
 

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi 

priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Część 
Regulaminu 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie uzasadnienie 

§ 2 pkt. 6 

 

Realizowane inwestycje nie powinny być 
ukierunkowane na duże instytucje o charakterze  
opiekuńczo-pobytowym,  świadczące  usługi  
długoterminowej pomocy  dla  osób  z  
niepełnosprawnościami,  dzieci,  osób  starszych  
oraz psychicznie chorujących. 

Zapis usunięto 

Zmiana zapisów wynika z 
konieczności dostosowania 
zapisów SzOOP z zapisami 
zmienionego RPO WŁ na 
lata 2014-2020 

 W ramach działania wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę placówek 
opiekuńczo-pobytowych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych (rozumianych zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla 
osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych 
opieki rodzicielskiej. W drodze wyjątku wsparcie tego typu instytucjom może zostać udzielone 
jedynie w przypadku, gdy rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki 
zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie 
rozpoczęty w okresie realizacji projektu. 

Przedsięwzięcia  muszą  być powiązane  z  procesem  
integracji  społecznej, aktywizacji społeczno-
zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając 
formy stacjonarne),  jednak  tam,  gdzie  bardziej  
zasadne  jest  zastosowanie  form instytucjonalnych  
(gdy  objęcie  opieką  danej  grupy  osób  nie  jest  
możliwe  w innej  formie  ze  względu  na  stan  
zdrowia  lub  inne  istotne  przesłanki),  ich wsparcie 
również będzie możliwe. 

Przedsięwzięcia muszą być powiązane z procesem integracji społecznej, aktywizacji 
społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne). Wsparcie 
form instytucjonalnych możliwe jest jedynie gdy objęcie opieką danej grupy osób nie jest 
możliwe w innej formie ze względu na stan zdrowia lub inne istotne przesłanki oraz gdy 
dotyczy podmiotów innych niż ww. placówki opiekuńczo-pobytowe lub opiekuńczo-
wychowawcze, świadczące opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami 
psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

 


