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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 2-9 listopada 2021 r.  

Pytanie: 
Czy jeśli organizacja non profit (siedziba woj. dolnośląskie) będzie składała wniosek w w/w konkursie  

w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem z siedzibą w woj. opolskim to czy taka sytuacja spełni kryterium 

dotyczące obowiązku posiadania głównej  siedziby  lub oddziału  lub miejsca prowadzenia działalności na 

terenie województwa opolskiego? Czy to jednak organizacja non profit powinna mimo wszystko również 

posiadać oddział w woj. opolskim, aby spełnić powyższe kryterium? 

Aby zostało spełnione kryterium merytoryczne o treści: 

Wnioskodawca w okresie realizacji prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy 

inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego  

z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom 

projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu,  

organizacja non-profit z siedzibą w woj. dolnośląskim składająca wniosek w konkursie musi w okresie 

realizacji prowadzić biuro projektu (lub posiadać filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę 

organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa opolskiego z możliwością udostępnienia 

pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego 

kontaktu z kadrą projektu.   

Zapisy dotyczące  utworzenia przez wnioskodawcę w okresie realizacji projektu biura projektu (w sytuacji gdy 

podmiot nie posiada siedziby, filii, delegatury, oddziału lub innej prawnie dozwolonej formy organizacyjnej 

działalności podmiotu) muszą się znaleźć we wniosku projektowym, na podstawie tych zapisów zostanie 

ocenione spełnienie powyższego kryterium merytorycznego.  Partnerstwo ze stowarzyszeniem posiadającym 

siedzibę w województwie opolskim nie jest wystarczające do spełnienia tego kryterium. 

Dodatkowo odnosząc się do pierwszej części Państwa wiadomości elektronicznej, tj. pytania dotyczącego 

zapisów Regulaminu Konkursu informuję, iż w punkcie nr 3 wskazane zostały typy beneficjentów 

uprawnionych do złożenia wniosku w ramach przedmiotowego konkursu. Zawarto w nim zapis stanowiący, 

iż w przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa 

opolskiego. 

Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub 

miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę 
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odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) 

został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 

W związku z powyższym jeśli organizacja non-profit lub stowarzyszenie będące wnioskodawcą prowadzi 

jednocześnie działalność gospodarczą – musi spełniać warunek dotyczący prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie województwa opolskiego.  

Spełnienie powyższego warunku weryfikowane jest na etapie oceny formalnej w ramach kryterium nr 1 pn. 

Wnioskodawca oraz Partnerzy (jeśli dotyczy) uprawnieni do składania wniosku.  

Należy zaznaczyć, iż w opisanym przez Państwa przypadku partnerstwo ze stowarzyszeniem posiadającym 

główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności w województwie opolskim nie jest 

wystarczające do spełnienia kryterium formalnego nr 1.  

Ponadto uprzejmie informuję, że ostatecznej oceny wniosku o dofinansowanie dokona Komisja Oceny 

Projektów . 

 

 

 


