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Po co jest zadanie Kooperacje przeciw COVID?
Cel zadania:
➢ poprawa bezpieczeństwa pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej
i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Podmiotów z nimi
współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług,
➢ a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych
prowadzonych przez Powiaty biorące udział we wdrożeniu modelu kooperacji
(Bocheński, Oświęcimski, Nowotarski, Tatrzański, Gorlicki), w związku
z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebie
przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Dla kogo jest zadanie Kooperacje przeciw COVID?
Podmioty uprawnione do składania wniosków: JST z woj. małopolskiego (gminy i
powiaty)

Jak realizowane jest zadanie Kooperacje przeciw COVID?

Udzielenie pomocy finansowej w oparciu o art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 ze zm.).
Refundacja rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych,
realizowanych od dnia ogłoszenia naboru do dnia 15.11.2020 r.
Środki przyznanej pomocy finansowej nie mogą zostać przeznaczone na inny cel,
w szczególności na finansowanie zwykłego funkcjonowania JST lub prowadzonych
przez JST: OPS-ów, PCPR-ów lub Placówek, ani przyczyniać się do ich rozwoju.
Alokacja : 2 727 272,73 zł

Komponent I
Dla JST na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w OPS-ach
i PCPR-ach (i, ewentualnie, Podmiotach współpracujących), premiujący zadania
realizowane we współpracy z min. 1 Podmiotem współpracującym (poprzez
zwiększenie o 25% wysokości przyznanej dotacji), na dofinansowanie/pokrycie kosztów
związanych z zakupem:

a) środków ochrony osobistej: maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek ochronnych,
czepków ochronnych, ochraniaczy na buty, fartuchów ochronnych, kombinezonów
ochronnych;
b) środków i sprzętu służącego do dezynfekcji: płynów dezynfekujących ręce/ciało,
powierzchnie i sprzęt, dozowników, podajników do środków dezynfekujących
i higienicznych;
c) sprzętu i wyposażenia, za wyjątkiem środków trwałych, o których mowa
w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności”: termometrów bezdotykowych,
przegród ochronnych plexi, lamp wirusobójczych, mat dezynfekcyjnych,
ozonatorów, oczyszczaczy powietrza;
d) usług dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu;

Komponent II
Dla 5 Powiatów uczestniczących w pilotażowym wdrożeniu modelu „KOOPERACJE 3D
– model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”: Bocheński,
Oświęcimski, Tatrzański, Nowotarski, Gorlicki na dofinansowanie premii, nagród,
dodatków do wynagrodzeń dla pracowników następujących placówek całodobowych
prowadzonych przez Powiat, z wyłączeniem DPS:
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: socjalizacyjnego, rodzinnego,
interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego;
b) ośrodki interwencji kryzysowej z miejscami całodobowymi;
c) środowiskowe domy samopomocy prowadzone z miejscami całodobowego
okresowego pobytu.

Jak ustalić maksymalną wysokość dotacji?
KOMPONENT I
WD = liczba etatów w OPS/PCPR x 600 zł
+ 25% WD w przypadku zadań realizowanych we współpracy
Założenia

Kwota bazowa: 600 zł/etat w OPS/PCPR

Maks. kwota
pomocy
finansowej

1)

dla gmin i powiatów, z wyłączeniem miast na
prawach powiatu – do 40 000 zł
2) dla miast na prawach powiatu w
zależności od liczby etatów w OPS:
- do 50 000 zł - przy 0 - 150 etatów,
- do 60 000 zł - przy powyżej 150 do 300 etatów,
- do 90 000 zł - przy powyżej 300 etatach.

Premia 25% maksymalnej
wysokości pomocy
finansowej za realizację
zadań w ramach
przeciwdziałania COVID-19
we współpracy z co najmniej
1 Podmiotem
współpracującym

KOMPONENT II
WD = 2 etaty x 3 miesiące x 1450 zł
Założenia
Maks. kwota pomocy finansowej na Placówkę

1450 zł/pełny etat/miesiąc
8 700 zł

Jak aplikować?
Termin składania wniosków : 23 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. do godz.
24:00 (decyduje data wpływu wniosku do ROPS).

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Sposób składania wniosków: na adres dotacja3d@rops.krakow.pl przesłać
skan (formacie pdf, tiff lub analogicznym) podpisanego wniosku wraz z wersją
edytowalną (excel)
Złożenie wniosku o udzielenie pomocy finansowej w ramach naboru nie jest
jednoznaczne z przyznaniem pomocy.

W jaki sposób otrzymam środki?

Refundacja rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych,
realizowanych od dnia ogłoszenia naboru do dnia 15.11.2020 r.
Wypłata pomocy nastąpi w oparciu o zaakceptowany wniosek o refundację
składany do 5 dni roboczych od dnia poniesienia ostatniego wydatku, ale nie
później niż 20 listopada.

Alokacja : 2 727 272,73 zł

Co zrobić, jeśli mam pytanie?
Szczegółowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail:
dotacja3d@rops.krakow.pl
oraz
dzwoniąc pod nr tel. (+48 12) 422 06 36 w. 38 lub 517 249 193.
Wszelkie informacje o projekcie oraz dokumentacja naboru dostępne są na
stronie internetowej: www.rops.krakow.pl

Jak wypełnić wniosek?

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Numer i nazwa Osi priorytetowej:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa działania:
2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Okres realizacji projektu:
od 2018-04-01 do 2021-06-30

