
Pytania i odpowiedzi dotycz ące konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 pn. 
Skalowanie innowacji społecznej dotycz ącej Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzie ży. Wersja 3.  

 

1. W systemie SOWA nie mogę znaleźć wskaźnika produktu 
kluczowego:  „Liczba innowacji społecznych podlegających skalowaniu". Czy 
ten wskaźnik trzeba wpisać ręcznie (jako Wskaźniki specyficzne produktu?) 
 
Prosimy o r ęczne wpisanie wska źnika „Liczba innowacji społecznych 
podlegaj ących skalowaniu” jako wska źnik specyficzny, a nie kluczowy 
dla projektu. 
 

2. Jak rozumieją Państwo usługi społeczne, o których mowa w kryterium dostępu 
nr 3? Gdzie znajdziemy ich definicję? 
 
Mogą Państwo posiłkowa ć się definicj ą usług opieku ńczych zawart ą w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsi ęwzięć w obszarze wł ączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
 

3. Czy dopuścicie Państwo proponowane modyfikacje Modelu na etapie oceny 
wniosku o dofinansowanie? 
 
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie nale ży obligatoryjnie 
przeanalizowa ć czy zmiana modelu jest konieczna. Je śli jest, nale ży 
zgłosi ć zmiany i b ędą one rozpatrzone przez Grup ę Steruj ącą. 
 

4. Czy grupą docelową w projekcie mogą być uczniowie, rodzice, wychowawcy, 
specjaliści itd. do których adresowane będą działania edukacyjno-
profilaktyczne?  
 
Główn ą grup ą docelow ą są dzieci poni żej 7 roku życia, dzieci i młodzie ż 
objęta obowi ązkiem szkolnym i obowi ązkiem nauki, uczniowie szkół 
ponadpodstawowych, jednak nie pó źniej ni ż do uko ńczenia 21 roku 
życia. 
Jednak wsparcie projektowe w ramach działa ń edukacyjno-
profilaktycznych mog ą otrzymywa ć osoby z otoczenia uczestników 
projektu, zgodnie z zapisami modelu w którym opisan o zadania 
prowadzenia przez ŚCZP działań z zakresu profilaktyki zdrowia 
psychicznego. 
 



5. Czy działania w ramach projektu można łączyć ze świadczeniami NFZ, nie 
chodzi tu o podwójne finansowanie, ale o terapię np. na II stopniu 
referencyjności, świadczenia szpitalne, hostel? 
 
Co do zasady celem konkursu jest uruchamianie nowyc h ośrodków w 
miejscach gdzie takich usług nie ma lub dost ępności do nich s ą bardzo 
ograniczone. Zgodnie z regulaminem konkursu istniej e jednak 
możliwo ść łączenia działa ń projektowych z ze świadczeniami NFZ. 
Warunki na jakich mo żna to robi ć zostały opisane w Regulaminie 
konkursu (podrozdział 6.4). Ewentualne "wł ączenie w model" świadcze ń 
NFZ musi zosta ć przez Państwa dokładnie przeanalizowane. Warunkiem 
podstawowym realizacji projektu jest zgodno ść podejmowanych w nim 
działań z modelem (cho ć, co do zasady, mo żliwa jest jego modyfikacja 
po podpisaniu umowy o dofinansowanie). Jest to uj ęte w jednym z 
kryteriów dost ępu, co oznacza że realizacja projektu niezgodnie z 
modelem mo że skutkowa ć konieczno ścią zwrotu dofinansowania. Nale ży 
pami ętać, że warunki realizacji usług przez ŚCZP (model) nie s ą 
identyczne jak warunki realizacji świadcze ń okre ślone przez NFZ. Przed 
podj ęciem decyzji o ł ączeniu źródeł finansowania nale ży dokładnie 
zapozna ć się z modelem i porówna ć standardy działania ŚCZP z 
warunkami realizacji poszczególnych świadcze ń. 
 

6. W okresie trwałości projektu kto będzie finansować pobyty pacjentów w 
szczególności pobyt w hostelu, który szpital będzie musiał wynajmować (jeżeli 
będzie taki obowiązek)? 
 
Regulamin nie reguluje kwestii finansowania poproje ktowego. Natomiast 
należy pami ętać, że Beneficjent ma obowi ązek zachowania trwało ści 
projektu na zasadach opisanych w Regulaminie konkur su (podrozdział 
6.2 Regulaminu). 
 

7. Czy jest możliwość finasowania wynajmu nieruchomości w ramach 
świadczenia usług kluczowych w projekcie? 
 
Zgodnie z kryterium dost ępu nr 10 Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie wskazuje miejsca (adresy), w których  będą 
zlokalizowane struktury ŚCZP DiM, w których b ędą świadczone 
wszystkie usługi w ramach projektu. Wnioskodawca lu b partner wniesie 
do projektu nieruchomo ści do świadczenia kluczowych usług (centrum 
koordynacji i oddział dzienny)  w ramach środowiskowego centrum 
zdrowia psychicznego. Wniesienie do projektu nieruc homo ści, oznacza, 
że powierzchnia nie generuje innych kosztów ni ż koszty jej utrzymania, 
w szczególno ści nie ma mo żliwo ści dofinasowania w ramach projektu 
kosztów najmu.  



 
8. Czy w konkursie ewaluacja jest kwalifikowalna czy będzie robiona przez 

Państwa? 
 
W nawiązaniu do rozdziału 6.11 Wytycznych kwalifikowalno ści wydatki 
związane z ewaluacj ą w konkursie s ą niekwalifikowalne, poniewa ż 
projekt dotyczy przetestowanego ju ż modelu. 
 

9.  Czy konieczne jest przesłanie załącznika deklaracji współpracy/listów 
intencyjnych w przypadku utworzenia ze wszystkimi podmiotami partnerstwa 
formalnego? 
 
Wnioskodawca na etapie składania wniosku w systemie  SOWA jest 
zobligowany do przesłania jako zał ącznika deklaracji współpracy/listów 
intencyjnych. W przypadku gdy wszystkie podmioty b ędą zaangażowane 
w realizacje projektu na zasadzie partnerstwa w roz umieniu ustawy 
wdro żeniowej prosz ę o przesłanie zał ącznika, w którym Wnioskodawca 
oświadcza, że Partnerstwo b ędzie zawi ązane na zasadzie partnerstwa w 
rozumieniu ustawy wdro żeniowej oraz wskazanie punktu wniosku o 
dofinansowanie, w którym zło żono o świadczenie, że partnerstwo zostało 
utworzone albo zainicjowane przed zło żeniem wniosku o 
dofinansowanie. 


