
Lp.

Działanie / 

Poddziałanie / 

słowo kluczowe 

Pytanie Odpowiedź

21 9.1 W ramach projektu, klienci GOPS-ów kierowani będą do CIS. Dotychczas, 

Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, 

przeznaczał środki z Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń 

integracyjnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne . Czy PUP  

może finansować te świadczenia z Funduszu Pracy również uczestnikom 

projektu, będącym uczestnikami CIS (i czy może to być wliczone w nasz wkład 

własny)? Czy może musimy uwzględnić te świadczenia w budżecie projektu?

 Po doprecyzowaniu przez Bebeficjenta pytania tjj. Wskazaniu iż PUP w projekcie będzie pełnił rolę 

Partera, odpowiedź brzmi: "Jeżeli  PUP w projekcie będzie partnerem to może wnieść wkład własny w 

postaci świadczeń z Funduszu Pracy.

24 9.1  Jeśli liczba uczestników wynosi 38 osób w tym 10 rodziców i 28 dzieci do 16 

roku życia to ile powinna wynosić efektywność zatrudnieniowa? Proszę o 

podanie liczby, nie %.

Pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym jest dokonywany wśród 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami bezrobotnymi 

lub osobami biernymi zawodowo. Ponadto, W odniesieniu do osób:

a) będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 

przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach 

nieletnich,

c) przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 

socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

- do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej.

Ponadto, nie ma obowiązku stosowania efektywności społeczno-zatrudnieniowej wobec dzieci 

przebywających w placówkach wsparcia dziennego, ponieważ w stosunku do dzieci nie stosuje się 

aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej.

Jednocześnie kryterium nie narzuca beneficjentowi podjęcia działań w zakresie aktywizacji 

zawodowej. Należy pamiętać, że zakres realizowanych w projekcie działań (w tym także działań 

aktywizujących społecznie i zawodowo) musi wynikać z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów i 

potrzeb uczestnika projektu oraz z zaplanowanej dla niego ścieżki wsparcia. Ponadto istotnym jest, iż  

poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej liczony jest wyłącznie w stosunku do osób 

aktywizowanych, a nie do łącznej liczby uczestników projektu (więcej informacji o pomiarze wskaźnika 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej znajduje się w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu: 

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej.). Mając 

powyższe na uwadze tj. nie znając diagnozy  sytuacji problemowej uczestników oraz potrzeb 

uczestników projektu trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na tak postawione przez beneficjenta 

pytanie.              

25 9.1 Wartość dofinansowania wynosi 410 000,00 zł. Czy cały projekt można 

rozliczyć ryczałtem ?  

Tak, istnieje taka możliwość. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest stosowanie uproszczonych 

metod rozliczania wydatków w postaci kwot ryczałtowych z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, 

w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN 

równowartości 100.000 EUR, stosowanie ww. uproszczonej metody rozliczania wydatków jest 

obligatoryjne. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania 

na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku rozliczania projektu za 

pomocą kwot ryczałtowych, koszty pośrednie są kalkulowane zgodnie  podpunktem 8.3 Regulaminu 

konkursu dla Działania nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15.Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie 

projektu, właściwa instytucja będąca stroną umowy uzgadnia z beneficjentem warunki 

kwalifikowalności kosztów, w szczególności ustala dokumenty, na podstawie których zostanie 

dokonane rozliczenie projektu, a następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie.



27 9.1 W przypadku, gdy konieczne będzie udzielenie wsparcia w postaci opieki nad 

dziećmi do lat 6 w przypadku rodzin niepełnych lub rodzin, w których oboje 

rodzice korzystają ze wsparcia – czy koszt tego wsparcia jest traktowany jako 

wsparcie otoczenia tj. jest częścią kwoty przeznaczonej na wsparcie na 1 

uczestnika, czy też jest to koszt dodatkowy?       

Koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem (np. w żłobku, przedszkolu)  będzie wliczony do kwoty 

liczonej na uczestnika projektu, czyli w tym przypadku rodzica czy opiekuna dziecka i dziecko jest, w 

tym przypadku, traktowane jako otoczenie osoby wspieranej, ponieważ konieczność poniesienia 

wydatku związanego z zapewnieniem opieki dziecku wynika  wyłącznie ze ścieżki wsparcia dla 

rodzica/opiekuna. 

Tak więc,  wydatki na  „otoczenie” osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym mogą być  ponoszone 

wyłącznie w powiązaniu ze wsparciem udzielanym osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym i 

tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia tej osoby (osoby zagrożonej 

wykluczeniem społecznym). 

