CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Jolanta Piotrowska

Olsztyn, dnia 22-09-2020 r.
ROPS-VIII.432.12.4.2020
Pani/Pan
Starosta/Prezydent/Burmistrz/Wójt
z województwa warmińsko-mazurskiego wszyscy
Mając na uwadze szeroki wachlarz potrzeb w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
choroby zakaźnej COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pełniący funkcję Instytucji
Zarządzającej dla Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne oraz Działania 10.7 Aktywne i zdrowe
starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), przeprowadza drugi nabór wniosków o dofinansowanie, w
terminie 29 września - 9 października 2020 r., którego celem będzie realizacja projektów
skierowanych na zwalczanie skutków wystąpienia pandemii COVID-19.
 Niniejszy nabór jest przeprowadzany w trybie nadzwyczajnym w ramach Osi
Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym, Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze
środowiskiem lokalnym.
 Nabór skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego (gminy, powiaty), które nie złożyły wniosku
o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru dedykowanego COVID-19, tj. do 31 sierpnia
2020 r.


Nabór ogłoszony jest w ramach nowego typu przedsięwzięcia RPO WiM 2014-2020

o brzmieniu: „Realizacja usług wspierających osoby przebywające w instytucjach zajmujących się
opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych
instytucji oraz osoby, które w związku z epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu
zamieszkania lub usług w ośrodkach wsparcia, jak również podmioty świadczące usługi i pomoc
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w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2 oraz zwalczania skutków wystąpienia COVID-19".
 W ramach ww. typu operacji wsparciem objąć można:
 osoby przebywające w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu oraz personel tych instytucji, jak również osoby, któ re w związku z
epidemią COVID-19 wymagają świadczenia usług w miejscu zamieszkania lub usług w
ośrodkach wsparcia;
 podmioty świadczące usługi, ich pracowników, współpracowników i wolontariuszy świadczących
usługi i pomoc dla grup docelowych, które wymagają wsparcia w związku z epidemią COVID-19,
co dotyczy zarówno usług w formie instytucjonalnej, jak i usług w społeczności lokalnej.
 Przykładowe formy wsparcia w tego typu projekcie to:
 Zatrudnianie nowego personelu do świadczenia usług w instytucjach i środowisku np.
pielęgniarek lekarzy, opiekunek/ów, rehabilitantów, opiekuna medycznego, pokojowej (w
tym personelu z innych placówek, które nie pracuje z powodu ich zamknięcia, opiekunów,
którzy powrócili z zagranicy);
 Wypłata dodatkowego wynagrodzenia (dodatki) dla pracowników już zatrudnionych w celu
zatrzymania ich odpływu (w tym zwolnienia, urlopy itp.) (uszczegółowienie: wypłata tego dodatku
dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w placówkach całodobowych — osób bezpośrednio
pracujących z podopiecznymi/pensjonariuszami, osób pracujących „przy łóżkach");
 Zmniejszanie liczby osób w instytucjach np. poprzez zapewnienie tym osobom miejsc
w mieszkaniach o charakterze chronionym (mieszkania treningowe, mieszkania wspierane) lub
wspomaganym, a także przygotowanie miejsc tymczasowego pobytu, w szczególności dla osób
przebywających w największych instytucjach w celu rozgęszczenia mieszkańców i minimalizacji
ryzyka zarażenia;
 Przygotowanie miejsc do ewakuacji instytucji (np. szkoły, ŚDS, WTZ, domy studenta, hotele i inne)
jak najbliżej miejsca placówki ewakuowanej oraz finansowanie funkcjonowania takich miejsc
(w tym wynagrodzenia, koszty wyżywienia, koszty środków ochrony osobistej oraz materiałów
jednorazowego użytku);
 Przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób
realizujących usługi, które chcąc chronić własne rodziny, nie mogą lub nie chcą wrócić do
własnego domu (uszczegółowienie: przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny może
realizować jedynie powiat);
 Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla osób tego potrzebujących, a w szczególności dla
szeroko rozumianych pracowników podmiotów świadczących usługi (zwłaszcza on -line lub
telefoniczna);
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Rekrutowanie i edukowanie wolontariuszy, zwłaszcza do świadczenia usł ug w społeczności
lokalnej, a także do pomocy w instytucjach (jeśli to możliwe i uzasadnione);



Rekrutowanie, edukowanie i nagradzanie sąsiadów za realizację sąsiedzkich usług opiekuńczych;



Dostarczanie gotowych posiłków lub zakupów do domów osób potrzebujących, jak również do
instytucji świadczących usługi;



Zakup doposażenia stanowisk pracy w pomiotach świadczących usługi w środki ochrony
indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, w tym. m.in. zakup: maseczek, gogli.
przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów do dezynfekcji
ciała i powierzchni;



Zakup i przeprowadzenie testów na obecność COVID-19 dla podmiotów świadczących usługi
zarówno w formach instytucjonalnych, jak i w społeczności lokalnej (w przypadku realizacji
powyższej formy wsparcia wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia bazy danych osób,
celem nie dublowania testów; możliwe jest przeprowadzanie 1 testu/1 miesiac/1 osobę);



Zakup środków opatrunkowych. w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, termometrów
bezdotykowych, sprzętu do dekontaminacji (np. lampy, maty itd.), innych sprzętów i materiałów
niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.
Należy mieć na względzie, że każdy zakup/forma wsparcia powinna być ściśle powiązana z

założeniami naboru i szczegółowo uzasadniona w oparciu o dokonaną diagnozę grupy docelowej.
 Ponadto działania te powinny być zgodne z wymogami Ministerstwa Fundu szy i
Polityki Regionalnej w zakresie procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego
przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze
środowiskowym. Wsparcie związane z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 mają mieć
charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i
życia w warunkach pandemii. Tym samym projekty powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się
pandemii oraz zapewniać ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. Działania te, ze
względu na ograniczony do warunków pandemii COVID-19 zakres czasowy, nie powinny przyczyniać się
do wzrostu liczby osób objętych opieką instytucjonalną, ani do trwałego wzrostu zdolności
instytucjonalnych podmiotów świadczących usługi opieki całodobowej.
 Termin realizacji projektu: 1 listopada — 31 grudzień 2020 r.
 Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego, natomiast
planowane w projekcie działania, jak i ilość form wsparcia, leżą w gestii Wnioskodawcy. Powyższe
powinno wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb instytucji działających w danej gminie/powiecie.
 W aplikowaniu o środki należy przestrzegać zasady dotyczącej zakazu podwójnego
finansowania wydatków (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Zachęcam do aplikowania o środki UE w celu podjęcia jak najskuteczni ejszych działań
w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS -COV-2. Szczegółowe
informacje o naborze znajdują się na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.
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