Poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych –
opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami
oraz odpowiadające im wyjaśnienia
– nabór w terminie 7-14 czerwca 2021 r.

Pytanie:
W związku z ogłoszonym naborem w konkursie nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-001/21 dla Działania 8.1 Dostęp
do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami
starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO
2014-2020 mam pytanie czy o dofinansowanie mogą ubiegać się Jednostki Samorządu Terytorialnego z ich
jednostkami organizacyjnymi np. Gmina wraz z Ośrodkiem Pomocy społecznej.
Czy będą spełniać definicję podmiotów działających w obszarze pomocy i integracji społecznej?
Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym
z niepełnosprawnościami RPO WO 2014-2020 (punkt 3 Typy beneficjentów oraz punkt 31 Projekty
partnerskie) wnioskodawca oraz każdy partner musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia
tj.:





podmiotem działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej;
podmiotem działającym w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne;
podmiotem ekonomii społecznej;
organizacją pozarządową.

Poprzez podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej rozumie się:


podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub



podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada
działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej i/lub



podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym
podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w przedmiotowym zakresie i/lub



podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód
uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Zarówno Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka
organizacyjna gminy wpisują się we wskazany w naborze typ beneficjenta, tj. w podmioty działające na
podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią
oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy
Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty
w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie
odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich
podstawie.
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Jednocześnie należy pamiętać, że konkurs dotyczy świadczenia usług zdrowotnych oraz o występującym
w konkursie kryterium bezwzględnym pn. „Przewidziane w projekcie świadczenia opieki zdrowotnej są
realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą” (definicja podmiotu wykonującego
działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Gmina z ośrodkiem
pomocy społecznej może więc złożyć wniosek o dofinansowanie projektu, ale należy pamiętać o powyższym
wymogu.
Zwraca się równocześnie uwagę, iż ostatecznej weryfikacji zgodności Wnioskodawcy z typem beneficjenta
wskazanym w regulaminie konkursu dokona Komisja Oceny Projektów (KOP) podczas oceny wniosku
o dofinansowanie projektu. Ponadto podczas oceny formalnej członkowie KOP za pośrednictwem
pracowników IOK mogą żądać dodatkowych wyjaśnień (a w uzasadnionych przypadkach także dokumentów
niezbędnych do weryfikacji złożonych wyjaśnień).

Pytanie:
Proszę o potwierdzenie informacji czy realizację projektu można zaplanować w okresie do 31.12.2023?
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 końcową
datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
Planując okres realizacji projektu należy również pamiętać o zapisach w/w Wytycznych, zgodnie z którymi
wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne gdy zostaną poniesione do 31 grudnia 2023 r. oraz zostaną
uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Zatem planując ponoszenie wydatków na wynagrodzenia
należy uwzględnić fakt, iż składowe wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 (składki na ZUS i zaliczka podatku)
zostaną poniesione po okresie kwalifikowalności wydatków i będą stanowiły wydatki niekwalifikowalne
w ramach projektu. Korzystne byłoby więc zakończenie projektu co najmniej miesiąc przed datą określoną
w Wytycznych.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią
oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy
Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty
w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie
odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich
podstawie.
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