
 

 

 

FAQ – RPMP.09.02.01-IP.01-12-104/17 z dnia 7 lutego 2018 r. 

 

1. W konkursie nie ma możliwości finansowania infrastruktury medycznej, a czy jest możliwa 
amortyzacja tej infrastruktury? 
 
Tak, amortyzacja infrastruktury medycznej jest możliwa w ramach konkursu. Należy jednak 
mieć na uwadze konieczność monitorowania wykorzystania infrastruktury na cele projektu  
i na pozostałą działalność Wnioskodawcy. Na etapie oceny wniosku może być wymagane 
procentowe określenie i rozliczenie amortyzacji, zgodne z wykorzystaniem infrastruktury  
w ramach projektu. 
 
2. Czy sprzęt własny jednostki może być wnoszony do projektu w ramach wkładu własnego? 
 
Tak, sprzęt własny może być wnoszony do projektu w ramach wkładu własnego. 
 
3. Czy w konkursie są możliwe do kwalifikowania koszty związane z asystentem osoby 
niepełnosprawnej? 
 
Koszt asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) jest zawsze kwalifikowalny w ramach 

racjonalnych usprawnień niezależnie od projektu, z tym, że w tym przypadku AON jest 

przypisany do konkretnej osoby i zatrudniony w celu umożliwienia jej udziału w projekcie. 

Nie jest możliwe zatrudnianie AON ogólnie do projektu. 

4. Co wykazujemy we wskaźniku: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – ośrodek, który świadczył usługi, który 
otrzymał środki na wynagrodzenia dla specjalistów, czy właśnie tych specjalistów, którzy 
świadczyli te usługi, są w gotowości itd. W tej drugiej sytuacji jak ich liczyć – osobno każdą 
osobę zaangażowaną w świadczenie usług, czy zespół (np. w przypadku badań 
prenatalnych), czy wreszcie te osoby, które świadczyły usługi rehabilitacyjno-terapeutyczne 
w miejscu zamieszkania dzieci? 
 
We wskaźniku: Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, 
istniejących po zakończeniu projektu – wykazujemy ilość miejsc świadczenia usług 
zdrowotnych powstałych w danym ośrodku oraz liczbę zatrudnionych specjalistów. 
 
5. W przypadku projektów partnerskich – czy usługi w ramach projektu mogą być 
świadczone przez podmioty niewykonujące działalności leczniczej i niebędące uprawnione 
do tego na mocy przepisów prawa – przy założeniu, że nie są to „stricte” usługi medyczne – 
dotyczą np. usług psychologa, logopedy, fizjoterapeuty, rehabilitanta itp. Innymi słowy, czy 
zapis z regulaminu umożliwia takie rozwiązania, że np. moduł I – realizuje podmiot leczniczy, 
moduł II – w zależności od świadczenia, może być zlecony innemu, nie-leczniczemu 
podmiotowi. 
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu – udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może być 

realizowane wyłącznie przez podmioty, wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego 



 

 

na mocy przepisów prawa obowiązującego. Świadczenie zdrowotne należy rozumieć zgodnie 

z definicją wskazaną w ustawie w dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że nie wszystkie działania w projekcie 

muszą być realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i uprawnione do tego 

na mocy obowiązujących przepisów.  

6. Czy jest możliwe objęcie wsparciem w projekcie dzieci w wieku poniżej trzech lat 
wsparciem rehabilitacyjno-terapeutycznym w formie stacjonarnej? 
 
Zgodnie z Regulaminem konkursu oraz z RPZ (Załącznik nr 15 do Regulaminu) – dla dzieci 
w grupie wiekowej 0-3 możliwe jest świadczenie wielospecjalistycznej pomocy tylko w formie 
wyjazdowej – w miejscu zamieszkania dzieci i ich rodzin. 
 
7. Kiedy należy uznać za spełnione kryterium premiujące, dotyczące partnerstwa 
projektowego z organizacją pozarządową? 
 
Kryterium będzie spełnione w momencie, kiedy projekt zakłada partnerstwo z co najmniej 

jedną organizacją pozarządową, reprezentującą interesy pacjentów  i posiadającą co najmniej 

2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób. 

Dodatkowo, informacje na ten temat muszą być zamieszczone we wniosku o dofinansowanie 

projektu - zgodnie z Regulaminem konkursu. W przypadku, kiedy projekt nie będzie 

realizowany w partnerstwie – nie będzie możliwości otrzymania punktów za spełnienie tego 

kryterium. 

8. Jakie są kryteria kwalifikacji do projektu kobiet w ramach Modułu I? 

Do projektu może być zakwalifikowana każda kobieta, która spełnia łącznie wszystkie kryteria 

włączenia do Programu – zgodnie z zapisami RPZ – str. 29: 

 mieszka na terenie województwa małopolskiego; 

 nie ukończyła 35 roku życia i nie spełnia kwalifikacji do programu badań 
prenatalnych finansowanego z NFZ; 

 wiek ciążowy nie przekracza 14 tygodnia ciąży. 
 