Jednakże należy zaznaczyć, że dzieci mogą być również uczestnikami projektów (i wówczas wydatki 

poniesione na udzielanie wsparcia dziecku są wydatkami ponoszonymi na uczestnika projektu), gdy 

wsparcie, przygotowane na podstawie  ścieżki reintegracji rodziny, będzie zgodne ze 

zdiagnozowanymi potrzebami dziecka i bezpośrednio do niego kierowane (np. w przypadku działań 

edukacyjno-terapeutycznych dla dziecka w rodzinie z problemem przemocy).

28 9.1  Koszt na jednego uczestnika projektu nie  może przekroczyć 11 972 zł – w 

związku z tym koszt projektu jest iloczynem liczby uczestników i podanej kwoty 

– czy jest to koszt całkowity (tj. koszty bezpośrednie i pośrednie), czy tylko 

koszty bezpośrednie, do których Wnioskodawca dolicza dodatkowo koszty 

pośrednie.     

Jest to koszt całkowity, a więc obejmuje koszty bezpośrednie i pośrednie. Liczony jest on jako iloraz 

wartości projektu i liczby uczestników w projekcie, wyrażony wskaźnikiem.  

29 9.1 Koszt wsparcia na 1 uczestnika projektu nie  może przekroczyć 11 972 zł – czy 

jest to koszt średni tj. czy w przypadku gdy w ramach projektu 1 uczestnik 

„wykorzysta” mniejszą kwotę, to czy dopuszczalna jest sytuacja, że inny 

uczestnik dostanie wsparcie w wyższej kwocie.

Tak, możliwa jest sytuacja, że gdy na jednego uczestnika zostanie wydatkowana kwota  10 000. zł, to 

na innego uczestnika możliwe jest  wydatkowanie 13 944 zł. A więc średni koszt na uczestnika w 

projekcie nie może przekroczyć kwoty 11 972 zł. Tym samym maksymalna wartość projektu to suma 

iloczynu liczby uczestników i kwoty 11 972 zł.

30 9.1  Jakie podmioty są uprawnione do realizowania działań aktywizacji zawodowej? 

(por. zapisy SZOOP RPO WM na lata 2014-20)

Działania w projekcie w zakresie aktywizacji zawodowej powinny być realizowane przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej, a więc w szczególności: 

a) Powiatowe Urzędy Pracy i inne instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności w ramach Programu 

Aktywizacja i Integracja;

b) Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady 

Aktywności Zawodowej;

c) spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych; 

d)organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie.

31 9.1 Czy w projekcie muszą zostać zrealizowane obligatoryjnie inne działania aniżeli 

wskazana wyżej diagnoza?

Zaplanowane w projekcie działania powinny być zgodne przede wszystkim z przeprowadzoną 

diagnozą indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, która stanowi podstawę  

przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji (definicja ścieżki reintegracji 

znajduje się w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa).  Jednocześnie należy pamiętać, że ścieżka reintegracji stworzona indywidualnie 

dla każdej rodziny jest obowiązkowym elementem procesu wsparcia  rodzin w każdym projekcie 

realizowanym w obecnie ogłoszonym konkursie z Działania 9.1.

32 9.1 Czy czas między zakończeniem udziału w projekcie przez beneficjenta, a 

pomiarem wartości docelowej wskaźników wlicza się w okres realizacji 

projektu?

Okres realizacji projektu jest określony we wniosku o dofinasowanie. Trzeba pamiętać, że okres 

realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za 

kwalifikowalne. Jeśli uczestnik przerwie lub zakończy udział w projekcie w trakcie jego trwania, to czas 

na pomiar wskaźnika wlicza się do projektu, jeśli jego udział kończy się wraz z zakończeniem projektu 

czasu przewidzianego na pomiar wskaźnika nie wlicza się do okresu realizacji projektu.

33 9.1 Czy uwzględnienie w projekcie wszystkich wskazanych wyżej wskaźników jest 

obligatoryjne?

Tak. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania wartości docelowych dla wszystkich wskaźników 

dostępnych w ramach Działania we wniosku o dofinansowanie, nawet jeśli wartości docelowe miałyby 

osiągnąć wartość „0”. Wnioskodawca jest również zobowiązany do realizacji (podania wartości 

większej niż „0”) wszelkich wskaźników adekwatnych dla projektu, a dostępnych

w  formularzu wniosku o dofinansowanie.



34 9.1 Czy „Wytyczne z dnia 22 kwietnia 2015 roku w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20”’ wyczerpują 

listę wskaźników, które mogą zostać uwzględnione w projekcie? Jeśli nie, jaki 

inny dokument je wskazuje?

