Pytania ze spotkania informacyjnego w dniu 20 grudnia 2016
Poddziałanie: 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych

1. Czy podmiot ekonomii społecznej, który jest liderem w projekcie w ramach konkursu 9.1.2, musi
zlecać zakupy do innych podmiotów ekonomii społecznej?
Każdy podmiot w projekcie partnerskimi zleca np. zakupy do innych podmiotów zgodnie
z wymogami, które ten podmiot obowiązują. Zgodnie z kryterium dostępu B.1.7. Wnioskodawca
zobowiązuje 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.),
 dokonywał zamówień u Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) w przypadku zakupów
nieobjętych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
i zgodnie z zasadą konkurencyjności.
W sytuacji, gdy wnioskodawcą jest podmiot niezobligowany do stosowania zasad wynikających
z ustawy o działalności pożytku publicznego i niepodlegający ustawie PZP, jego obowiązkiem jest:
a) w przypadku zamówień do 50 tys. zł – w pierwszej kolejności dokonać wyboru wykonawcy
wyłącznie spośród Podmiotów Ekonomii Społecznej (np. poprzez wysyłanie zapytania
ofertowego wyłącznie do PES). Jeśli żadne z PES nie odpowie na zapytanie ofertowe,
wówczas może dokonać zamówień u innych podmiotów;
b) w przypadku zamówień pow. 50 tys. zł – dokonać wyboru wykonawcy zgodnie z zasadą
konkurencyjności z wykorzystaniem klauzul społecznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Dopiero gdy zamawiający nie otrzyma żadnej oferty,
powinien ponownie przeprowadzić procedurę zamówienia.

2. Gdzie można znaleźć informację o działających podmiotach ekonomii
w województwie kujawsko-pomorskim?

społecznej

Informacja o działających Podmiotach Ekonomii Społecznej jest publikowana np. na stronie
internetowej http://www.zakupprospoleczny.pl/podmioty. W zakładce „Podmioty certyfikowane”
dostępna jest baza podmiotów ekonomii społecznej działających w Polsce, w tym w województwie
kujawsko-pomorskim. Baza zawiera podstawowe dane teleadresowe do ww. podmiotów. Ponadto
zachęcamy do kontaktów z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej, które posiadają informacje
dotyczące funkcjonujących Podmiotów Ekonomii Społecznej.

3. Jakim wskaźnikiem należy objąć działania związane z teleopieką w usługach opiekuńczych?
Teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie
stanowią element usług opiekuńczych, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. W związku
z powyższym Wnioskodawcy są zobligowani do wykazania tych usług w ramach wskaźnika produktu:
„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w programie” oraz wskaźnika rezultatu: „Liczba wspartych
w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu”. Należy
podkreślić, iż teleopieka ma charakter usługi niestacjonarnej, która nie będzie świadczona przez
asystenta lub opiekuna osoby niesamodzielnej. Dlatego w tym przypadku, jako liczbę miejsc
świadczenia usług, należy wykazać liczbę osób, u których np. zostaną zainstalowane urządzenia
do świadczenia usług teleopieki.

4. Czy jest możliwy zakup wyposażenia, np. rzutnika, laptopa, do domu dziennego pobytu?
Zgodnie z regulaminem konkurs istnieje możliwość zakupu wyposażenia dziennego domu pobytu,
o ile zakup ww. wyposażenia będzie związany działaniami merytorycznymi oraz będzie niezbędny
do realizacji projektu.
Jednocześnie należy pamiętać, że w projektach dopuszczalny poziom wydatków na zakup środków
trwałych o wartości jednostkowej, równej i wyższej niż 3500 zł netto oraz wydatków w ramach crossfinancingu wynosi 10%.
Środki trwałe, ze względu na sposób ich wykorzystania w ramach i na rzecz projektu, dzielą się na:
a. środki trwałe bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu
Wydatki poniesione na ich zakup, a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia, mogą być
kwalifikowane w całości lub w części swojej wartości, zgodnie ze wskazaniem beneficjenta opartym
o faktyczne wykorzystanie środka trwałego na potrzeby projektu.
b. środki trwałe wykorzystane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu
Wydatki poniesione na ich zakup mogą być kwalifikowane wyłącznie w wysokości odpowiadającej
odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu.

