferowania określonych kategorii grup 
docelowych w ramach kryteriów rekrutacji zgodnie z przeprowadzoną analizą 
i zdiagnozowanych problemów grupy docelowej.  
 

3. Czy w okresie realizacji projektu można pobierać opłaty za usługi od ostatecznych odbiorców 
wsparcia 
Tak. Dokumentacja konkursowa mówi, iż Wnioskodawca może zaplanować częściową lub 
całkowitą odpłatność za usługi asystenckie lub opiekuńcze dla osób innych niż wskazane jako 
priorytetowe, czyli niesamodzielne i niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego. W takiej sytuacji we wniosku należy określić zasady 
odpłatności skorelowane z zasadami dotychczas stosowanymi przez Beneficjenta. Zasady 
odpłatności uzależnione powinny być w szczególności od sytuacji materialnej osób 
niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. 
Zasady odpłatności należy określić we wniosku o dofinansowanie zarówno w odniesieniu do 
okresu realizacji projektu, jak i do okresu zachowania trwałości projektu. Odpłatności za usługi 
asystenckie lub opiekuńcze stanowią wkład własny w projekcie.  
Należy jednak pamiętać o zachowaniu zgodności projektu z zadami przyznawania pomocy de 
minimis i pomocy publicznej. 
 

4. Czy można wprowadzić odpłatności za usługi w okresie trwałości projektu (w okresie 
realizacji projektu byłyby nieodpłatne) dzięki temu zapewniając im finansowanie po okresie 
realizacji projektu i spełniając w ten sposób wymóg zachowania trwałości efektów projektu?  
 
Beneficjent ma możliwość pobierania opłat za usługi świadczone w okresie trwałości projektu. 
W takiej sytuacji we wniosku należy określić zasady odpłatności skorelowane z zasadami 
dotychczas stosowanymi przez Beneficjenta. Wysokość opłaty nie może stanowić bariery 
uczestnictwa oraz nie może odbiegać od cen rynkowych. 

 
 
 

5. Czy wsparciem w ramach projektu może zostać objęty opiekun pobierający 

wynagrodzenie z tytułu opieki nad seniorem? 

Nie jest możliwe by wsparciem w ramach Poddziałania 9.2.2 zostali objęci opiekunowie 

pobierający wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą niesamodzielną. Definicja opiekuna 

zawarta w dokumentacji konkursowej wskazuje jednoznacznie, że opiekunem 

faktycznym/nieformalnym może być osoba pełnoletnia opiekująca się osobą 

niesamodzielną, niebędąca opiekunem zawodowym i niepobierająca wynagrodzenia z 

tytułu opieki nad osobą niesamodzielną, najczęściej członek rodziny. Wsparcie przyznane 

osobie niesamodzielnej np. dodatek czy zasiłek pielęgnacyjny, nie stanowi wynagrodzenia 

dla opiekuna.  

 

6. Które konkretnie typy zasiłków, finansowych form wsparcia itd. kwalifikują się jako 
wynagrodzenie dla opiekuna, a które nie? 

 

Wynagrodzenie należy rozumieć jako wypłaty pieniężne wypłacane pracownikom lub 
innym osobom fizycznym, stanowiące wydatki ponoszone przez pracodawców na 
opłacenie wykonywanej pracy, niezależnie od źródeł ich finansowania oraz bez względu na 



 

podstawę stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego lub czynności prawnej, na 
podstawie których jest świadczona praca lub pełniona służba. 
Wynagrodzenia dzielą się na: 1) wynagrodzenia osobowe, 2) wynagrodzenia z tytułu 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyjątkiem honorariów), 3) honoraria 
(wynagrodzenia z tytułu korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi lub prawami 
pokrewnymi), 4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 5) dodatkowe wynagrodzenia 
roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 6) wypłaty z tytułu udziału w zysku 
lub w nadwyżce bilansowej. 
A zatem pozostałe finansowe formy wsparcia, niewpisujące się w ww. rodzaje wynagrodzeń 
nie są traktowane jako wynagrodzenie opiekunów.   

 

 

7. W kryteriach oceny pojawia się zapis, że w przypadku projektów zakładających wsparcie 

dla tworzenia i/lub działalności placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych 

(typ B) należy spełnić wymogi zawarte w Rekomendacjach, stanowiących załącznik nr 13 

do regulaminu konkursu. Czy we wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć wszystkie 

wymogi, o których mowa w rekomendacjach? 