Nie. W formularzu wniosków o dofinansowanie znajdą się także inne wskaźniki specyficzne dla 

Programu RPO WM.

35 9.1 Jak definiowana jest osoba poszukująca pracy?  Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, 

gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia.

36 9.1 Zakładaną grupą docelową mają być osoby przebywające w młodzieżowych 

ośrodkach socjoterapii. Czy w związku z tym należy do projektu (jako 

uczestników projektu) zrekrutować również rodzica/rodziców wychowanków 

MOS (w świetle zapisów regulaminu konkursu str. 14 i 16)? 

Jeśli tak to czy rodzice muszą spełniać kryteria

którejkolwiek z grup docelowych?

W ramach ogłoszonego w sierpniu br. konkursu z 9.1 (typ projektu: Wsparcie rodzin wielodzietnych, 

ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz 

rodzin z innymi osobami zależnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci) wsparciem mogą być 

objęte osoby w rodzinie (np. jedna osoba w dwuosobowej rodzinie czy dwie osoby kilkuosobowej 

rodzinie)  i całe rodziny (gdy wsparciem obejmowani są wszyscy lub prawie wszyscy członkowie 

rodziny np. w przypadku rodzin doświadczających przemocy). Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-

2020 i SzOOP, projekty realizowane w tym typie operacji powinny mieć na celu realizację działań 

zapobiegających wykluczeniu społecznemu i ubóstwu rodzin,  przeciwdziałanie powstawaniu 

dysfunkcji w rodzinie, wzmacnianie opiekuńczo - wychowawczych funkcji rodziny,  zapobieganie 

utracie samodzielności rodziny z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz 

rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi oraz aktywizacji społeczno-zawodowej dorosłych członków 

rodzin, mającej na celu przeciwdziałanie zjawisku dziedziczenia biedy oraz utracie samodzielności 

rodziny. Zatem do projektu można zrekrutować rodzica /rodziców wychowanków MOS o ile tak wynika 

z diagnozy sytuacji rodziny wychowanak MOS. 

37 9.1 Czy jeśli zakładamy objąć wsparciem 5 osób wychowanków MOS oraz ich 

rodziców (np. 5 osób), to czy w kontekście rodziców obowiązuje nas 

efektywność zatrudnieniowa (efektywność nie obowiązuje dla wychowanków 

MOS)?

Obowiązek zastosowania kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Minimalne poziomy 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

i przekazane pismem o numerze DZF.I.8510.21.2015.Abu.1 z dnia 16 czerwca 2015 r. Jednocześnie  

kryterium dotyczące wskaźnika efektywnosci społeczno-zatrudnieniowej nie narzuca beneficjentowi 

podjęcia działań w zakresie aktywizacji zawodowej. Należy pamiętać, że zakres realizowanych w 

projekcie działań (w tym także działań aktywizujących społecznie i zawodowo) musi wynikać z 

diagnozy sytuacji problemowej, zasobów i potrzeb uczestnika projektu oraz z zaplanowanej dla niego 

ścieżki wsparcia. Ponadto istotnym jest, iż  poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej liczony 

jest wyłącznie w stosunku do osób aktywizowanych, a nie do łącznej liczby uczestników projektu 

(więcej informacji o pomiarze wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej znajduje się w 

załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności 

społeczno- zatrudnieniowej.)

38 9.1  Jeśli wskaźnik produktu „Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego 

programem rewitalizacji” jest obligatoryjny, a nie zostanie osiągnięty na 

poziomie minimalnym, jakie ma to konsekwencje dla rozliczenia projektu?

Wskaźnik jest obligatoryjny w przypadku gdy projekt realizowany jest w jakiejś części na obszarze 

objętym planem rewitalizacji. W pozostałych przypadkach wskaźnik nie jest obligatoryjny. Nie ma 

minimalnego poziomu wartości wskaźnika. 

Definicja :

Jako udział projektu w obszarze objętym programem rewitalizacji należy podać wartość procentową 

jaką dany projekt realizuje na obszarze objętym programem rewitalizacji. Wartość tą należy obliczyć:

a) W inwestycjach liniowych – jako % kilometrów realizowanych na obszarze objętym programem 

rewitalizacji

b) W inwestycja powierzchniowych – jako % powierzchni projektu znajdującego się na obszarze 

objętym programem rewitalizacji

c) W inwestycjach EFS – jako % mieszkańców/uczestników projektu zamieszkałych na obszarze 

objętym programem rewitalizacji

Wskaźnik ma charakter poglądowy i informacyjny dla IZ RPO WM, i jako taki nie powinien podlegać 

kontroli, ani weryfikacji. 