9. Czy jest możliwa realizacja części zadań przez Wnioskodawcę poza terenem województwa 
małopolskiego? 
 
Tak, w uzasadnionych przypadkach istnieje taka możliwość. Jednak szczegółowe warunki będą 

przedmiotem weryfikacji na etapie oceny wniosku ubiegającego się o dofinansowanie 

projektu. Odpowiednie zapisy – uzasadniające taką sytuację, muszą się znaleźć we wniosku 

o dofinansowanie.  Należy jednak pamiętać, że Uczestnikami projektu mogą być tylko osoby 

mieszkające na terenie województwa małopolskiego. Wnioskodawca musi zapewnić 

przejrzyste kryteria monitorowania Uczestników w tym zakresie. 

 
 



 

 

10. Czy można realizować projekt w pomieszczeniach w których wykonywane są 
świadczenia finansowane z NFZ? Pomieszczenia te znajdują się w budynku, którego 
właścicielem jest urząd gminy , udostępnił go na podstawie umowy użyteczności? 
 
Tak, nie ma w tym zakresie przeciwskazań. Ważne, aby na etapie realizacji Wnioskodawca 

prawidłowo i rzetelnie monitorował usługi realizowane i finansowane w ramach projektu. 

11. Załącznik nr 15 -  nie uwzględnia następujących terapii - Terapii EEG Biofeedback, która 
dla grupy w przedziale wiekowym 4-7 byłaby niezbędna, gdyż wpływa ona na w leczenie 
różnego rodzaju zaburzeń i kierowana będzie do dzieci specyficznymi trudnościami w nauce 
oraz terapii z wykorzystywaniem Ortezy dynamicznej Dunag 02, która umożliwia 
prowadzenie i wspomaganie ćwiczeń ruchowych u dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego 
układu nerwowego oraz u których występuje zakłócenie postawy i aktywności ruchowej. 
W związku z korzyściami płynącymi z w/w metod, czy istnieje możliwość ich ujęcia  

w projekcie? 

W sytuacji, kiedy wymienione wyżej terapie mieszczą się w katalogu działań – zgodnie 

z zapisami RPZ str. 26 oraz wpisują się w osiągnięcie celu programu – str. 18 RPZ, zostaną 

poparte diagnozą na etapie pisania wniosku oraz kiedy zespół terapeutyczny w ramach 

realizacji Modułu II ustali taki zakres pomocy terapeutycznej – ww. terapie są możliwe do 

sfinansowania w ramach konkursu – jednak ze szczególnym uwzględnieniem zapisów 

z Regulaminu konkursu – Podrozdział 2.4 punkt 5 lit. a. 

12. Czy można w ramach projektu objąć wsparciem dzieci będące pod opieką hospicyjną, 

oferując im dodatkowe wsparcie poza gwarantowanym w ramach środków publicznych 

lub innych prywatnych? 

Tak, można, ale pod warunkiem, że w ramach realizacji projektu nie będą świadczone usługi 

tylko dla dzieci z tego ośrodka (brak możliwości takiego zawężenia grupy docelowej) oraz, że 

świadczenia w ramach projektu nie będą zastąpieniem świadczeń oferowanych/dostępnych 

w ramach hospicjum. Zgodnie z Załącznikiem nr 15 (RPZ) do Regulaminu konkursu, w okresie 

świadczenia usług w ramach projektu dziecko nie może uczestniczyć w innym programie 

terapeutyczno-rehabilitacyjnym.  

13. Czy lekarzem pracującym w ramach projektu może być lekarz neurolog i psychiatra bez 

specjalizacji dziecięcej? 

Tak. Załącznik nr 15 nie wprowadza takich ograniczeń/doprecyzowań. Podany specjalista 

będzie wchodził w skład Szerokiego Zespołu Wczesnej Interwencji razem ze specjalistą 

pediatrii. 

 

 

 



 

 

14. Czy w ramach kryterium w którym ocenie podlega to, czy Wnioskodawca złożył więcej 

niż jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru, wniosek spółki cywilnej 

składającej wniosek o dofinansowanie oraz wspólnika przedmiotowej spółki cywilnej 

składającego odrębny wniosek o dofinansowanie w ramach odrębnie od spółki 

prowadzonej działalności gospodarczej  traktujemy jako jednego Wnioskodawcę?  

Zobowiązania wynikające z zawarcia umowy o dofinansowanie zaciąga nie spółka, ale jej 

wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą. Wobec powyższego 

wnioskodawcami są osoby fizyczne niezależnie od formy prowadzenia działalności. Brak 

podmiotowości prawnej spółki cywilnej oznacza, że w jej ramach odpowiedzialność ponoszą 

wszyscy wspólnicy solidarnie. Wyłączeniom znajdującym się w rejestrze podmiotów 

wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzonym 

przez  Ministerstwo  Finansów  na  mocy  ustawy o finansach  publicznych, podlegają osoby 

fizyczne a nie spółka, gdyż tworzą ją wspólnicy. Wykluczeniem może być objęta osoba, która 

prowadzi działalność gospodarczą na własną rzecz, wtedy będąc jednocześnie członkiem 

spółki nie może podpisać umowy o dofinansowanie, gdyż w przypadku spółki cywilnej zgłaszać 

należy każdego ze wspólników – osoba fizyczna znajdzie się wtedy w rejestrze podmiotów 

wykluczonych. W przypadku spółki cywilnej należy też kierować do Ministerstwa 

Finansów/Rejestru podmiotów wykluczonych zapytanie podając dane wszystkich wspólników. 

 
 
 

 
 


