
Uchwała Nr 1448/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22.12.2015 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 1, 2, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 39 

ust. 1-2, art. 40 ust. 1-2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach  realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1146, ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 

7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów wynosi 17 867 269,00 PLN. 

 

§ 2 

Ogłoszenie o konkursie ukaże się w dzienniku o zasięgu wojewódzkim na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 23.12.2015 r. 

Natomiast nabór wniosków będzie prowadzony w dniach 14.03.2016 r. – 25.03.2016 r. 

§ 3 

Projekt ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 1448/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 22.12.2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 7.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Instytucją 

Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego.  

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy do zadań Instytucji Zarządzającej 

należy w szczególności wybór projektów, które będą dofinansowane w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy, projekty które otrzymają 

dofinansowanie wyłonione zostaną w drodze konkursu. Na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 

cytowanej ustawy, Instytucja Zarządzająca ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej oraz 

portalu, a w ogłoszeniu określa m.in. przedmiot konkursu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się 

o dofinansowanie oraz kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.  

W związku z powyższym uzasadnionym jest podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 

7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020, Konkurs Nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16. 

Wojciech Jankowiak 

Wicemarszałek 

 

 



 
 

 

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

PROJEKTÓW W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

jako Instytucja Zarządzająca 

Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 

ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-001/16  

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne;  

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; 

Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe; 

 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny 

System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl oraz w formie 

papierowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DEFS), al. Niepodległości 18, 61 - 713 

Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za 

potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji 

do DEFS. 

Konkurs ma charakter zamknięty 

Wnioski o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej można składać od dnia 

14.03.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 25.03.2016 r. do godziny 15.30 

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 

17 867 269,00 zł. i może ulec zmianie.  

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w grudniu 2015 r. 

 



 
 
W ramach konkursu dofinansowanie można realizować następujące typy projektów:  

1. Projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, 
w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Możliwy 
zakres usług określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
Możliwa jest realizacja działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci 
w pieczy zastępczej poprzez usługi wsparcia rodziny oraz działań prowadzących do odejścia 
od opieki instytucjonalnej, tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych powyżej 14 dzieci do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez 
tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 
poniżej 14 dzieci. 
 
2. Projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich. 

- Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych.  
Wsparcie dla usług opiekuńczych odbywa się poprzez tworzenie miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. Tworzone miejsca 
świadczenia usług opiekuńczych mogą być miejscami: 

a) stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego; 
b) stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego. 

Miejsca krótkookresowego pobytu służą przede wszystkim poprawie dostępu do usług 
opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych.  
Aby umożliwić pozostanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej 
społeczności, dopuszcza się finansowanie działań pozwalających tym osobom na w miarę 
możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działań zwiększających mobilność, 
autonomię, bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. 
likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie 
wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu 
zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy 
lub ośrodka wsparcia). Tego rodzaju działania realizowane są wyłącznie jako element 
kompleksowych projektów dotyczących usług asystenckich lub usług opiekuńczych i mogą 
być finansowane z EFS lub w ramach cross-financingu.   
Możliwe jest wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w usługach opiekuńczych np. teleopieki, systemów przywoławczych.  
Możliwa jest realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami 
niesamodzielnymi, w szczególności:  

a) kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń dla 
opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad 
osobami niesamodzielnymi;  

b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji 
umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których 
korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia 
opiekunów faktycznych;  

c)  tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych 
w formie pobytu całodobowego lub dziennego; 

d) sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia 
opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 
edukacyjnego.  

- Usługi asystenckie są świadczone dla osób z niepełnosprawnościami. 
Wsparcie świadczone w ramach usług asystenckich jest wsparciem wysokiej jakości 
dostosowanym do indywidualnych potrzeb osób wynikających z poszczególnych rodzajów 



 
 
niepełnosprawności oraz zakresu czynności wykonywanych przez asystenta w ramach 
usługi asystenckiej. Usługi asystenckie mogą być świadczone przez asystentów osób 
niepełnosprawnych, którzy ukończyli kształcenie w zawodzie asystenta osoby 
niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. 
zm.) lub przez asystentów osobistych posiadających doświadczenie w realizacji usług 
asystenckich lub odpowiednie przeszkolenie, przy czym istnieje możliwość przeszkolenia 
asystentów w ramach projektu przed rozpoczęciem świadczenia przez nich usług na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami. Możliwe jest sfinansowanie usługi asystenckiej w celu 
umożliwienia jej opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub 
edukacyjnego.  
 
3. Wsparcie dla projektów zwiększających dostęp do mieszkalnictwa wspomaganego. 
Wsparcie dla mieszkań wspomaganych polega na tworzeniu miejsc w nowo tworzonych lub 
istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. W przypadku mieszkań wspomaganych w formie mieszkań 
wspieranych możliwie jest tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu. W przypadku 
mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, stosowany powinien być standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ww. 
ustawy.  
W przypadku innych form mieszkań wspomaganych, mieszkania te powinny spełniać 
definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności.  
 
4. Projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym 
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego 
świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi 
deinstytucjonalizacji (wyłącznie z typem 1, 2 lub 3). 
 
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu 

i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu wynosi 95%. 

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków 

o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014 – 2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach 

obowiązujących w ramach konkursu dostępnych na stronie internetowej 

www.wrpo.wielkopolskie.pl oraz w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs. 

Zapytania można kierować na adres: al. Niepodległości 18, 61–713 Poznań, sekretariat 

DEFS lub na adres poczty elektronicznej: defs.sekretariat@umww.pl lub pod nr telefonu: 

61 626 73 00.  

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/
mailto:defs.sekretariat@umww.pl