39 9.1 Czy wskazana  lista wskaźników fakultatywnych jest listą pełną? Czy wskazana 

powyżej lista wskaźników fakultatywnych jest listą pełną? 

Nie ma listy wskaźników fakultatywnych. W formularzu wniosków o dofinansowanie będzie lista 

wskaźników tylko kluczowych i programowych która jest obligatoryjna. Może się ona jednak zmieniać 

w czasie w zależności od zidentyfikowania dodatkowych potrzeb informacyjnych IZ RPO WM. 

Wskaźniki fakultatywne to wskaźniki które beneficjent może sam wymyśleć i podać, jeżeli uzna że 

lista wskaźników zaproponowanych w generatorze wniosków jest niewystarczająca.



40 9.1  Jeśli wskazana powyżej lista wskaźników fakultatywnych nie jest listą pełną, 

jaki dokument wskazuje pozostałe wskaźniki fakultatywne?

Nie ma dokumentu z listą wskaźników fakultatywnych. W formularzu wniosków o dofinansowanie 

będzie lista wskaźników tylko kluczowych i programowych która jest obligatoryjna.  Może się ona 

jednak zmieniać w czasie w zależności od zidentyfikowania dodatkowych potrzeb informacyjnych IZ 

RPO WM. Wskaźniki fakultatywne to wskaźniki które beneficjent może sam wymyśleć i podać, jeżeli 

uzna że lista wskaźników zaproponowanych w generatorze wniosków jest niewystarczająca.

41 9.1 Osiągnięcie minimalnego poziomu efektywności zatrudnieniowej jest 

obligatoryjne (niespełnienie skutkuje odrzuceniem wniosku). Czy nie oznacza 

to, że beneficjentowi narzuca się (a) podjęcie działań aktywizujących 

zawodowo, a zatem ogranicza dowolność co do wyboru planowanych działań z 

katalogu zamieszczonego na stronie 14 Regulaminu oraz (b) zawarcie 

partnerstw z instytucjami, które są uprawnione do realizowania tego typu 

działania zgodnie z zapisami SZOOP RPO WM 2014-20?

Obowiązek zastosowania kryterium efektywności społeczno - zatrudnieniowej wynika z Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Minimalne 

poziomy efektywności społecznozatrudnieniowej zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury i 

Rozwoju i przekazane pismem o numerze DZF.I.8510.21.2015.Abu.1 z dnia 16 czerwca 2015 r. 

Jednocześnie niniejsze kryterium nie narzuca beneficjentowi podjęcia działań w zakresie aktywizacji 

zawodowej. Należy pamiętać, że zakres realizowanych w projekcie działań (w tym także działań 

aktywizujących społecznie i zawodowo) musi wynikać z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów i 

potrzeb uczestnika projektu oraz z zaplanowanej dla niego ścieżki wsparcia. Ponadto istotnym jest, iż  

poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej liczony jest wyłącznie w stosunku do osób 

aktywizowanych, a nie do łącznej liczby uczestników projektu (więcej informacji o pomiarze wskaźnika 

efektywności społeczno-zatrudnieniowej znajduje się w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu: 

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej.)

42 9.1 Jak należy rozumieć minimalny poziom efektywności społeczno-

zatrudnieniowej? Czy należy rozumieć go jako sumę poziomu efektywności 

społecznej oraz efektywności zatrudnieniowej?

Minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej jest sumą poziomu wskaźnika 

efektywności w wymiarze społecznym i poziomu wskaźnika efektywności w wymiarze 

zatrudnieniowym, przy czym minimalne poziomy wskaźników do osiągniecia w realizowanym projekcie 

dla poszczególnych wymiarów (społecznego i zatrudnieniowego) i w odniesieniu do określonych grup 

docelowych zostały wskazane w kryterium dostępu nr 7. Sposób mierzenia wskaźnika efektywności 

społeczno-zatrudnieniowej opisany jest w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu - Sposób i 

metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych 

w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ( Działanie 9.1, 

Działanie 9.2).

43 9.1 Czy w przypadku realizacji projektu wśród beneficjentów z kilku gmin, z których 

jedynie niektóre znalazły się poniżej progu defaworyzacji wpływa na wysokość 

przyznanej punktacji, a jeśli tak, w jaki sposób?

W tej sytuacji kryterium nie będzie spełnione, co skutkować będzie brakiem punktów.

44 9.1 Czy wystarczy objąć wsparciem beneficjentów zamieszkujących jedynie jedną 

gminę poniżej progu defaworyzacji, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów?

