
 

 

FAQ- RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 z dnia 21 września 2016 r. 
 

1. Jak rozliczyć wydatki na operat szacunkowy (chodzi o wkład własny – część nieruchomości 

– piętro) poniesione przed realizacją projektu?  

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego będzie kwalifikowalny jeżeli: 

- data sporządzenia operatu mieści się w okresie kwalifikowania wydatków wskazanym 

w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku gdy Instytucja Organizująca Konkurs nie 

wprowadziła w Regulaminie konkursu ograniczeń, możliwe jest kwalifikowanie wydatków 

związanych ze sporządzeniem operatu pod warunkiem, że nie zostały one poniesione przed 

1 stycznia 2014 r.; 

- wydatek został ujęty w budżecie projektu; 

- w momencie składania wniosku o płatność rozliczającego ww. wydatek operat jest nadal 

aktualny (czyli nie upłynęło 12 m-cy od daty jego sporządzenia). 

 

2. Czy powiat nowotarski, w którym funkcjonował wcześniej OIK, ale został zlikwidowany, 

otrzyma na etapie oceny wniosku o dofinansowanie punkty premiujące, skoro nie został 

wymieniony w Regulaminie konkursu wśród powiatów, w których nie funkcjonuje tego 

typu podmiot (dane w Regulaminie na podstawie sprawozdania OZPS za 2015 r.). 

 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu „Kryteria wyboru projektów” – w 

ramach kryterium „Wsparcie dla tworzenia ośrodka interwencji kryzysowej”, 10 punktów 

otrzyma projekt, który zakłada utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

powiatu,  

w którym tego typu podmiot nie funkcjonuje.  

Ponieważ, jak określono w kryteriach, lista powiatów, w których ośrodek interwencji 

kryzysowej nie funkcjonuje, zostanie wskazana w Regulaminie konkursu (wg aktualnych, 

dostępnych na dzień ogłoszenia naboru danych), powiat nowotarski, którego nie ma na w/w 

liście, nie otrzyma punktów premiujących w ramach tego  kryterium. 

 

3. Czy można wnioskować o środki w trwającym obecnie naborze w ramach Poddziałania 

9.2.3 C, a realizację projektu rozpocząć w 2018 czy 2019 roku? 

 

Teoretycznie taka sytuacja może wystąpić. Należy jednak mieć na uwadze negatywne 

konsekwencje związane z zastosowaniem takiego rozwiązania. Projekt składany w konkursie 

nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 stanowi odpowiedź na analizę sytuacji problemowej 

dokonaną w bieżącym roku. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, projekt powinien 

stanowić odpowiedź na problemy i potrzeby w zakresie świadczenia usług społecznych, 

zidentyfikowane na obszarze jego realizacji, biorąc pod uwagę trendy demograficzne i 

poziom dostępności usług społecznych na danym obszarze. Rozpoczęcie działań 

projektowych na kilka lat po dokonaniu takiej analizy jest obarczone dużym ryzykiem 

niepowodzenia przedsięwzięcia. Za kilka lat może okazać się, iż działania zaplanowane do 

realizacji na etapie składania wniosku stracą swoją aktualność ze względu na zmianę trendów 

demograficznych, wystąpienie dodatkowych/innych problemów. Może także okazać się, iż na  



 

obszarze realizacji projektu w ciągu tego czasu powstanie inny ośrodek interwencji 

kryzysowej, w wyniku którego działalności nie będzie popytu na działania zaplanowane w 

projekcie. Wysokie ryzyko niepowodzenia takiego przedsięwzięcia będzie miało negatywny 

wpływ na wyniki oceny powyższego projektu.  

Należy także mieć na uwadze, iż ocenie podlega m.in. poziom wskaźników przyjętych 

w projekcie i wpływ tego poziomu na realizację założeń Programu. Wartości docelowe  dla 

Programu dotyczą roku 2023, ale część z nich ma także określone wartości docelowe 

w perspektywie roku 2018. Tak właśnie jest w Poddziałaniu 9.2.3, w którym do końca 2018 r. 

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym powinna wynieść 1 960. Ocenie podlega 

więc, na ile projekt złożony w konkursie nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 realizuje te 

założenia. 

 

4. Czy superwizja jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie? 

 

W opinii Instytucji Zarządzającej mając na uwadze cel projektów realizowanych w ramach 

poddziałania 9.2.3, można uznać superwizję za wydatek kwalifikowalny. Zatem jeśli 

superwizja w opinii wnioskodawcy stanowi formę/wydatek niezbędny dla osiągnięcia celów 

projektu, istnieje możliwość uwzględnienia jej kosztów w budżecie projektu. 

 

 

5. Czy kadra projektu po okresie jego realizacji musi być taka sama jak w okresie jego 

realizacji (trwałość)?  

 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna 

gotowość ośrodków do świadczenia usług interwencji kryzysowej po zakończeniu realizacji 

projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. Zapisy te 

należy rozumieć jako gotowość podmiotu do świadczenia usługi. Oznacza to, że w przypadku 

wystąpienia popytu na usługę, beneficjent musi być gotowy do świadczenia usługi o zakresie 

zbliżonym do usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. W przypadku 

niewystąpienia popytu na te usługi nie ma konieczności zatrudnienia kadry, jednak 

w przypadku wystąpienia popytu na usługę (zgłoszenia się po usługę) kadra ta musi być 

zatrudniona, a tym samym usługa uruchomiona.  

 

6. Wydatki na działania świadomościowe (m. in. kampanie informacyjno-promocyjne, 

działania upowszechniające) nie są kwalifikowalne, czy zatem możliwe jest sfinansowanie 

w projekcie materiałów informacyjnych dla odbiorców wsparcia czy też materiałów 

promujących projekt? Jak je należy wykazywać w budżecie projektu – wśród kosztów 

bezpośrednich, czy pośrednich? 

  

Materiały informacyjne dla osób i rodzin dotkniętych problemami i sytuacjami kryzysowymi, 

takie jak np. ulotki z ofertą OIK mogą zostać ujęte w budżecie projektu jako koszty 

bezpośrednie. Będą one wówczas elementem działań pre-interwencyjnych dostarczając 

informacji o proponowanej ofercie. Możliwe jest także ponoszenie standardowych wydatków 

związanych z promocją projektu, które stanowią koszty pośrednie. 


