
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w konkursie na Deinstytucjonalizację usług 
świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, 

Warszawa,   08 .12.2015 

 

1. Czy do wymogu 3-letniego świadczenia usług społecznych, określonego w Zasadach konkursu 
ust. 5) można zaliczyć: 

a) świadczenie usług poradnictwa psychologicznego (w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami 
psychicznymi), świadczonych na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej przez 
powiatowe centrum pomocy rodzinie 

b) okres realizacji projektów EFS (dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej), w których część 
beneficjentów była osobami z w/w grupy? 

Ad a) Świadczenie usług poradnictwa psychologicznego może być uznane jako doświadczenie w 

świadczeniu usług społecznych.  

Ad b) Jeśli chodzi o projekty realizowane w ramach EFS, to należy wskazać w latach okres ich 

realizacji, jak również udowodnić, że dotyczyły realizacji usług społecznych w rozumieniu 

Wytycznych w 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 (str. 13). 

2. Czy we wniosku o dofinasowanie należy wskazać nazwę podmiotu, z którym będzie zawarte 
partnerstwo celem testowania modelu (wskaźnik rezultatu), czy też wystarczy wskazać taki 
podmiot na etapie realizacji projektu? 
 

Na etapie aplikowania nie ma wymogu wskazania podmiotu, z którym zawiązane zostanie 

partnerstwo. Zawiązanie partnerstwa jest rezultatem projektu, a zatem wskazanie podmiotów 

wchodzących w skład partnerstwa i zawarcie umowy o partnerstwie wymagane będzie na 

zakończenie realizacji projektu w konkursie I etapu. 

 
3. Czy na etapie aplikowania trzeba przedstawić pomysł na budżetowanie projektu (po 

zakończeniu etapu I i II)? 
 

Wskazanie źródeł finansowania/montażu finansowego dla wdrożenia modelu jest jednym z  

elementów modelu (pkt 5 na str. 18 regulaminu konkursu), który jest rezultatem projektu, a zatem 

określone zostanie nie na etapie aplikowania, lecz na zakończenie realizacji projektu w I etapie. 

Niemniej jednak można aspekt finansowy poruszyć także w pkt. 6 Załącznika dot. Opisu założeń 

modelu, jeśli zdaniem Państwa, jest to istotne uwarunkowanie determinujące skuteczną realizację 

modelu. 

4. Czy Beneficjentem może zostać Poradnia psychologiczno – pedagogiczna? 
 



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi profilaktykę uzależnień. Uzależnienie jest 

traktowane jako zaburzenie psychiczne, a profilaktyka zaburzeń jest usługą zdrowotną. Zatem 

Poradnia może być wnioskodawcą jako podmiot świadczący usługi zdrowotne. 

5. Czy w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot spoza sektora finansów publicznych, a 
partnerem jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie ma konieczności 
stosowania zasad wyboru zgodnie z ustawą wdrożeniową art.33 
 

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot niebędący podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, nie ma wymogu wyboru 

partnera w otwartym naborze, zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. Wymóg ten dotyczy 

wyłącznie sytuacji gdy jednostka sektora finansów publicznych pełni rolę lidera projektu 

partnerskiego. 

6. Czy w przypadku gdy pod wnioskiem podpisuje się osoba nie wymieniona w KRS-ie lecz 
działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora Szpitala (który zgodnie 
z KRS-em reprezentuje podmiot/wnioskodawcę), pełnomocnictwo takie ma stanowić 
formalny załącznik do wniosku aplikacyjnego ? I ma zostać również dodany w systemie SOWA 
do wniosku jako załącznik? 

 
Jeśli wniosek o dofinansowanie podpisuje osoba nie wymieniona w KRS, działająca na podstawie 

pełnomocnictwa, to osoba taka powinna zostać wpisana w pkt. 2.7 wniosku (Osoba uprawniona do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy). Nie ma konieczności załączania 

pełnomocnictwa na etapie aplikowania. Weryfikacja takiego pełnomocnictwa dokonana zostanie 

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.  

