Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa –
Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom.
Webinarium 2

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny.
Bezpieczny dom”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,
Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020

Celem główny projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, pacjentów
i pracowników całodobowych placówek pomocy społecznej, wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej oraz zakładów opieki długoterminowej w województwie
małopolskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Uczestnikami projektu są podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej
zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego oraz ich mieszkańcy,
pacjenci i pracownicy.

Efektem końcowym grantu musi być wzmocnienie bezpieczeństwa warunków
zamieszkania, pobytu oraz pracy w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej
mieszkańców, pacjentów i pracowników w związku z zagrożeniem i skutkami
COVID-19.

Działania w ramach grantu nie mogą polegać na:
• finansowaniu zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej
oraz
• przyczyniać się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia
w nich nowych miejsc.

Nabór:
Wniosek o grant musi być wysłany do 15 czerwca do godz. 24.00 (decyduje
data wpływu wniosku mailem do ROPS):
1). na adres poczty elektronicznej: bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl
2). w dwóch wersjach:
- w wersji nieedytowalnej (SKAN podpisanego Wniosku o grant w
formacie pdf, tiff lub analogicznym), wraz ze skanami oświadczeń i
zgody na przetwarzanie danych osobowych ORAZ
- w wersji edytowalnej (odpowiednio w formacie doc, docx, odt).

Granty mogą być przeznaczone na:
1) doposażenie stanowisk pracy personelu placówek całodobowej opieki oraz
ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej, w tym m.in.
zakup: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów
ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych do ciała i na
powierzchnie, środków opatrunkowych (w tym w szczególności gazików,
bandaży, chust), termometrów, oraz innych środków ochrony indywidualnej
niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19,

2) doposażenie placówek całodobowej opieki w sprzęt i wyposażenie
niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami, w tym m.in. zakup: sprzętu
i wyposażenia (m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (ozonatory,
dekontaminatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne,
parawany medyczne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy
bakteriobójcze, aparatura wspomagająca oddychanie, itp.; sprzętu służącego
utworzeniu śluzy do placówek (np. namioty przed wejście do placówki, itp.);
oraz innego sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID-19,

Granty mogą być przeznaczone na:
3) zapewnienie mieszkańcom, pacjentom lub personelowi placówek opieki
całodobowej miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poprzez:
a) przygotowanie pomieszczeń na terenie placówki wydzielonych
funkcjonalnie (np. budynek, skrzydło, piętro) poprzez remont/adaptację;
prace dostosowawcze (m.in. podnośniki); zakup odpowiedniego sprzętu lub
wyposażenia, dla:
i. mieszkańca lub pacjenta przed przyjęciem do placówki w sytuacji wypisu
ze szpitala lub przyjęcia interwencyjnego (w szczególności przyjęcia
interwencyjnego),
ii. personelu, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów
i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2 (wraz
z ewentualnym zapewnieniem wyżywienia), lub
b) zapewnienie miejsc poza placówką przeznaczonych dla jej personelu,
mieszkańców lub pacjentów (wraz z ewentualnym zapewnieniem
wyżywienia).

Okres realizacji grantu
Okres realizacji Grantu nie może przekroczyć daty 31 grudnia 2020 roku,
z zastrzeżeniem, że jeżeli w zakresie Grantu ujęte są działania obejmujące prace
adaptacyjne lub remontowe tytułem przygotowania pomieszczeń do kwarantanny ,
wówczas istniej możliwość, po uzyskaniu zgody Grantodawcy, realizacji grantu do
28 lutego 2021 r.
Grant może być przeznaczony na pokrycie kwalifikowalnych wydatków związanych
z działaniami, określonymi w Procedurach, realizowanymi od dnia ogłoszenia
naboru do zakończenia okresu realizacji Grantu, pod warunkiem przestrzegania
zasad określonych w Procedurach.
Złożenie wniosku o grant nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania grantu.

Wysokość grantu

1. wnioskowana kwota dofinansowania stanowi maksymalnie iloczyn kwoty
grantu w przeliczeniu na jedno miejsce i liczby miejsc funkcjonujących
w placówce całodobowej opieki z zastrzeżeniem, że minimalna kwota grantu
wynosi 10 tys. zł na placówkę zaś maksymalna kwota grantu nie przekracza
kwoty 250 tys. zł na placówkę (przy czym w sytuacji, gdy iloczyn jest mniejszy niż
10 tys. zł, to Wnioskodawca może ubiegać się o kwotę minimalną

2. kwota grantu w przeliczeniu na jedno miejsce wynosi nie więcej niż 2 tys. zł
w odniesieniu do placówek całodobowych długookresowego zamieszkania oraz
1 tys. zł w odniesieniu do placówek całodobowych krótkookresowego pobytu
3. szacunkowa wartość Grantu została skalkulowana w oparciu o stawki
mieszczące się w katalogu maksymalnych stawek jednostkowych dla
poszczególnych kategorii wydatków określonych w załączniku nr 2 do Procedur
(w zakresie, w jakim te stawki mają zastosowanie)

