
 
 

 

1 

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr 24/297/18 
Zarządu Województwa Pomorskiego 
z dnia 09 stycznia 2018 r. 

 

 
Regulamin Konkursu  

dla gmin z terenu województwa pomorskiego 
„Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną” 

 
 
 
Rozdział 1: Informacje ogólne 
 

1. Organizatorem Konkursu jest Województwo Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. 
2. Konkurs organizowany jest na podstawie założeń projektu „Wypracowanie standardu 

i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób 
z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, 
zwanego dalej Projektem, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.  
Regulamin konkursu na dofinansowanie Projektu można znaleźć na stronie: 
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00117 

3. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone są przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej UMWP, ul. Okopowa 21/27; 80-810 Gdańsk. 

4. Wszystkie ogłoszenia istotne dla przebiegu konkursu publikuje się na stronie rops.pomorskie.eu. 
5. Konkurs jest adresowany do wszystkich gminnych jednostek samorządu terytorialnego z terenu 

województwa pomorskiego. 
 

 
Rozdział 2: Cel i założenia Konkursu 

1. Celem Konkursu jest wyłonienie 5 gmin z terenu województwa pomorskiego, zróżnicowanych pod 
względem społeczno - gospodarczym, które stanowić będą grupę docelową wsparcia projektowego, 
realizowanego w ramach Projektu. 

2. Wsparcie projektowe polegać będzie na opracowaniu standardu funkcjonowania mieszkań 
wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną i jego wdrożeniu na terenie gmin 
wyłonionych w konkursie w okresie od 1 września 2018 do 31 lipca 2021 roku. Działania będą 
realizowane w ramach pilotażu - dostosowanie lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych i objecie 
użytkowników mieszkań kompleksowym pakietem usług wpierających i aktywizujących.  

3. Gminy, które zostaną objęte wsparciem projektowym, nie wnoszą wkładu własnego w realizację 
projektu, natomiast uczestniczą w opracowywaniu standardu mieszkalnictwa wspomaganego. Po 
opracowaniu standardu przekazują liderowi bądź partnerom lokal lub lokale mieszkalne na okres 
wdrożenia pilotażu – tj. dostosowania lokali do potrzeb osób niepełnosprawnych i wdrożenia pakietu 
usług na rzecz użytkowników mieszkań wspomaganych. Dzięki wsparciu projektowemu osoby 
niepełnosprawne zagrożone umieszczeniem w formach instytucjonalnej opieki całodobowej, będą 
mogły otrzymać opiekę na poziomie lokalnej społeczności. 

4. Organizator na wdrożenie standardu we wszystkich wyłonionych gminach przeznaczy nie mniej niż 
70% budżetu Projektu, tj. nie mniej niż 7 123 200 zł, przy założeniu, że:  
- na prace budowlano adaptacyjne nie może zostać przeznaczone więcej niż 508 800 zł, 
- na zakup środków trwałych nie może zostać przeznaczone więcej niż 508 800 zł.  

5. Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. 
 

 
Rozdział 3: Warunki udziału w Konkursie 
 

1. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. 
2. W ramach Konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. 

https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.08.00-ip.03-00-00117
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3. Zgłaszanie gmin odbywa się poprzez przesłanie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP 
wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Kompletny wniosek należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs dla gmin z terenu 
województwa pomorskiego Mieszkalnictwo wspomagane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną – 
NIE OTWIERAĆ” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 
21/27 w dni powszednie w godzinach 7.45 – 15.45 lub nadesłać listownie na ww. adres do dnia 09 
lutego 2018 roku.  

5. Gmina ubiegająca się o możliwość objęcia jej wsparciem projektowym w postaci utworzenia 
mieszkania / mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, powinna złożyć 
wniosek, który będzie zawierać następujące informacje: 

 
1) diagnozę potrzeb gminy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością 

fizyczną. Diagnoza powinna zawierać uzasadnienie potrzeby realizacji działań w obszarze 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, w tym: 
- diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych fizycznie, potrzebujących wsparcia w formie mieszkań 
wspomaganych na terenie gminy, (np. osób, które nie uzyskują wystarczającego wsparcia od rodziny 
w środowisku lokalnym i które zagrożone są umieszczeniem w instytucjonalnych formach opieki 
całodobowej), deprywację lokalną osób z niepełnosprawnością fizyczną - potencjalnych użytkowników 
działań projektowych (liczba osób pobierających zasiłki z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców), 
zróżnicowanie źródeł i wysokości dochodów osób z niepełnosprawnością fizyczną; 
- ocenę posiadanych zasobów gminy, mających wpływ na zapewnienie osobom niepełnosprawnym 
fizycznie opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności,  
- informację o posiadaniu lokalu / lokali, które będą mogły zostać przeznaczone na cel utworzenia 
mieszkania / mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością fizyczną (przez posiadanie 
Organizator Konkursu rozumie: lokal własny gminy, lokal użyczony, lokal wynajęty lub udostępniony w 
innej formie na czas realizacji pilotażu oraz na okres zachowania trwałości projektu – np. na 
podstawie porozumienia z organizacją pozarządową) wraz z krótkim opisem jego / ich stanu 
technicznego i wskazaniem zakresu prac niezbędnych do dostosowania tego lokalu / lokali do 
potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie oraz wstępnym kosztorysem prac, 
- dotychczasowe rozwiązania stosowane przez gminę w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 
fizycznie na poziomie lokalnej społeczności oraz ocena własna możliwości gminy w zakresie 
rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego bez zastosowania wsparcia projektowego. 

