
 

Rozwój usług społecznych 

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański   

 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie usług 

opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 

świadczonych w lokalnej społeczności.  

Nabór nr 13/2018 – Rozwój usług społecznych (EFS) 
 konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
 

Termin składania wniosków: 15.07.2019 r. - 31.07.2019 r.  

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru 
wynosi 500.000,00 zł.  

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

 

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób  

z niepełnosprawnościami [1] świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez [2]: 

9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie 

stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych 

miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej 

społeczności)[3]; 

9b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [4]; 

9c) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi 

z niepełnosprawnościami[5]; 

9d) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób 

z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, 

dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad 

osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób)[6]; 

9e) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji 

społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych). 

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty 

na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności:  

− jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,  

− partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego, 

− instytucje pomocy i integracji społecznej,  

− publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,  

− jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,  

− podmioty ekonomii społecznej oraz  



− organizacje pozarządowe. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie 

projektu wynosi 95%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 

co najmniej 5% wydatków kwalifikowanych projektu. 

 

Pełna dokumentacja konkursowa naboru nr 13/2018 dostępna jest na stronie internetowej Lokalnej 
Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: www.biebrza-leader.pl (zakładka Konkursy/EFS 2014-
2020/Nabór nr 13/2018). 

W przypadku pytań dotyczących naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy 
Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 
21, 16-150 Suchowola.  

Adres mailowy doradcy: malgorzatabobryk@biebrza-leader.pl  

 

Wyjaśnienia do przypisów: 

[1] Wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, 
których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą 
lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Korzystanie z 
usług asystenckich lub opiekuńczych osobom niespełniającym kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej 
mogą umożliwiać kryteria rekrutacji określone przez beneficjenta lub przez LGD i zaakceptowane przez IZ RPO, 
które uwzględniają w szczególności sytuację materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, 
rodzaj usług i specyfikę grupy docelowej. Decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej lub jej opiekunom usług 
asystenckich lub opiekuńczych jest poprzedzana każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej 
(rodzinnej i zawodowej) danej osoby niesamodzielnej oraz opiekunów faktycznych tej osoby. W przypadku osób 
niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa powyżej, istnieje również możliwość częściowej lub 
całkowitej odpłatności za usługi asystenckie lub opiekuńcze na zasadach określonych przez beneficjenta 
skorelowanych z zasadami dotychczas stosowanymi przez beneficjenta lub przez LGD i zaakceptowane przez IZ 
RPO. Zasady odpłatności uzależnione są w szczególności od sytuacji materialnej osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów faktycznych, rodzaju usługi i specyfiki grupy docelowej. Stosowanie odpłatności w projekcie musi być 
zaplanowane we wniosku o dofinansowanie, a odpłatności te stanowią wkład własny w projekcie. 
[2] IZ RPO dopuszcza realizację typu 9) a) jako usługę społeczną w ramach RLKS jedynie w przypadku, gdy z 
dokonanej diagnozy problemów i potrzeb wynika, iż jest to bezwzględnie konieczne do zrealizowania w ramach 
danej lokalnej społeczności.  
[3] Wsparcie dla usług opiekuńczych prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej 
przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu. Obowiązek zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych oraz liczby osób objętych 
usługami nie dotyczy wsparcia dla usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunów faktycznych. 
[4] W ramach działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi możliwe 
jest kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych m.in. 
zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, poradnictwo, w tym 
psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach 
wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów 
faktycznych, a także sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej w celu umożliwienia opiekunom 
faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. 
[5] Wsparcie usług asystenckich prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług 
asystenckich w społeczności lokalnej oraz  liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej 
przez danego beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu. IZ RPO umożliwia wsparcie w postaci usług asystenckich dla osób przebywających w opiece 
instytucjonalnej w celu ich przejścia do usług świadczonych w społeczności lokalnej. Wsparcie dla usług 
asystenckich odbywa się poprzez zwiększenie liczby asystentów funkcjonujących w ramach nowych podmiotów 
lub podmiotów istniejących, z zastrzeżeniem o którym mowa powyżej. 
[6] 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 w projekcie 
finansowanym z EFRR w zakresie Działania 8.6. 
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