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Dotyczy naboru: RPPD.07.02.02_08.04.02-IZ.00-20-001/17 

ogłoszonego w ramach Poddziałania 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF oraz 

Poddziałania 8.4.2 Infrastruktura usług socjalnych w obszarze BOF 

Typ projektu zintegrowanego: Usługi opiekuńcze i asystenckie oraz mieszkalnictwo wspomagane 

 

Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 20.03.2017 r. 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień  w zakresie pytań: 

1. Czy istnieje możliwość uwzględnienia częściowej odpłatności za czynsz przez uczestników/ki 

projektu, zamieszkujących podczas jego realizacji mieszkania wspomagane/treningowe? Czy 

ewentualna odpłatność może stanowić wkład własny w projekcie? 

2. Czy w ramach projektu można zakupić środek transportu - samochód służący w celu 

dotransportowania uczestników projektu do miejsc realizacji wsparcia? W przypadku, kiedy 

uczestnikami i uczestniczkami projektu będą osoby z niepełnosprawnością mające problemy  

z samodzielnym korzystaniem z transportu publicznego (np. niepełnosprawność ruchowa, 

problemy z orientacją przestrzenną lub jej brak)  lub będące mieszkańcami gmin znajdujących się 

poza miastem Białystok, istnieje konieczność zapewnienia możliwości udziału w projekcie poprzez 

zapewnienie dojazdu do miejsca realizacji działań projektowych. 

 

Ad. 1  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, w  przypadku  mieszkań  wspomaganych  mieszkania  te spełniają  

definicję  usług  społecznych  świadczonych  w  społeczności  lokalnej  oraz  standardy określone   

w  załączniku  nr  1  do  Wytycznych  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Załącznik nr 1 do ww. Wytycznych wskazuje, iż do 

mieszkań wspomaganych kieruje się m.in. na podstawie uzgodnień zawartych w formie trójstronnego 

kontraktu pomiędzy przedstawicielem podmiotu prowadzącego mieszkanie wspomagane, opiekunem 

mieszkania wspomaganego, a osobą ubiegającą się o wsparcie. Uzgodnienia określają m.in. poziom 

odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia. Poziom odpłatności jest zależny od dochodu (w przypadku 

mieszkań treningowych) i stanowi część procesu usamodzielniania.  

 

Reasumując, Regulamin konkursu nie zabrania wprowadzenia odpłatności za usługę mieszkalnictwa 

treningowego, należy mieć jednak na uwadze, iż opłaty pobierane za usługę mieszkania treningowego 

powinny być zależne od dochodu oraz powinny być skalkulowane w sposób rozsądny (nie powinny 

stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie), tak aby usługa była dostępna cenowo. Jest bowiem 

istotne by zapewnić osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym szeroki dostęp do tego typu usług 

(możliwość wykorzystania opłat nie może ograniczać udziału w projekcie grupom docelowym wspieranym 

z EFS). Ewentualna odpłatność może stanowić wkład własny w projekcie.  

 

Informacja na temat pobierania opłat od uczestników powinna zostać zawarta we wniosku  

o dofinansowanie projektu i będzie podlegać ocenie pod kątem celowości, racjonalności i efektywności 

przez KOPZ. 

 

Ad. 2  

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, co do zasady za wydatek 
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kwalifikowalny należy uznać taki, który jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony  

w związku z realizacją projektu. Wszystkie wydatki powinny być zasadne, adekwatne i racjonalne w 

odniesieniu do celów realizacji konkretnego projektu. 

W analizowanym przypadku, w ocenie IOK zakup środka transportu służącego do transportu 

uczestników projektu do miejsc realizacji wsparcia, w tym osób z niepełnosprawnością oraz 

mieszkańców spoza Białegostoku, jest uzasadniony i celowy, jednakże wymaga to 

wyczerpującego uzasadnienia w dokumentacji aplikacyjnej. 
Powyższe będzie przedmiotem oceny w ramach kryterium pn. Wydatki kwalifikowane projektu są zgodne 

z zasadami działania, precyzyjnie określone, racjonalne i niezbędne do realizacji celów projektu. 

 
 

 

 


