
 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

O DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE POMAGA” 

Informacje ogólne:  
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są : 

• jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne 
lub powiatowe) na terenie województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie 
na prowadzenie placówek, 

• organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: 
domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
starszym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie 
województwa śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, 

• przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy 
społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym, ZOL-e lub ZOP na terenie województwa 
śląskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek. 

2. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach poddziałania 9.2.8 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

3. Liderem projektu jest Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego.  

4. Celem projektu jest minimalizowanie skutków epidemii spowodowanej wirusem Covid- 19. 
5. Okres realizacji projektu : 01.02.2020 - 31.12.2020. 
6. Szczegółowe zasady udziału w projekcie określać będzie Regulamin Projektu.  
7. Złożenie wniosku o dofinansowanie zadań w ramach projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” jest 

jednoznaczne z zadeklarowaniem udziału w projekcie jako Partner.  
8. Wniosek o dofinansowanie dostępny jest na stronie https://sp.rops-katowice.pl 

 
Informacje techniczne dotyczące wypełnienia wniosku:  

1. W polach nie wolno stosować znaków cudzysłowów.  
2. Przy podawaniu kwot stosuje się „kropkę” a nie „przecinek” (np. 40800.20 – prawidłowo, 

40800,20- niepoprawnie). 

II. WNIOSKODAWCA 

1. Z listy rozwijanej należy wybrać rodzaj jednostki prowadzącej placówkę opieki całodobowej, 
oraz wpisać jej nazwę. 

2. Należy podać dane teleadresowe jednostki prowadzącej placówkę opieki całodobowej. 
(adres/ NIP/ REGON/numer telefonu/adres e-mail), a następnie dane osoby, która udzielać 
będzie informacji dotyczących złożonego wniosku. 

3. W polu „Liczba placówek do których kierowane będzie wsparcie”, z listy rozwijanej należy 
wskazać listę podmiotów, które objęte zostaną wsparciem w ramach projektu! WAŻNE ! 
Wskazana liczba placówek uruchamia odpowiednią liczbę pól w części III. 

III. MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU 

1. Należy podać nazwy i dane teleadresowe wszystkich placówek, do których kierowane 
będzie wsparcie.  
WAŻNE! Z listy rozwijanej należy wybrać liczbę miejsc statutowych dla każdej z 
placówek.  



 

 

IV. ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI (SYNTETYCZNY OPIS) 

1. Przed wprowadzeniem opisu zadania należy zaznaczyć checkbox       przy zadaniu, które 
będzie realizowane w ramach projektu! Możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie na 
każde zadanie.  

2. Zaznaczenie zadania uruchamia możliwość wypełnienia części budżetowej dla danego zadania 
i generuje dane w dalszych częściach wniosku. 

3. W części opisowej należy w sposób krótki i syntetyczny scharakteryzować rodzaj działań, które 
będą realizowane w ramach projektu. Zakres możliwego wsparcia dla poszczególnych zadań:  

• Zadanie 1. Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz zdrowotnych 
celem ochrony zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
niezbędnych do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z 
wirusem SARS-CoV-2. 
 
Wnioskodawca może wnioskować o sfinansowanie zatrudnienia max. 1 osoby (niezależnie 
od ilości placówek objętych wsparciem) przez czas trwania projektu. Kwota 
dofinansowania wynosi 72 000 zł. Kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie 
01.02.2020- 31.12.2020 tj.:  
- zatrudnienie pracownika placówki opieki całodobowej w ramach: stosunku pracy lub umowy 
zlecenie i utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej do 31 grudnia 2020r. – nowe 
miejsce świadczenia usług  
- kwalifikowalny będzie wydatek w zakresie pokrycia wszystkich kosztów związanych z 
zatrudnieniem nowego pracownika, zatrudnienie pracownika musi mieć związek z 
wykonywaniem pracy bezpośrednio z mieszkańcem lub na rzecz mieszkańca, tj.: pielęgniarki, 
opiekuna, opiekuna medycznego, opiekuna w dps, pokojowej, rehabilitanta, a rozpoczęcie 
zatrudnienia musi mieć związek z okresem występowania epidemii COVID-19.  
 