5. Czy należy we wskaźnikach projektu wykazywać otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym?
Zgodnie z definicją uczestnika projektu zawartą w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, jako uczestników wykazuje się
osoby i podmioty, które można zidentyfikować, od których uzyskać można niezbędne dane i dla
których planowane jest poniesienie określonego wydatku (wsparcie bezpośrednie).
Jeżeli osoby należące do otoczenia, znajdujące się w grupie docelowej, spełniają te przesłanki,
to należy je uznać za uczestników projektu i wykazywać we własnych wskaźnikach produktu
i rezultatu, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w regulaminie konkursu.

6. W jaki sposób rozumiane jest pojęcie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, poprzez nowoczesne technologie informacyjnokomunikacyjne rozumie się np. teleopiekę, systemy przywoławcze. Zastosowane technologie mają
stanowić wyłącznie element wsparcia projektowego i przyczyniać się do kompleksowości usługi
opiekuńczej.
7. Jaki wskaźnik należy przypisać asystentowi osoby niepełnosprawnej?
Zgodnie z regulaminem konkursu zatrudniony do projektu asystent osoby niepełnosprawnej będzie
wykazywany w ramach rezultatu: „Liczba wspartych miejsc świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu”. Jednostką miary tego wskaźnika jest „sztuka”. Natomiast jeżeli
Wnioskodawcy zaplanują dla asystenta wsparcie bezpośrednie w postaci szkolenia podnoszącego
kwalifikacje, powinien zostać on ujęty w grupie docelowej jako otoczenie i wykazany we własnych
wskaźnikach produktu i rezultatu, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w regulaminie konkursu.

8. Jakie podmioty należą do sektora ekonomii społecznej?
Podmiot ekonomii społecznej (zdefiniowany w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020) to:
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla którego
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można
podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski
wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie, tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych,
działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze;
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
9. Jaka jest maksymalna długość utrzymywania ze środków EFS miejsc świadczenia usług
opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez danego beneficjenta?
Zgodnie z przedmiotem konkursów utrzymanie ze środków EFS (np. w ramach różnych projektów)
miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich stworzonych przez danego beneficjenta nie

może trwać dłużej niż 3 lata. Dodatkowo w ramach Regulaminu konkursu 9.1.2 (RPKP.09.01.02-IZ.0004-072/16) kryterium B.1.5 wskazuje na możliwość finansowania miejsc świadczenia usług
opiekuńczych i asystenckich w ramach jednego projektu maksymalnie do 24 miesięcy.
10. Czy w ramach konkursu 9.1.2 partnerem może być podmiot bez osobowości prawnej?
Podmiot, który nie posiada osobowości prawnej, np. jednostka/oddział, może być partnerem
w projekcie, o ile posiada zgodę jednostki głównej, tj. pełnomocnictwo do podejmowania działań
w ramach przedmiotowego projektu. We wniosku o dofinansowanie nazwę ww. Partnera należy
poprzedzić nazwą jednostki głównej, posiadającej osobowość prawną, np. Gmina Miasta
Toruń/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu.
11. Czy istnieje możliwość zakupu samochodu w ramach konkursu 9.1.2?
Tak. Wydatki na zakup samochodu mogą zostać zaplanowane do realizacji w ramach projektu, o ile
są niezbędne, tzn. wynikają bezpośrednio z opisanych działań i przyczyniają się do osiągnięcia
produktów projektu. Jednocześnie wydatek musi charakteryzować się racjonalnością i efektywnością
kosztową.
12. Czy osoby należące do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które są objęte szkoleniami dla opiekunów i asystentów, muszą zostać zatrudnione w projekcie?
Osoby takie – o ile nie są opiekunami faktycznymi osób niesamodzielnych – po szkoleniu muszą
zostać zatrudnione w projekcie i realizować w nim funkcje opiekunów/asystentów. Osoby świadczące
usługi społeczne, które w projekcie otrzymują wsparcie w postaci szkoleń, a następnie świadczą
usługi w środowisku lokalnym na rzecz osób z najbliższego otoczenia, nie powinny być uznawane za
personel projektu. Uznanie tych osób za personel oznaczałoby konieczność zastosowania zasady
konkurencyjności, co utrudniałoby realizowanie usług przez opiekuna wywodzącego się z najbliższego
otoczenia. W związku z tym, biorąc pod uwagę charakter wsparcia, osoby świadczące usługi
społeczne w projektach należy uznać za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i nie traktować ich jako personel projektu. Ponadto przeszkolenie ww. osób musi
stanowić element kompleksowego wsparcia realizowanego w projekcie.