2) zobowiązanie gminy, że jej przedstawiciele (w tym: osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
publicznym zasobem mieszkaniowym, osoby odpowiedzialne za sprawy społeczne oraz odbiorcy 
wsparcia) będą brali czynny udział w opracowywaniu modelowego rozwiązania z zakresu 
mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną przez okres nie więcej  
niż 8 miesięcy realizacji projektu, tj. do 31.08.2018 r. 

3) zobowiązanie gminy odnośnie zachowania trwałości wsparcia w mieszkaniu wspomaganym, 
utworzonym w ramach projektu – przez zachowanie trwałości projektodawca rozumie 
zobowiązanie, że przeznaczenie takiego lokalu nie zmieni się przez okres co najmniej 3 lat od 
zakończenia wdrażania standardu (czyli od 31.07.2021 r.), a zakupione w ramach projektu środki 
trwałe lub instalacje wykonane w ramach prac adaptacyjnych, jako efekty projektu, zostaną 
zachowane w niezmienionej formie przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

6. Złożone wnioski będą oceniane na podstawie zawartych w nich informacji. 
7. O zakwalifikowaniu wniosku do konkursu decyduje data jego wpływu. 
8. W przypadku braków formalnych, tj. braku kompletnego, podpisanego wniosku wraz z załącznikami, 

wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia wezwania na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. 

9. Wnioski, co do których nie uzupełniono braków, nie podlegają ocenie merytorycznej. 
 
 
Rozdział 4: Procedura i kryteria oceny wniosków 
 

1. Oceny formalnej dokonuje Komisja Konkursowa wg następujących kryteriów 
1) Złożenie kompletnego wniosku na obowiązującym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

Regulaminu konkursu w terminie wskazanym w Rozdziale 3 ust. 4; 
2) Podpisanie wniosku przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (w 

przypadku gdy osoba podpisująca wniosek działa w oparciu o pełnomocnictwo, należy 
załączyć treść pełnomocnictwa). 
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2. Komisja Konkursowa dokona oceny wniosku na po zweryfikowania kryteriów dostępu oraz na 
podstawie oceny Komisji diagnozy każdej z gmin, wg następujących zasad: 
a) wstępna selekcja: 

 

Lp. Kryteria dostępu  Punktacja 

1. Zdiagnozowana potrzeba stworzenia w gminie mieszkania 
wspomaganego dla osób niepełnosprawnych fizycznie. 

0-1 

2. Istniejący zasób lokalowy, przeznaczony na potencjalną realizację 
projektu. 

0-1 

 
Dalszej ocenie podlegać będą wnioski, które uzyskały maksymalną ilość punktów w ramach kryteriów 
dostępu. 
 
b) zróżnicowanie społeczno-gospodarcze 
 
Ocenione pozytywnie w ramach kryterium dostępu wnioski gmin zostaną podzielone wg kryteriów 
różnicujących: 
 

Lp. Kryteria różnicujące 

1. Typ gminy 
- gmina miejska 
- gmina miejsko-wiejska 
- gmina wiejska 

2. Wielkość gminy miejskiej 
- miasto poniżej 10 tys. mieszkańców,  
- miasto 10 tys. - 100 tys. mieszkańców,  
- miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 

 
c) ocena merytoryczna możliwości udziału gminy w projekcie w kontekście przedstawionej diagnozy 

społeczno – gospodarczej 
 

Lp. Kryterium podlegające ocenie Punktacja 

1. Przedstawiona przez gminę diagnoza sytuacji osób 
niepełnosprawnych fizycznie, potrzebujących wsparcia w formie 
mieszkań wspomaganych na terenie gminy 

0-2 

2. Ocena posiadanych zasobów gminy 0-2 

3. Dotychczasowe rozwiązania stosowane przez gminę w zakresie 
wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie na poziomie lokalnej 
społeczności 

0-2 

4. Ocena możliwości gminy w zakresie rozwoju mieszkalnictwa 
wspomaganego bez zastosowania wsparcia projektowego 

0-2 

 
gdzie: 
0 – oznacza ocenę niedostateczną 
1 – oznacza ocenę dobrą 
2 – oznacza ocenę bardzo dobrą 
 
Ocenie merytorycznej podlegać będą informacje pozyskane od gmin w ramach diagnozy społeczno – 
gospodarczej. Diagnozy zostaną indywidualnie ocenione przez każdego członka Komisji 
Konkursowej. Następnie z ocen członków Komisji Konkursowej zostanie wyciągnięta średnia 
arytmetyczna.  
 
Do udziału w projekcie zaproszone zostaną te gminy, które w ramach danego kryterium różnicującego 
uzyskały najwyższą ilość punktów za ocenę merytoryczną. Utworzona zostanie również lista 
rezerwowa gmin, chętnych do udziału w projekcie. 
 

3. W przypadku uzyskania przez gminy równej ilości punktów w ocenie merytorycznej Komisja 
Konkursowa dokona oceny II stopnia wybierając te gminy, które przedstawiły najlepsze rozwiązania z 
punktu widzenia projektu, a także pod względem spójności koncepcji i szczegółowości diagnozy. 

4. Wyboru gmin do udziału w projekcie dokonuje Zarząd Województwa Pomorskiego. 
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5. W przypadku, gdy w związku z realizacją Projektu Organizator będzie dysponował dodatkowymi 
środkami finansowymi umożliwiającymi objęcie wsparciem projektowym większej ilości gmin, kolejne 
gminy z listy rezerwowej zostaną włączone do udziału w projekcie. 

 
Rozdział 5: Postanowienia końcowe 
 

1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Zarząd Województwa Pomorskiego, którego decyzje są 
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

2. W toku przeprowadzenia procedury konkursowej, oceny wniosków w przedmiotowym konkursie, jak i 
wydanych rozstrzygnięć nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 