• Zadanie 2. 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 ochrony indywidualnej 
niezbędny do walki z epidemią wirusa SARS-CoV-2. 

 
W ramach Zadania 2 kwalifikowalne będą wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii 
COVID – 19, poniesione w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2020r.:  
- zakup maseczek, gogli, przyłbic, innych  
- rękawiczek jednorazowych  
- fartuchów ochronnych, kombinezonów, innych  
- płynów dezynfekcyjnych ciało i powierzchnie  
- środków opatrunkowych, w tym szczególnie: gazików, bandaży, chust, innych  
- zakup i przeprowadzanie testów na obecność koronawirusa 
- oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19. 

 

• Zadanie 3. 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 31 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 koronawirusa  
- oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID – 19. 

V. ZAKRES FINANSOWY 

1. Pola wydatków dla poszczególnych zadań będą edytowalne po zaznaczeniu 
odpowiedniego checkboxa       w części IV ZAKRES RZECZOWY ZADAŃ 
PLANOWANYCH DO REALIZACJI (SYNTETYCZNY OPIS) 

2. PODSUMOWANIE WYDATKÓW WIDOCZNE BĘDZIE NA KOLEJNEJ STRONIE 
WNIOSKU.  

3. Zadanie 1. Jeśli Wnioskodawca planuje sfinansowanie wynagrodzenia pracownika – należy 
wskazać w kolumnie „ilość” wartość 1.  Kwota wydatków kwalifikowanych zostanie przeliczona 
przez system na kolejnej stronie wniosku.  

4. Zadanie 2. W kolumnie „ilość” – należy podać ilość placówek które mają być objęte 
wsparciem – odpowiednio do wielkości. Maksymalne wsparcie finansowe placówki: mała – 
14.000,00 zł, średnia – 28.000,00 zł, duża – 56.000,00 zł .Suma wydatków widoczna będzie 
na kolejnej stronie.  

5. Zadanie 3. Należy wypełnić kolejne kolumny, podając: nazwę kosztu (np. zakup łóżka 
rehabilitacyjnego), podać, ilość, jednostkę miary i cenę jednostkową oraz czy wydatek 
finansowany jest środkiem trwałym (tj. takim, którego wartość netto przekracza 10 tysięcy zł. 
– w tym przypadku należy zaznaczyć checkbox       w kolumnie środek trwały). 

6.  Maksymalna liczba pozycji do wykazania wynosi 12 ! W przypadku, gdy Wnioskodawca 
zamierza dokonać zakupu większej ilości sprzętu – należy pogrupować go w taki sposób, by 
ilość pozycji nie przekroczyła 12 wierszy, a stosowny opis umieścić w części IV ZAKRES 
RZECZOWY ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI (SYNTETYCZNY OPIS) 

VI. PODSUMOWANIE ZADAŃ 

1. Część wniosku wypełniania automatycznie. Należy sprawdzić poprawność wprowadzonych 
danych i wyliczeń. Jeśli dane nie zgadzają się , należy wrócić do poprzedniej strony i 
skorygować dane.  

VII. WSKAŻNIKI 

1. W tabeli należy podać (w podziale na płeć) liczbę osób zatrudnionych w placówce oraz liczbę       
mieszkańców (również w podziale na płeć). 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 

1. Przed wygenerowaniem wniosku należy potwierdzić zgodność danych ze stanem 
faktycznym. 

2. Po wypełnieniu wniosku należy kliknąć przycisk „Generuj”.  
3. Otrzymają Państwo informację o poprawnym złożeniu wniosku wraz jego numerem.  



 

 

4. NIE MA MOŻLIWOŚCI WYCOFANIA RAZ ZŁOŻENEGO WNIOSKU.  
5. W sytuacji, gdy Wnioskodawca chce wprowadzić do niego zmiany należy skontaktować się z 

p. Sławomirem Zatorskim : e-mail: szatorski@rops-katowice.pl. Wniosek zostanie usunięty z 
systemu, a Wnioskodawca będzie musiał wypełnić do ponownie.  

6. Wydrukowany (wydruk do.pdf lub skan wniosku) wniosek należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania 
wnioskodawcy.  

7. Podpisany wniosek należy przesłać na adres: sp@rops-katowice.pl bądź  poprzez system e-
PUAP. 
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