KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE POMAGA”
Niniejsze opracowanie jest próbą syntetycznego wskazania Partnerom Projektu zasad obowiązujących w czasie
realizacji projektu. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie mogą zastępować analizy powszechnie
obowiązujących aktów prawnych bądź wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków przy realizacji projektów
unijnych.
Celem Projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania
skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2
– tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 – jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem
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społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.
Zatem działania zaplanowane w projekcie nie służą innym celom - jak tylko i wyłącznie celom
doraźnym ratowania życia lub zdrowia (zatem nie jest możliwe traktowanie udziału w projekcie
jako możliwości doposażenia placówki)
Przy realizacji projektu należy zapoznać się szczegółowo z dokumentami Projektu tj.: Ramową
Umową Partnerską, Regulaminem Projektu, które znajdują się na stronie internetowej projektu:
https://sp.rops-katowice.pl
Polecamy zapoznać się również z:
− zagadnieniami Prawa Zamówień Publicznych,
− Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020
− ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
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oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r. poz. 374 ze zm.) bądź innymi
przepisami umożliwiającymi wydatkowanie środków z pominięciem prawa zamówień
publicznych wydanych w związku z występowaniem stanu epidemii bądź zagrożenia
epidemicznego związanego z wirusem stanowiącym źródło choroby COVID-19
Wyłączenia dotyczące prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w walce z COVID
-19, nie oznaczają zwolnienia z przestrzegania kluczowych zasad FINANSÓW PUBLICZNYCH związanych z oszczędnym i racjonalnym ich wykorzystaniem oraz osiągania największych
możliwych efektów z konkretnych nakładów .
Praktycznie oznacza to, iż wyłączając jakikolwiek konkurencyjny tryb dokonywania zakupu Lider
Partnerstwa będzie wymagał adnotacji na dokumentach księgowych informującej o powodach
wyłączenia trybu konkurencyjnego.
W zadaniu 2, pod nazwą:
„Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk
pracy realizatorów usług, w środki ochrony indywidualnej niezbędny do walki z epidemią wirusa
SARS-CoV-2”.
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Kwalifikowalne będą wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19, poniesione w
okresie od 1 lutego do 18 grudnia 2020r., w szczególności w postaci sprzętu ochrony osobistej
dla pracowników placówki, tj.:
− zakup maseczek, gogli, przyłbic,

rękawiczek jednorazowych,
− fartuchów ochronnych, kombinezonów,
− płynów dezynfekcyjnych ciało i powierzchnie,
− środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust,
innych,
− zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa dla
pracowników placówki,
− oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID – 19 – w zakresie ochrony indywidualnej.
W zadaniu nr 3, pod nazwą:
„Działania z zakresu ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym odbiorców i realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych, poprzez doposażenie stanowisk
pracy realizatorów usług, w sprzęt niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2”.
Kwalifikowalne będą wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID – 19, poniesione w
okresie od 1 lutego do 18 grudnia 2020r.:
− zakupu sprzętu służącego utworzeniu śluzy do placówki (np. namioty
przed wejście do placówki, itp.)
− termometry, sprzęt do dekontaminacji (np. lampy, maty, itp.)
− zakup sprzętu do wyposażenia izolatek (łóżka, ssaki, koncentratory
tlenu, stojaki na kroplówki, inne)
− zakup sprzętu jednorazowego do obsługi izolatki (pościel jednorazowa,
naczynia, naczynia higieniczne, pojemniki,
− zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawiursa, dla
izolowanych mieszkańców,
− oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania
epidemii COVID – 19.
UWAGA – CENA JEDNOSTKOWA SPRZĘTU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY 10.000 zł
netto. W ramach projektu nie finansuje się zakupu środków trwałych!
Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb domów pomocy społecznej (DPS) lub placówek
zapewniających całodobowa opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle
chorym (Placówka).
Zgodnie z art. 58 ust. 2 oraz 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
zarówno DPS jak i Placówka mają obowiązek zapewnić swoim mieszkańcom dostęp do usług
zdrowotnych na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż w DPS lub Placówce mogą być realizowane
czynności opieki i pielęgnacji, a także usługi medyczne realizowane przez pielęgniarki zatrudnione
w tych podmiotach. Zatem kwalifikowalne w ramach zadania nr 3, będą jedynie te wydatki które
umożliwiają skuteczną realizację usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych lub pielęgniarskich. Zatem
nie jest możliwe finansowanie zakupów przedmiotów których użytkowanie w DPS lub Placówce
nie jest możliwe np.: kardiomonitory, respiratory, inne sprzęty służące realizacji usług
medycznych.
