
Wyjaśnienie do kryterium dostępu B.1.2 „Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem 
uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu”. 

Uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych 
przepisów). Jednocześnie Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi 
społeczne. 
W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług społecznych w projekcie jest zarówno 
Wnioskodawca jak i Partner to usługi społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej 
zarówno Partner jak i Wnioskodawca. 
W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner nie realizuje usług społecznych a bierze udział  
w innego rodzaju działaniach nie jest wymagane aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi 
społeczne. 
 
 
Czy w ramach Poddziałania 9.3.2 istnieje możliwość realizacji wsparcia dla dzieci przebywających  
w  placówkach opiekuńczo-wychowawczych w postaci kursów i szkoleń? 

Wsparcie w postaci  kursów i szkoleń możliwe jest wyłacznie jako wsparcie uzupełniajace do głównych 
typów operacji mozłiwych do realizacji w ramach projektów, np. jako uzupełnienie procesu przejścia  
z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez tworzenie rodzinnych 
form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. 
Nie jest natomiast możliwe objęcie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
wyłacznie kursami i szkoleniami, bez zastosowania innych podstawowych form wsparcia okreslonych  
w konkursie.  

 

Czy jeden Beneficjent może utworzyć dwie odrębne placówki wsparcia w jednej miejscowości? 

Tak, na podstawie Regulaminu konkursu jeden Beneficjent może utworzyć dwie odrębne placówki 
wsparcia w jednej miejscowości.  

 

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do zlecania zadań i dokonywania zamówień w pierwszej kolejności 
u Podmiotów Ekonomii Społecznej? 

Tak, na podstawie wyjaśnienia z Regulaminu konkursu do kryterium dostępu B.1.4 Wnioskodawca  
we wniosku dofinansowanie powinien zawrzeć deklarację, w której zobowiąże się, że w ramach 
realizowanego projektu będzie: 

 zlecał zadania na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  

 dokonywał zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w przypadku zakupów objętych 
ustawą Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 dokonywał zamówień u Podmiotów Ekonomii Społecznej  w przypadku zakupów nieobjętych ustawą  
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i zasadą konkurencyjności, o której mowa  
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

W przypadku obowiązku stosowania PZP konieczne jest zastosowanie klauzul społecznych. Dopiero,  
gdy zamawiający nie otrzyma żadnej oferty, powinien ponownie ogłosić i przeprowadzić procedurę 
przetargową. W przypadku zamówień do 50 tys. zł (oraz powyżej 50 tys. zł w przypadku podmiotów nie 



polegających PZP) – zamawiający musi w pierwszej kolejności wykorzystać wszystkie możliwości  
na dokonanie zamówienia/zlecenia u PES i dopiero, gdy to się nie powiedzie (ponieważ np. zostanie 
wykazane, że w regionie nie ma PES zajmujących się konkretnym obszarem, zdolnych do realizacji 
zamówienia) – może dokonać zamówień u innych podmiotów. 
 

Czy spółdzielnia socjalna może zawrzeć partnerstwo z osobą prawną tworzącą tę spółdzielnię? 

Nie, nie jest możliwe  zawarcie partnerstwa pomiędzy spółdzielnią socjalną  a osobą prawną tworzącą  
tą spółdzielnię, z uwagi na zachodzące zależności i powiązania. Poszczególni partnerzy muszą być 
podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu 
na decyzje podejmowane przez drugi podmiot). 
 

Czy świadczenie usług opiekuńczych w formie stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego dotyczy 
limit 30 miejsc, aby uznać je jako miejsca świadczenia usług w lokalnej społeczności. 

Tak, limit 30 miejsc obowiązuje dla świadczenia usług opiekuńczych w formie krótkookresowego  
lub stałego pobytu dziennego, aby uznać je za miejsca świadczenia usług w lokalnej społeczności. 