W tej sytuacji kryterium nie będzie spełnione, co skutkować będzie brakiem punktów.

45 9.1 Czy wystarczy wykorzystać jeden ze wskazanych produktów finalnych, aby 

otrzymać maksymalna liczbę punktów?

Z regulaminu konkursu nie wynika, jaka ma być liczba użytych produktów finalnych. Ważne jest, by 

użyć takich produktów, które będą spójne z projektem.

46 9.1 Ile punktów otrzymuje się za partnerstwo dwusektorwe? Jeżeli partnerstwo dwusektorowe zapewni kompleksowe wsparcie, będzie można uzyskać 15 

punktów.



47 9.1 Czy rodzice zastępczy stają się uczestnikami projektu, jeśli uczestnikiem 

projektu jest dziecko przebywające w pieczy zastępczej? Czy tym samym 

wobec nich liczone jest kryterium efektywności społeczno – zatrudnieniowej i 

efektywności zatrudnieniowej (o ile spełniają kryterium bycia osobami 

bezrobotnymi bądź biernymi zawodowo)?

Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami starszymi, rodzin z 

osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi i rodziców 

samotnie wychowujących dzieci nie jest skierowany do rodzin pełniących funkcje opiekuńczo - 

wychowawcze w ramach pieczy zastępczej. Tak więc, co od zasady rodziny pełniące pieczę 

zastępczą i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie powinny być rekrutowane do projektów 

realizowanych w ramach ww. konkursu. Podobnie rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej nie powinni stanowić grupy docelowej ww. konkursie. Jednakże może zaistnieć sytuacja, w 

której uzasadnione będzie włączenia dziecka/dzieci będącego w pieczy zastępczej do działań 

realizowanych w ramach projektu, np. w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają zarówno 

dzieci wychowujące się w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych, w organizowanych w 

ramach projektu zajęciach z języka angielskiego mogą uczestniczyć również dzieci z rodzin 

zastępczych. Wsparcie dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmujące wsparcie systemu 

pieczy zastępczej jest przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.2, Poddziałanie 9.2.1, drugi typ 

operacji tj. Pomoc dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy 

zastępczej mające na celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu 

zapobiegania pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, na który konkurs zostanie ogłoszony w 

listopadzie 2015 r. a nabór rozpocznie się w grudniu 2015 r

48 9.1 Czy opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej staje się uczestnikiem projektu, 

o ile uczestnikiem projektu jest jego podopieczny i czy wobec 

opiekuna/asystenta liczone jest kryterium efektywności społeczno – 

zatrudnieniowej i efektywności zatrudnieniowej (o ile spełnia kryterium bycia 

osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo)?

Asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej nie  może zostać uczestnikiem projektu w ramach 

niniejszego Poddziałania. Ta więc efektywności społeczno – zatrudnieniowa nie jest mierzona w 

odniesieniu do opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej.

Jednakże, w sytuacji gdy Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie przedstawi diagnozę 

uzasadniającą potrzebę objęcia wsparciem w ramach projektu asystenta/opiekuna osoby 

niepełnosprawnej ponieważ jego udział w projekcie jest niezbędny dla prawidłowej realizacji  projektu 

wówczas asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej może stanowić otoczenie osoby zagrożonej 

wykluczeniem społecznym. 

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby spokrewnione lub 

niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny 

dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną 

pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące 

rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Wydatki na  „otoczenie” osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym mogą być  ponoszone wyłącznie 

w powiązaniu ze wsparciem udzielanym osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym i tylko w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia tej osoby (osoby zagrożonej wykluczeniem 

społecznym). 



49 9.1 Czy opiekun/asystent osoby niepełnosprawnej staje się uczestnikiem projektu, 

o ile uczestnikiem projektu jest jego podopieczny i czy wobec 

opiekuna/asystenta liczone jest kryterium efektywności społeczno – 

zatrudnieniowej i efektywności zatrudnieniowej (o ile spełnia kryterium bycia 

osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo)?

Asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej nie  może zostać uczestnikiem projektu w ramach 

niniejszego Poddziałania. Ta więc efektywności społeczno – zatrudnieniowa nie jest mierzona w 

odniesieniu do opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej.Jednakże, w sytuacji gdy Wnioskodawca 

we wniosku o dofinansowanie przedstawi diagnozę uzasadniającą potrzebę objęcia wsparciem w 

ramach projektu asystenta/opiekuna osoby niepełnosprawnej ponieważ jego udział w projekcie jest 

niezbędny dla prawidłowej realizacji  projektu wówczas asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej 

może stanowić otoczenie osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym. Otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym to osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a 

także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać 

wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą lub 

kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i 

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.Wydatki na  „otoczenie” osoby 

zagrożonej wykluczeniem społecznym mogą być  ponoszone wyłącznie w powiązaniu ze wsparciem 

udzielanym osobie zagrożonej wykluczeniem społecznym i tylko w takim zakresie, w jakim jest to 

niezbędne dla wsparcia tej osoby (osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym). 