Ponadto ilość sprzętu który ma zostać zakupiony musi być adekwatna do rozmiarów prowadzonej
działalności, gdyż celem projektu jest wsparcie bieżących potrzeb placówek w związku z walką z
COVID - 19, nie zaś wyposażenie placówek w brakujące sprzęty (np.. zakup 18 łózek
rehabilitacyjnych dla 18 miejsc statutowych w placówce).
Zakup sprzętu medycznego dla zakładów opiekuńczo – leczniczych (ZOL) lub zakładów
pielęgnacyjno – opiekuńczych (ZOP).
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W Placówkach ZPO/ZOL przebywają pacjenci, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają
całodobowych świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji
leczenia, a którzy nie wymagają hospitalizacji na oddziale szpitalnym. Oznacza to, iż są to pacjenci
którzy przeszli ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia
operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak nie wymagają już dalszej
hospitalizacji, a ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości
samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego,
profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.
Podstawowy pakiet świadczeń udzielanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych obejmuje:
świadczenia lekarskie i pielęgniarskie, rehabilitację - zgodnie z zaleceniem lekarza, badania i
terapię psychologiczną, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne,
zabezpieczenie w leki i wyroby medyczne - zlecone przez lekarza, zapewnienie niezbędnych
konsultacji specjalistycznych, zapewnienie zleconych badań, edukację i poradnictwo zdrowotne,
zapewnienie zleconego transportu, zabezpieczenie w środki pomocnicze oraz wyroby medyczne.
Zatem w przypadku ZOL/ZPO kwalifikowalne w ramach zadania nr 3, będą jedynie te wydatki
które umożliwiają skuteczną realizację usług wymienionych powyżej w kontekście zagrożenia
wystąpienia COVID – 19, w danej placówce.
Nie kwalifikowalne jest finansowanie zakupów przedmiotów i urządzeń których użytkowanie w
ZOL/ZPO nie jest możliwe np.: kardiomonitory, respiratory, inne sprzęty dotyczące intensywnej
terapii i służące do realizacji innych procedur i usług medycznych niż usługi ZOL/ZOP. Ponadto w
przypadku wystąpienia u pacjentów ZOL/ZPO przypadków COVID – 19, powinni oni trafić do
szpitala jednoimiennego. Dlatego wskazane jest dokonywanie zakupów tych przedmiotów,
urządzeń lub sprzętów, które służą zabezpieczeniu ZOL/ZOP i ich personelu i pacjentów przed
ryzykiem wystąpienia COVID – 19.
Ponadto ilość sprzętu który ma zostać zakupiony musi być adekwatna do rozmiarów prowadzonej
działalności, gdyż celem projektu jest wsparcie bieżących potrzeb ZOL/ZPO w związku z walką z
COVID -19, nie zaś wyposażenie placówek w brakujące sprzęty (np.. zakup 18 łózek
rehabilitacyjnych dla 18 miejsc statutowych w placówce).
Zgodnie z § 6 ust. 6 Regulaminu Projektu: „Partnerzy zapewniają prawo wglądu przez Lidera
Partnerstwa we wszystkie dokumenty związane, jak i niezwiązane z realizacją Projektu, o ile jest
to konieczne do stwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie, w tym w dokumenty
elektroniczne przez cały okres, w którym Partnerzy zobowiązani są do przechowywania
dokumentacji związanej z realizacją Projektu”.
Sprzęt zakupiony w ramach projektu, powinien być oznaczony naklejką informującą o
sfinansowaniu zakupu w ramach projektu, a także ologowany logotypami stosowanymi w
projekcie. Propozycja oznaczenia zakupu jest do pobrania na stronie internetowej projektu.
Obowiązek oznaczenia zakupów nie dotyczy sprzętu ochrony indywidualnej oraz przedmiotów
jednorazowego użytku.
Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 Umowy Ramowej o Partnerstwie, Partnerzy odpowiadają za realizację
zadań określonych w Projekcie, w szczególności każdy z Partnerów ponosi odpowiedzialność za
prawidłowe wydatkowanie przekazanych mu kwot mogących stanowić koszty niekwalifikowane,
jak również ewentualne inne nieprawidłowości, których powstanie wynikło z jego działań lub
zaniechań.
Partnerzy wobec Lidera Partnerstwa ponoszą odpowiedzialność za realizację przypisanych im
zadań, do kwoty środków otrzymanych zgodnie z budżetem Projektu stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszej umowy (Szczegółowy budżet projektu w podziale na Partnerów), wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania.