W celu spełnienia kryterium specyficznego dotyczącego zgodności projektu 

z Rekomendacjami do prowadzenia placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację 

osób starszych na terenie Małopolski Wnioskodawca planujący realizację działań w typie 

B musi uwzględnić wymogi zawarte w Regulaminie konkursu, Podrozdział 2.3, pkt. 6. We 

wniosku o dofinansowanie należy zawrzeć zapisy potwierdzające spełnienie wymogów 

określonych w Podrozdziale 2.3, pkt. 6 Regulaminu konkursu. 

W Rekomendacjach…został przedstawiony model realizacji usług w dziennych placówkach 

opieki i aktywizacji osób starszych. 

 

8. Czy w ramach konkursu do Poddziałania 9.2.2 mogę finansować bieżącą działalność 

placówki zajmującej się opieką nad osobami niesamodzielnymi? 

Wsparcie w ramach projektu nie może powodować zmniejszenia dotychczasowego 
finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez Beneficjenta oraz zastąpienia 
środkami projektu dotychczasowego finansowania przez Beneficjentów usług 
asystenckich lub opiekuńczych.  
 

9. Ile projektów otrzyma dofinansowanie w Poddziałaniu 9.2.2? 

W przypadku projektu polegającego na uruchomieniu subregionalnego centrum wsparcia 

opiekunów (typ projektu A) zostanie wyłoniony wyłącznie 1 wniosek. Natomiast 

w przypadku wsparcia dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną 

opiekę i aktywizację osób starszych (typ B) nie ma takiego limitu.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach typu A i B wynosi łącznie 

28 906 449,40 PLN.  

 

10. W kryterium „dostępność usług opiekuńczych w gminie” można uzyskać dodatkowe 

punkty w przypadku gdy projekt przewiduje wsparcie placówki mającej siedzibę i/lub 

filię na terenie gminy, w której liczba osób objętych usługami opiekuńczymi nie 

przekracza 10. Czy mowa jest o aktualnej siedzibie/filii wnioskodawcy czy też dotyczy to 

placówki utworzonej w ramach projektu? 



 

 

W kryterium tym nie chodzi o siedzibę/filię wnioskodawcy, lecz placówki, która będzie 
zapewniała dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. Wsparcie w projekcie 
może dotyczyć zarówno nowoutworzonych w projekcie placówek, jak i już istniejących, 
zgodnie z typem projektu Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych (…). 
 

11. Czy podmiot, który prowadzi zarówno działalność leczniczą jak i w zakresie usług 
społecznych może wnioskować w konkursie 9.2.2 w zakresie usług społecznych? 

 
W przypadku podmiotów, które prowadzą szeroki zakres statutowej działalności i możliwe jest 
wyodrębnienie zarówno usług społecznych jak i działalności leczniczej, wnioskodawcą w 
ramach Poddziałania 9.2.2 może być podmiot posiadający odpowiedni potencjał do 
świadczenia  usług społecznych, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (potwierdzony 
statutowym zakresem działania danego podmiotu). W takich przypadkach należy 
jednoznacznie opisać potencjał do świadczenia usług społecznych we wniosku o 
dofinansowanie.   
 

12. Czy beneficjent może zawęzić grupę docelową do specyficznej grupy osób – np. 
kombatantów wojennych? 

Zgodnie z dokumentacją konkursową do Poddziałania 9.2.2 typ B wsparcie musi być skierowane do 

osób niesamodzielnych powyżej 60 r. życia i ich opiekunów nieformalnych stanowiących grupę 

docelową projektu. Warunek ten jest niezbędny i powinien wynikać z treści wniosku aplikacyjnego. 

Zawężenie osób niesamodzielnych do określonej grupy osób np. kombatantów musi być uzasadnione 

we wniosku. Dodatkowo, realizując projekt Beneficjent zobowiązuje się do stosowania 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. W związku z powyższym w ramach projektu w pierwszej kolejności 

należy objąć: 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego 
wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z 
przesłanek, 

 osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, 

 osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% 
właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w 
rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w 
przypadku usług asystenckich i opiekuńczych, 

 osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (zakres 
wsparcia dla tych osób nie może powielać działań, które dana osoba otrzymała lub otrzymuje 
z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ), 

 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją 
obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Powyższe preferencje muszą znaleźć odzwierciedlenie w kryteriach rekrutacji uczestników do 

projektu, adekwatnie do zdiagnozowanej sytuacji problemowej.  



 

Natomiast w przypadku typu projektu A każdy projekt musi zakładać potencjalną możliwość 

udzielenia wsparcia wszystkim osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, tzn. nie ma możliwości 

skierowania projektu np. jedynie do osób niepełnosprawnych. 

 