50 9.1 W pkt. 4 regulaminu konkursu Grupa docelowa projektu w wierszu 3 

wymieniono osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę 

zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńcz-

wychowawczych. Czy w ramach ww. kategorii możemy objąć wsparciem 

rodziców zastępczych mających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych i rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych i instytucjonarnej pieczy zastępczej? Z udzielonej odpowiedzi 

wynika, że rodziny zastępcze można ujmować tylko i wyłącznie w kategoriach 

otoczenia? Odopowiedz taka wprowadza wątpliwość, ponieważ rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych 

wymienione są jako grupa docelowa projektu. Otoczenie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym ma mniejsze prawa/uprawnienia niż grupa 

docelowa. Ma więc to duże znaczenie w jakiej kategorii będziemy ujmować te 

osoby w projekcie. Czy w ramach projektu rodzice biologiczni dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej będą mogłby również wziąć udział w 

projekcie?

Konkurs z Działania 9.1, typ operacji 2.Wsparcie rodzin wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, 

rodzin z osobami starszymi, rodzin z osobami z niepełnosprawnościami oraz rodzin z innymi osobami 

niesamodzielnymi i rodziców samotnie wychowujących dzieci nie jest skierowany do rodzin pełniących 

funkcje opiekuńczo - wychowawcze w ramach pieczy zastępczej. Tak więc, co od zasady rodziny 

pełniące pieczę zastępczą i dzieci umieszczone w pieczy zastępczej nie powinny być rekrutowane do 

projektów realizowanych w ramach ww. konkursu. Podobnie rodzice biologiczni dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej nie powinni stanowić grupy docelowej ww. konkursie. Jednakże może zaistnieć 

sytuacja, w której uzasadnione będzie włączenia dziecka/dzieci będącego w pieczy zastępczej do 

działań realizowanych w ramach projektu, np. w świetlicy socjoterapeutycznej, do której uczęszczają 

zarówno dzieci wychowujące się w rodzinach biologicznych jak i rodzinach zastępczych, w 

organizowanych w ramach projektu zajęciach z języka angielskiego mogą uczestniczyć również dzieci 

z rodzin zastępczych. 

Wsparcie dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmujące wsparcie systemu pieczy zastępczej 

jest przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.2, Poddziałanie 9.2.1, drugi typ operacji tj. Pomoc 

dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na 

celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania 

pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, na który konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. a 

nabór rozpocznie się w grudniu 2015 r.  

51 9.1 Czy rodzicom zastępczym możemy zapewnić oprócz wsparcia społecznego 

również zawodowe w postaci kursów zawodowych? Jeśli tak czy są jakieś 

wymagania dotyczące tych szkoleń tj. muszą kończyć się certyfikatami, 

egzaminami państwowymi, określona jest minimalna liczba godzin

Nie, ponieważ rodziny pełniące pieczę zastępczą nie powinny być rekrutowane do projektów 

realizowanych w ramach konkursu z Działania 9.1. 

Wsparcie dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmujące wsparcie systemu pieczy zastępczej 

jest przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.2, Poddziałanie 9.2.1, drugi typ operacji tj. Pomoc 

dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na 

celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania 

pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, na który konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. a 

nabór rozpocznie się w grudniu 2015 r.  



52 9.1 Czy w ramach konkursu istnieją ramy wiekowe w jakich mają znajdować się 

uczestnicy? Pytanie dotyczy głównie rodzin zastępczych-czy istnieje max 

przedział wiekowy do którego należy rekrutować uczestników?

Jak wcześniej wyjaśniano, aktualnie trwający konkurs z Działania 9.1 nie jest skierowany do rodzin 

zastępczych i osób/rodzin prowadzących rodzinny dom dziecka.

W Regulaminie konkursu z Działania 9.1 nie wskazano przedziału wiekowego, do którego należy 

rekrutować uczestników.  Należy jednak zauważyć, iż Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie rodzin 

odbywa się na podstawie ścieżki stworzonej indywidualnie dla każdej rodziny, z uwzględnieniem 

diagnozy sytuacji problemowej lub zagrożenia sytuacją problemową, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb.

