
 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  

dot. konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 

 
 
1. Jesteśmy wstępnie zainteresowani aplikowaniem o środki na CUS. Aktualnie nie mamy 
zaplecza  w postaci nieruchomości, aby utworzyć i spełniać wymagania Ustawy dot. 
funkcjonowania i realizacji zadań CUS. Niezbędnym elementem jest odpowiedni, nowoczesny 
budynek.  
Moje pytanie dotyczy możliwości budowy nieruchomości, czy środki z programu mogłyby 
pokryć taką inwestycję?  
 

NIE. Podział alokacji (maksymalna wartość projektu) oraz wymogi konkursu (co najmniej 80% kosztów 

bezpośrednich zostanie przeznaczonych na rozwój nowych miejsc świadczenia usług społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem usług realizowanych w społeczności lokalnej) nie przewidują tego typu 

wydatków. Możliwe jest jednak dostosowanie pomieszczeń lub ich wynajem na potrzeby CUS ze 

środków projektu (w ramach pozostałych 20% kosztów bezpośrednich budżetu). 

Z uwagi na konieczność aktualizacji SZOOP POWER i wpisanie typu operacji, którego dotyczy konkurs 

oraz zamieszczenia definicji wskaźników, zmianie ulegnie również poziom cross-financingu, który 

stanowić będzie 20% wydatków kwalifikowalnych projektu na warunkach określonych w Wytycznych                   

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Po zatwierdzeniu SZOOP POWER Instytucja Organizująca Konkurs dokona aktualizacji Regulaminu 

Konkursu 

2.Czy w ramach konkursu możliwa jest budowa mieszkań socjalnych, czy koszty w ramach 
konkursu związane są tylko z usługami społecznymi i utrzymaniem CUS-ów?” 
 
NIE. Budowa mieszkań socjalnych to inwestycja. Mieszkanie socjalne trudno uznać też za usługę – jest 
to jednak miejsce zamieszkania, ale jednak coś innego niż np. mieszkanie treningowe, w ramach 
którego świadczone są usługi podnoszące kompetencje społeczne beneficjentów wsparcia.   
Konkurs jest sprofilowany na tworzenie CUS i rozwijanie lokalnej bazy usług społecznych.  
 
3.Gmina liczy powyżej 100 tys. mieszkańców, jest też miastem na prawach powiatu 
(ale i miastem wojewódzkim). Wobec powyższego ramach którego typu projektów moglibyśmy 
potencjalnie ubiegać się o wsparcie? 
 
W ramach typu 3. (gdy CUS powstaje jako jednostka odrębna wobec OPS) lub też typu 1. (w przypadku 
gdy CUS powstanie poprzez przekształcenie OPS) . 
 
4.Czy w przypadku przekształcenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum 

Usług Społecznych dyrektor Centrum Usług Społecznych może ustanowić zastępcę dyrektora 

CUS, który kierować będzie zespołem do spraw organizowania usług społecznych,  

i jednocześnie będzie pełnił funkcję organizatora usług społecznych oraz zastępcę dyrektora 

CUS, który kierował będzie zespołem do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej? 

TAK, niemniej należy mieć na uwadze zachowanie wszelkiej ostrożności w zakresie rozdzielenia zadań 

wykonawczych od zarządczych w kontekście pełnienia przez jedna osobę różnych funkcji   

5.Zgodnie z art. 23 ust. 5 w centrum mogą zostać wyodrębnione zespoły lub stanowiska inne niż 

określone w ust. 1, w związku z powyższym czy w skład zespołu do spraw organizowania usług 



społecznych oprócz organizatora usług społecznych i koordynatora indywidualnych planów 

usług społecznych mogą wchodzić inni specjaliści - osoby świadczące usługi społeczne  

np. psycholog, pedagog, fizjoterapeuta, specjaliści do spraw przemocy w rodzinie, profilaktyki, 

pracownicy zajmujący się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych?  

TAK 

6.Czy Gmina, posiadająca Centrum Usług Społecznych, które powstało 01.01.2020 r. jest 

uprawniona do aplikowania w konkursie?  

TAK 

7.Czy Gmina Miasta Toruń, będąc gminą miejską na prawach powiatu  
i jednocześnie będąc miastem wojewódzkim może startować w typie 3.?  
  
TAK 

8. Rozważamy możliwość wnioskowania w ogłoszonym konkursie nr POWR.02.08.00-IP.03-00-
001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług", 
(CUS typ. 1 CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka 
pomocy społecznej). 
Obecnie Gmina/Ośrodek Pomocy Społecznej jest beneficjentem projektu 
wdrożeniowego  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.5 Skuteczna Pomoc 
Społeczna, jest na etapie negocjacji.  
Czy w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu z działania 
2.5 i jego realizacji Gmina może być wnioskodawcą w konkursie, o którym mowa we wstępie,                
a następnie w jednym okresie  realizować oba wyżej wymienione projekty? 
 
TAK, Instytucja Organizująca Konkurs nie widzi przeszkód w aplikowaniu o środki w konkursie na 
przeprowadzenie pilotażu CUS. Niemniej należy mieć na uwadze rozdzielność w zakresie realizacji                     
i finansowania poszczególnych projektów oraz  odrębność ewidencji księgowej. 
 
9.Czy będąc w trakcie realizacji projektu z Działania 2.5 możemy przystąpić do konkursu na 

przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych? 

TAK. 

10.Czy okres realizacji projektu na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych może 

pokrywać się z okresem realizacji projektu w Działaniu 2.5? 

TAK, może pokrywać się z okresem realizacji projektu z Działania 2.5, niemniej należy mieć na uwadze 

rozdzielność w zakresie realizacji i finansowania poszczególnych projektów oraz odrębność ewidencji 

księgowej. 

11.Czy okres realizacji projektu na przeprowadzenie pilotażu centrów usług społecznych może 

pokrywać się z okresem trwałości realizacji projektu w Działaniu 2.5? 

TAK, niemniej aby realizować założenia projektu w Działaniu 2.5, konieczne jest zachowanie trwałości 

wdrożonych zmian organizacyjnych oraz poziomu zatrudnienia pracowników socjalnych przekształcanej 

jednostki (ośrodka pomocy społecznej) zgodnie z kryterium dostępu, tj.: wnioskodawca zobowiązał się 

do zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez co najmniej okres równy okresowi 

realizacji projektu, lecz nie krócej niż 1 rok od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również 

zatrudnienia pracowników socjalnych).  

Ponadto, w przypadku wydatkowania środków w ramach cross-financingu obowiązuje  

5-letni okres zachowania trwałości w odniesieniu do współfinansowanej w projekcie infrastruktury, 



zgodnie z podrozdziałem 5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz  Funduszu 

Spójności. 

12.Kiedy najpóźniej można rozpocząć realizacje projektu? Czy projekt może np. rozpocząć się w 

styczniu 2021? 

Projekt może rozpocząć się w styczniu 2021r.  

W regulaminie konkursu został określony maksymalny okres realizacji projektu, który nie przekracza               

36 miesięcy oraz zalecenia w zakresie rozpoczęcia realizacji projektu, tj. nie wcześniej niż w sierpniu 

2020 r. Ostateczny termin rozpoczęcia realizacji projektu nie został określony w Regulaminie, niemniej 

należy mieć na uwadze końcową datą kwalifikowalności wydatków wskazaną na dzień 31 grudnia 2023 

r., zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności.      

 

 


