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Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu  

nr RPZP.11.03.00-IZ.00-32-001/23 

Czy w konkursie może wziąć udział podmiot mający siedzibę w innym 

województwie? 

Warunek dotyczący zgodności z obszarem objętym wsparciem odnosi się obszaru 

na którym realizowany będzie projekt. Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie 

na inwestycje realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Natomiast lokalizacja siedziby wnioskodawcy poza granicami województwa nie ma 

wpływu na możliwość udziału w konkursie. 

Oferta, którą wnioskodawca chciałby udostępnić lub udostępnił w wyniku realizacji 

projektu, powinna być kierowana do osób uciekających przed wojną w Ukrainie 

znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Czy o wsparcie może ubiegać się spółdzielnia socjalna? 

Zgodnie z zasadami konkursu uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie są 

wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Spółdzielnie socjalne zostały wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jako inne 

podmioty, które obok organizacji pozarządowych mogą prowadzić działalność 

pożytku publicznego. Nie zostały one uznane za organizacje pozarządowe na 

gruncie tej ustawy, ale zostały jedynie zrównane z organizacjami pozarządowymi i 

mają takie same możliwości działania.  

W związku z powyższym spółdzielnia socjalna jako podmiot wymieniony w art. 3 ust. 

3 ww. ustawy nie jest uprawniona do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu. 

Czy w ramach projektu kwalifikowalne są koszty prowadzenia zajęć z 

migrantami, np. koszt zatrudnienia tłumacza, nauczyciela języka polskiego, 

prawnika udzielającego pomocy prawnej? 

W ramach działania 11.3 przewidziano wyłącznie wsparcie skierowane na 

dostosowanie istniejącej infrastruktury, na poczet zapewnienia odpowiednich 

warunków osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie, zatem koszty zajęć czy 

koszty świadczenia innych usług nie będą wydatkami kwalifikowalnymi w projektach 

w ramach działania 11.3. 



 

Strona 2 z 3 
 

W jakiej perspektywie czasowej powinny być świadczone usługi w oparciu o 

infrastrukturę wspartą w ramach projektu? Czy udostępnianie infrastruktury 

osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie ma nastąpić na konkretny czas? 

Udostępnianie infrastruktury wspartej w ramach projektu powinno nastąpić 

bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu oraz być kontynuowane minimum do 

końca okresu trwałości projektu, tj. do upływu 5 lat od daty płatności końcowej na 

rzecz beneficjenta. Celem działania jest integracja społeczna i aktywizacja 

społeczno-zawodowa migrantów z Ukrainy. Dlatego wnioskodawca powinien 

gwarantować zdolności organizacyjne – w tym m.in. kadrowe i wiedzę – do 

świadczenia w okresie trwałości usług na rzecz migrantów / osób z doświadczeniem 

uchodźczym / wielokulturowości na infrastrukturze dofinansowanej w projekcie.  

Naruszenie zasady trwałości projektu oznacza konieczność zwrotu środków 

otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 

podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania trwałości projektu. 

Czy zapis w Rozdziale I, pkt. 1.1, ust. 6 Regulaminu konkursu, wskazujący że 

„w ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na adaptacji 

istniejącej infrastruktury w ramach zasobu komunalnego i będącego w 

dyspozycji organizacji pozarządowych, na cele bytowe i społeczne” oznacza, 

że organizacja pozarządowa musi posiadać prawo do dysponowania 

infrastrukturą na cele realizacji projektu na etapie realizacji projektu i jego 

trwałości? 

W sytuacji, gdy infrastruktura znajduje się w ramach zasobu komunalnego 

wnioskodawcy będącego jednostką samorządu terytorialnego, nie ma wymogu aby 

organizacja pozarządowa będąca partnerem w projekcie posiadała prawo do 

dysponowania infrastrukturą.  

Natomiast w przypadku projektu realizowanego w oparciu o nieruchomość 

znajdującą się w dyspozycji organizacji pozarządowej, organizacja ta musi 

potwierdzić, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 

tego projektu. 

W obydwu przypadkach prawo dysponowania musi obejmować okres realizacji 

projektu oraz jego trwałości (tj. co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 

beneficjenta). 

W jaki sposób dokonywana będzie ocena efektywności kosztowej projektu na 

osobę, w przypadku gdy w ramach udzielonego wsparcia dana osoba 

skorzysta z różnych usług? 

Na potrzeby oszacowania wartości wskaźnika rezultatu „Liczba osób objętych 

wsparciem – usługami instytucji aktywizacji społeczno-zawodowej”, który jest 
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podstawą obliczenia oceny efektywności kosztowej projektu, jedną osobę, która 

korzysta w danym roku z różnych usług (np. z pomocy prawnej, psychologicznej  

i kursu języka polskiego) należy policzyć tylko raz. 

Kiedy możemy mówić, że w ramach wspartej infrastruktury/wyposażenia będą 

działać przynajmniej 2 organizacje pozarządowe? 

Przez współpracę przynajmniej 2 organizacji pozarządowych należy rozumieć 

sytuację, kiedy organizacja pozarządową będącą wnioskodawcą/partnerem projektu 

będzie realizować na wspartej infrastrukturze/wyposażeniu działania wspólnie z 

przynajmniej 1 dodatkową współpracującą organizacją pozarządową. 

Współpracę taką należy udokumentować np. umową, listem intencyjnym.  