Ponadto,   zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwia wszystkim osobom (bez względu na 

płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 

orientację seksualną) sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na 

jednakowych zasadach. 

53 9.1 Czy w ramach konkursu kwalifikowalne będzie otwarcie centrum wolontariatu - 

zrzeszającego rodziny zastępcze-pomoc wzajemna a także osoby z zewnątrz 

gotowe świadczyć pomoc dla dzieci umieszczonych w placówkach i w 

rodzinach zastępczych, w ramach centrum zatrudnienie koordynatora 

wolontariatu.? Nasze pytanie dotyczy centrum wolontariatu jako miejsca gdzie 

istniałaby baza osób które gotowe są do świadczenia pomocy oraz baza osób 

które tej pomocy potrzebują, istniałaby wówczas potrzeba zaangażowania 

jednej osoby aby poprowadziła taką bazę, udzielała infomracji o rodzinach, 

osobach, organizowała akcje wolontariatyczne propagujące wolontariat wśród 

rodzin zastępczych, wychowanków itp.W zadaniach merytorycznych 

uwzględniany jest animator pracy jako personel merytoryczny. – osoba która 

mogła by prowadzić taka świetlicę 

Nie, ponieważ rodziny pełniące pieczę zastępczą nie powinny być rekrutowane do projektów 

realizowanych w ramach konkursu z Działania 9.1. 

Wsparcie dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmujące wsparcie systemu pieczy zastępczej 

jest przewidziane do realizacji w ramach Działania 9.2, Poddziałanie 9.2.1, drugi typ operacji tj. Pomoc 

dla dzieci i rodzin zagrożonych dysfunkcją obejmująca wsparcie systemu pieczy zastępczej mające na 

celu wzmocnienie działań interwencyjnych na rzecz dzieci i młodzieży w celu zapobiegania 

pogłębianiu dysfunkcji i marginalizacji, na który konkurs zostanie ogłoszony w listopadzie 2015 r. a 

nabór rozpocznie się w grudniu 2015 r.  

54 9.1 Czy wkładem własnym w projekcie mogą być świadczenia jakie otrzymują 

rodziny zastępcze z jednostki (rodziny wykazane w projekcie) świadczenia 

dotyczą częściowego pokrycia utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej oraz 

pomocy na kontynuowanie nauki dla młodzieży? Prosimy o konkretne 

doprecyzowanie czy wskazany przez nas pomysł na wkład własny będzie 

kwalifikowalny.

Aktualnie trwający konkurs z Działania 9.1 nie jest skierowany do rodzin zastępczych i osób/rodzin 

prowadzących rodzinny dom dziecka. 

Jednakże w planowanym w IV kwartale 2015 r. konkursie z Poddziałania 9.2.1 świadczenia wypłacane 

na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej będą mogły stanowić wkład 

własny do projektu.

55 9.1 Czy w przypadków projektów składanych przez PCPR należy tak jak w 

poprzednim okresie programowania w nazwie wnioskodawcy wpisać 

powiat/pcpr? Czy na postawie odpowiedzi z dnia 20.09 należy uznać, że PCPR 

jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nieposiadająca 

osobowości prawnej może samodzielnie złożyć wniosek o dofinansowanie czy 

też dotyczy to tylko danych teleadresowych?

W przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego należy wpisać nazwę właściwej 

jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną, np. powiatu lub gmina i 

dodatkowo nazwę jednostki realizującej projekt. Np. Powiat Legionowski/Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie. Wprowadzenie danych dotyczących jednostki realizującej projekt ma zastosowanie w 

sytuacji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej 

(np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej).

56 9.1 Czy uznane zostaną dodatkowe punkty w kategorii wsparcie osób lub rodzin 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych odbywa się na 

obszarach objętych rewitalizacją jeśli wykorzystany zostanie jeden taki obszar, 

a pozostałe działania będą realizowane poza obszarem? Czy wszystkie 

działania muszą zrealizowane być w jednym obszarze? Czy prawidłowo 

interpretujemy zapis odpowiedzi z dnia 20.09 - czy możemy wskazać jeden 

obszar rewitalizacji w którym realizowana będzie część działań a pozostałe 

gdzie indziej? czy też obowiązkiem naszym w takiej sytuacji jest realizacja 

całego projektu w tym jednym obszarze?