Rodzaj placówki

Maksymalna kwota grantu w przeliczeniu
na 1 miejsce w placówce (PLN)

domy pomocy społecznej

2 000

placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzone na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej

2 000

placówki opiekuńczo - wychowawcze

2 000

hospicja i ośrodki opieki paliatywnej

2 000
2 000

zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
ośrodki interwencji kryzysowej z miejscami schronienia

1 000

środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego
pobytu

1 000

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy

1 000

schroniska dla osób w kryzysie bezdomności, lub inne placówki (noclegownie,
ogrzewalnie) udzielające całodobowo wsparcia dla osób w kryzysie
bezdomności

1 000

Wkład własny
Wkład wnoszą TYLKO:
• publiczne podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki,
• zakłady opieki długoterminowej, tj. zakłady opiekuńczo-lecznicze i zakłady
pielęgnacyjno-opiekuńcze

Inne podmioty nie wnoszą wkładu własnego.
Wysokość wkładu własnego: 15% wartości grantu,
Zgodnie ze wzorem: kwota grantu x 15% = wkład własny
Wkład własny TYLKO finansowy.

Środki trwałe i cross-financing
1. limit wydatków tytułem środków trwałych: maksymalnie 40% dofinansowania
ze środków EFS
2. limit wydatków w ramach finansowania krzyżowego (tzw. cross-financing):
maksymalnie 15% dofinansowania ze środków EFS, z zastrzeżeniem, że limit ten
zawiera się w limicie, o którym mowa w punkcie powyżej (czyli w limicie środków
trwałych),
3. w sytuacji gdy dany podmiot prowadzący placówki całodobowej opieki składa
więcej niż jeden wniosek o grant limity, o których mowa powyżej muszą zostać
spełnione łącznie dla wszystkich Wniosków o grant, co oznacza, że na poziomie
pojedynczego Wniosku o grant limity te mogą być inne niż powyżej; zwiększony
limit wydatków tytułem środków trwałych lub cross–financingu ujęty w danym
wniosku o grant będzie mógł zostać dofinansowany pod warunkiem dostępności
środków Grantodawcy, w odniesieniu do wniosków (tego podmiotu) które
otrzymają dofinansowanie
- powyższe rozwiązanie jest możliwe tylko gdy wnioski o grant składa
bezpośrednio organ prowadzący a nie ma zastosowania gdy składa placówka na
podstawie upoważnienia

Środki trwałe i cross-financing

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie:
• zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się
elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości,
• dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe)
budynków i pomieszczeń, w tym wydatków niezbędnych do
przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres.

DPS
I.

100 miejsc/ 2000 zł

Maksymalna Wnioskowana
kwota grantu w zł

200 000,00 zł
w tym

I.1
I.2
I.3

I.4

II.

III.

środki Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS)
środki bieżące
środki trwałe

finansowanie krzyżowe tzw.
cross-financing

Wkład własny

Łączny koszt (I + II)

183 320 zł

73 328 zł

stanowią 91,66% grantu
% udział w środkach EFS
grantu

40%

% udział w środkach EFS
grantu

15%

27 498 zł

30 000 zł

% wartości grantu
zgodnie ze wzorem:
kwota grantu x 15%

15%

230 000,00 zł

Suma obu wartości nie
może przekroczyć 40%,
co oznacza że jeżeli
cross w grancie wynosi
15% to środki trwałe
nie więcej niż 25%
Wkład własny
TYLKO
środki bieżące
(nie cross/ nie środki
trwałe)

Wykorzystanie limitów cross financingu przy aplikowaniu przez organ prowadzący

DPS 1

DPS 2
90 liczba miejsc
2000

40

1 miejsce

2000

180 000,00

grant

80 000,00

164 988,00

EFS

73 328,00

35 747,40 zł

24 748,20

cross

95 326,40 zł

65 995,20 środki trwałe

zwiększony limit

0

10 999,20 zł

0

29 331,20 zł
potencjalny limit

Wniosek o grant

Wniosek o grant zawiera:
1) opis działań planowanych do realizacji wpisujących się w możliwe do
dofinansowania zadania określone w § 3 ust. 2 Procedur wraz
z odpowiadającą temu opisowi szacunkową wartością wydatków,
2) wskazanie efektu realizacji Grantu,
3) opis grupy docelowej (uczestników projektu grantowego),
4) uzasadnienie potrzeby realizacji Grantu,
5) harmonogram realizacji Grantu,
6) wnioskowaną kwotę dofinansowania, w tym poziom wydatków tytułem
środków trwałych (jeśli dotyczy), poziom cross-financingu (jeśli dotyczy),
7) wskazanie poziomu wkładu własnego (jeśli dotyczy).

Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na
stronie internetowej: www.rops.krakow.pl w zakładce „Bezpieczny Dom –
Moduł 1 RPO”.

Więcej informacji można uzyskać:

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32

12 422 06 36 w. 39, 45

bezpieczny.dom1@rops.krakow.pl

www.rops.krakow.pl

Dziękujemy za uwagę

