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1. Czy w ramach naboru PO WER 4.1 Innowacje społeczne partnerstwo jest wymagane? W 
treści regulaminu str. 13 jest napisane, że partnerstwo nie jest konieczne natomiast z opisu 
kryteriów dostępu str. 31 wynika, że partnerstwo jest wymagane.  

Należy rozróżnić realizowanie projektu w partnerstwie, tj. złożenie wniosku przez wnioskodawcę i 
partnera razem (nie jest to wymagane), od zrealizowania rezultatu projektu, jakim jest zawiązanie 
partnerstwa (obowiązkowe). Należy przez to rozumieć, że wnioskodawcą może być jeden podmiot, 
który w trakcie realizacji projektu musi zawiązać partnerstwo, czego dowodem będzie zawarta 
umowa lub porozumienie o partnerstwie. 

2. Czy zaburzenia wymienione w tytule konkursu obejmują także zaburzenia związane z 
używaniem substancji; alkoholu, narkotyków, itp. oraz tzw. uzależnienia behawioralne? 
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3. Czy konkurs dotyczy też usług świadczonych na rzecz osób, które zakończyły podstawową 
terapię leczenia uzależnień w ośrodkach stacjonarnych lub placówkach ambulatoryjnych? 

Konkurs dotyczy opracowania modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych, który po 
przejściu etapu testowania, będzie mógł być wdrożony do praktyki w skali całego kraju. Model 
powinien być kompleksowy, co oznacza, że powinien dotyczyć wszystkich etapów wsparcia dla danej 
osoby z zaburzeniami, od działań prewencyjnych, wykrycia zaburzenia aż po zakończenie leczenia 
(tzw. mechanizm powrotu do życia codziennego) – patrz pkt. 5.2.4 regulaminu konkursu. 

4. Czy w konkursie na makro-innowacje w temacie "Deinstytucjonalizacja usług świadczonych 
na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi " ogłoszonym 19.10.2015 mogą brać 
udział takie instytucje jak Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy? Mamy pomysł na 
wypracowanie kompleksowej opieki środowiskowej nad pacjentami z zespołami 
otępiennymi. Czy taka grupa beneficjentów jest brana pod uwagę 

Tak, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy może aplikować w przedmiotowym konkursie. 
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