Aby uzyskać dodatkowe punkty (5 punktów) za spełnienie kryterium premiującego należy wskazać np. 

konkretny obiekt na obszarze zrewitalizowanym, który będzie wykorzystany podczas realizacji projektu 

oraz opisać, w jaki sposób zostanie on wykorzystany, przy czym na terenie tego obiektu mogą być 

realizowane wszystkie działania w projekcie lu tylko część działań. Możliwe jest również realizowanie 

projektu na obszarze rewitalizowanym (np. w ramach rewitalizacji społecznej i przestrzennej dzielnicy, 

osiedla mieszkaniowego) i wskazanie, w jaki sposób realizacja projektu przyczyni się do rewitalizacji 

społecznej obszaru rewitalizowanego. Zastosowanie kryterium ma na celu wzmocnienie rezultatów 

wsparcia realizowanego ze środków EFS i EFRR . Możliwość wsparcia procesów rewitalizacyjnych 

poprzez realizację projektów miękkich na obszarach zrewitalizowanych, jest szczególnie istotna w 

związku z limitem środków w ramach cross-financingu. 

58 9.1 Czy w ramach form wsparcia dla uczestników projektu można zaplanować staż, 

po zakończonych szkoleniach? 

Tak,

można zaplanować staż w projekcie (jest to dopuszczalna forma wsparcia). Należy

tylko pamiętać, iż ww. wsparcie musi być poprzedzone diagnozą, z której będzie

wynikać potrzeba realizowania takiego wsparcia.



1. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., zakup netbooków stanowi środek trwały. We wniosku o 

dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest uzasadnić

konieczność pozyskania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 

realizacji projektu z zastosowaniem najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, 

amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając

przedmiot i cel danego projektu; wymóg dotyczy wyłącznie środków trwałych o wartości początkowej 

równej lub wyższej niż 3 500 PLN netto.Uzasadnienie

konieczności pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych niezbędnych do realizacji projektu, uwzględnia w szczególności:a) okres realizacji 

projektu,b) tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w ramach projektu środki trwałe lub 

wartości niematerialne i prawne będące w posiadaniu beneficjenta, w tym środki trwałe lub wartości 

niematerialne i prawne nabyte w ramach projektówwspółfinansowanych ze środków publicznych,c) 

wybór metody pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do 

realizacji projektu.Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego 

nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15 wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu 

oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 

projektu.        2. Zgodnie z „Wytycznymi programowymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020” Podrozdział 6.13 „Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i 

opłaty” podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, 

gdy:

a) został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta (lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w 

szczególności jednostkę organizacyjną

Beneficjenta lub partnera w projekcie), oraz

b) Beneficjent (lub inny podmiot realizujący/wdrażający projekt, w szczególności jednostka 

organizacyjna Beneficjenta lub partner w projekcie) nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku 

VAT (Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy o VAT).

We wniosku o dofinansowanie należy wskazać opcję zgodną ze stanem faktycznym na dzień 

składania wniosku o dofinansowanie projektu. W sytuacji przyjęcia projektu do realizacji 

projektodawca jest zobligowany do

niezwłocznego poinformowania instytucji będącej stroną umowy o uzyskaniu prawnej możliwości 

odzyskiwania podatku VAT, a tym samym jego niekwalifikowalności w ramach projektu. Na podstawie 

oświadczenia o możliwości odzyskiwania podatku

VAT, zostaną podjęte kroki, mające na celu obniżenie budżetu projektu o wartość niekwalifikowanego 

podatku VAT.

1. Czy w ramach Działania 9.1 możliwy jest zakup netbooków dla wolontariuszy 

oraz

doradców zawodowych wspierających w ramach projektu proces aktywizacji? 

W

regulaminie konkursu jest wskazane, iż rozliczenie w ramach Cross financingu

dotyczy wyłącznie zakupu infrastruktury nieprzenośnej bądź dostosowania lub

adaptacji budynków. Czy w związku z tym pozostałe środki trwałe zakupione w

ramach projektu, których wartość przekracza 350zł (np. netbook niezbędny do

realizacji projektu) zaliczają się do kosztów bezpośrednich i powinny być

właśnie tam wykazane?        2.  Czy w

ramach Działania 9.1 możliwy jest zakup netbooków dla wolontariuszy oraz

doradców zawodowych wspierających w ramach projektu proces aktywizacji? 

W

regulaminie konkursu jest wskazane, iż rozliczenie w ramach Cross financingu

dotyczy wyłącznie zakupu infrastruktury nieprzenośnej bądź dostosowania lub

adaptacji budynków. Czy w związku z tym pozostałe środki trwałe zakupione w

ramach projektu, których wartość przekracza 350zł (np. netbook niezbędny do

realizacji projektu) zaliczają się do kosztów bezpośrednich i powinny być

właśnie tam wykazane?                                                                                               
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