
 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 pn. 

Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wersja 1.  

1. Czy możliwe jest ujęcie kosztów zbiorczych za usługę świadczeń dla DIM w 

ramach poziomu I Modelu, z wyliczeniem kosztu jednostkowego usługi na 

podstawie wyliczeń stosowanych w analogicznych kontraktach NFZ?  

Nie, I poziom referencyjny NFZ finansowany jest na zasadzie ryczałtu, zgodnie 
regulaminem konkursu (pkt 6.2) w ramach niniejszego konkursu nie jest możliwe 
zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków, za wyjątkiem stawki 
ryczałtowej kosztów pośrednich. 

2. Czy umowa wnioskodawcy/partnera ma być zawarta z właściwym terytorialnie 

oddziałem NFZ, czy to nie ma znaczenia? 

Kryterium dostępu nie wskazuje bezpośrednio, że umowa musi być zawarta z 
właściwym terytorialnie oddziałem NFZ. W tym kontekście formalnie kryterium 
dostępu będzie mogło być uznane za spełnione. Jednak należy pamiętać, że nie 
oznacza to, że taki projekt otrzyma pozytywną ocenę merytoryczną i będzie miał 
szansę na dofinansowanie. Należy pamiętać, że ŚCZP musi działać lokalnie i 
właśnie ze względu na środowiskowy charakter centrum dofinansowane będą 
mogły uzyskać jedynie projekty realizowane przez naturalne, lokalne koalicje, 
tworzone przez podmioty zakorzenione na obszarze realizacji projektu. W tym 
miejscu należy podkreślić również, że zadania przypisane do partnerów w 
projekcie będą oceniane w kontekście ich doświadczenia, np. podmiot posiadający 
kontrakt z NFZ na oddział dzienny powinien w projekcie odpowiadać za 
prowadzenie analogicznych działań. Planując złożenie wniosku o dofinansowanie 
w konkursie należy również pamiętać, że jednym z elementów projektu jest ocena 
potencjału społecznego partnerstwa. Zasady jakie musi spełniać każdy projekt 
dofinansowany ze środków POWER również w tym zakresie, są opisane 
szczegółowo w "Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO 
WER 2014–2020".  

Przypominamy, że niedozwolone jest tworzenie tzw. sztucznych partnerstw - 
powoływanych jedynie po to, by spełnić formalne kryteria. Dlatego na etapie oceny 
w szczególności będzie analizowany wkład partnera w realizację projektu, podział 
zadań między partnerami odzwierciedlający ich faktyczny potencjał, 
zaangażowanie w realizację projektu. 

3. Czy podmiot prowadzący wyłącznie ZLŚ wyczerpuje warunki kryterium dostępu nr 
2?) Czy też jako prowadzenie oddziału + poradni lub ZLŚ? 

Kryterium składa się z dwóch warunków, które są obligatoryjne. Jednym jest 
prowadzenie oddziału całodobowego lub dziennego dla dzieci i młodzieży. A 
drugim, który tak samo musi być spełniony jest prowadzenie: poradni zdrowia 
psychicznego dla dzieci i młodzieży lub zespołu leczenia środowiskowego dzieci i 
młodzieży. Także samo prowadzenie ZLŚ nie spełnia tego warunku. 



 

4. Czy w odniesieniu do kryterium dostępu nr 3 możliwe jest partnerstwo: 

prowadzenie oddziału dla dorosłych + poradni lub ZLŚ dla dzieci i młodzieży?  

Nie, zgodnie z treścią kryterium warunkiem jest prowadzenie oddziału dla dzieci i 
młodzieży. 

5. Czy wskazana w kryteriach dostępu poniższa koalicja samodzielnie spełnia 

kryteria? Bez szpitala psychiatrycznego? Kryterium dostępu nr 12. W realizację 

projektu zaangażowane są co najmniej poradnia pedagogiczna–psychologiczna, 

ośrodek pomocy społecznej oraz podmiot podstawowej opieki zdrowotnej 

działający na obszarze realizacji projektu. 

Nie. Zgodnie z kryterium dostępu w partnerstwie musi być podmiot będący stroną 
umowy z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, której 
przedmiotem jest prowadzenie całodobowego lub dziennego oddziału 
rehabilitacyjnego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.   

6. Czy podmiot, który posiada 3-letnie doświadczenie w świadcz. usług dla dorosłych 
i 3-letnie doświadczenie w świadcz. społecznych dla dorosłych albo podmiot z 
analogicznie 2-letnim doświadczeniem w odniesieniu do dzieci i młodzieży – 
spełnia samodzielnie tę przesłankę? Czy musi ona być spełniona w przypadku 
każdego z partnerów projektu (np. prowadzenie oddziału dla dorosłych (…) - 3 lata 
+ poradni lub ZLŚ dla dzieci i młodzieży – 2 lata)? 

Tak, kryterium zostanie spełnione. Wystarczy, że jeden podmiot z partnerstwa 
spełni powyższe warunki.  

7. Czy w okresie trwałości projektu działania Centrum mogą być finansowane z 
NFZ? 

Regulamin nie reguluje bezpośrednio tej kwestii. Jednak jest to oczywiście 
możliwe. Finansowanie ze środków NFZ będzie jednym ze sposobów na 
kontynuację działalności Centrum i zachowanie zasady trwałości projektu, o której 
mowa w regulaminie konkursu.  

8. Czy partnerem w projekcie może być wyłącznie strona umowy z NFZ czyli podmiot 
główny (np. poradnia zdrowia psychicznego) czy również może to być pracownik 
tej poradni posiadający umowę wewnętrzną z dyrekcją na realizację kontraktu z 
NFZ (czyli „podwykonawca” kontraktu z NFZ)? 

Partnerem może być wyłącznie podmiot będący stroną umowy z NFZ. 

9. Szpital posiada kontrakt z NFZ na prowadzenie dziennego oddziału 
rehabilitacyjnego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W naszych strukturach 
funkcjonują również: poradnia zdrowia psychicznego i zespół leczenia 
środowiskowego dla dzieci i młodzieży, które nie są finansowane z NFZ. Czy w 
takiej sytuacji możemy wystąpić w konkursie jako podmiot samodzielny i uzyskać 
finansowanie poradni i zespołu leczenia środowiskowego w ramach 
realizowanego projektu? 



 

Nie, nie spełnione zostanie kryterium dostępu nr 2. Konieczne jest aby 
wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie był podmiotem będącym stroną umowy z wojewódzkim oddziałem 
NFZ, której przedmiotem jest: 

 prowadzenie całodobowego lub dziennego oddziału rehabilitacyjnego 
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży 

oraz  

 poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży lub zespołu leczenia 
środowiskowego dzieci i młodzieży. 

10. Czy można ograniczyć zasięg terytorialny działań centrum zdrowia psychicznego 
do jednej dzielnicy – jeśli zostanie spełniony warunek populacji grupy docelowej 
projektu liczącą co najmniej 20 tys. osób? 

Tak, zasięg działań centrum może obejmować tylko jedną dzielnicę, pozwoli to na 
spełnienie kryterium dostępu. Oczywiście pod warunkiem, że dzielnica jest 
zamieszkiwana przez populację grupy docelowej projektu liczącą co najmniej 20 
tys. osób. 