7. Czy w przypadku projektu trzeba podać metodologię wyliczenia wartości wydatków objętych 
pomocą publiczną czy w przypadku tego konkursu ten pkt. nie musi być uzupełniany 
 

W przedmiotowym konkursie zastosowanie ma jedna, z góry wyliczona przez IOK, kwota 

ryczałtowa, a zatem wnioskodawca nie dokonuje już wyliczenia wartości wydatków. Ponadto, 

celem konkursu jest wypracowanie modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych, a nie 

wsparcie przedsiębiorstw, stąd też pomoc publiczna nie ma zastosowania w tym konkursie.   

8. Czy uzasadnienia we wniosku wymaga sytuacja, w której wnioskodawca nie jest płatnikiem 
VAT ze względu na nieodpłatną działalność, czy też uzasadnienia wymaga tylko częściowa 
kwalifikowalność VAT. Jeżeli jest konieczne, to proszę o informację gdzie należy umieścić taką 
informację we wniosku. 
 

W sytuacji gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem VAT, nie ma konieczności podawania 

uzasadnienia kosztów w pkt. 9. Punkt ten wypełniany jest w przypadku wnioskodawcy, który w 

ramach projektu planuje częściową kwalifikowalność VAT. Wówczas należy podać uzasadnienie i 

wskazać, jakie to będą wydatki i do czego będą się odnosić. Wnioskodawca, który kwalifikuje VAT 

przedstawia w tej części wniosku uzasadnienie zawierające podstawę prawną wskazującą na brak 

możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony zarówno na dzień sporządzania wniosku o 

dofinansowanie, jak również mając na uwadze planowany sposób wykorzystania w przyszłości (w 

okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości rezultatów projektu) majątku wytworzonego w 

związku z realizacją projektu. 



9. Generator nie dopuszcza możliwości zostawienia pola "przewidywana liczba osób objętych 
wsparciem" pustych. Czy zatem w tym i kolejnym punkcie należy wpisać wartość "0"? 

Tak. Należy wpisać wartość „0”. 

10. Co należy rozumieć przez opis w modelu "Opis jaką model przyjmie postać materialną, w tym 
jakie będą jego elementy składowe".  

W punkcie tym należy opisać, jak będzie wyglądał model, z czego będzie się składał, np. wytyczne 

dla użytkowników modelu, zasady działania podmiotów względem grupy docelowej, programy i 

materiały szkoleniowe, koncepcja funkcjonowania danej jednostki, zakres możliwej współpracy 

danych podmiotów, itp. 

11. W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dot. punktu 4.2 piszą Państwo, że wśród 
dokumentów, będących podstawą oceny realizacji zadań jest analiza usług zdrowotnych i 
społecznych. Tymczasem we wzorze wniosku o dofinansowanie nie wymieniają Państwo tego 
dokumentu. W związku z tym, czy należy wpisać w pkt. 4.2 ten dokument, czy nie? 

Wniosek należy wypełnić zgodnie z przykładowo wypełnionym wnioskiem o dofinansowanie. We 

wzorze tym, wśród dokumentów potwierdzających realizację wskaźników, wskazany jest „Model 

zgodny z pkt. 5.2.4) regulaminu konkursu”. Analiza usług zdrowotnych i społecznych jest 

elementem składowym modelu, zgodnie z pkt. 5.2.4) regulaminu konkursu, a zatem nie ma 

konieczności wyszczególniania jej w kolumnie „Dokumenty potwierdzające realizację wskaźników”. 

12. Czy możemy lub powinniśmy dodać własne wskaźniki rezultatu i produktu oraz 
dodatkowe zadania? 

Nie ma konieczności dodawania wskaźników rezultatu ponad te wskazane w Instrukcji wypełniania 

wniosku. Podobnie w odniesieniu do wskaźników produktu, zgodnie z Instrukcją, należy wybrać 

jedynie jeden wskaźnik „Liczba innowacji przyjętych do dofinansowanie w skali makro” i nie należy 

wskazywać żadnych innych wskaźników (str. 12). W odniesieniu do zadań, także w Instrukcji 

wskazano, że należy uwzględnić jedynie jedno zadanie (str. 17). Doszczegółowienie tego zadania 

należy uwzględnić w polu „Szczegółowy opis zadania”. 


