
Priorytet Vii. tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju 
kapitału ludzkiego

Działanie 7.3 Infrastruktura służąca pomocy społecznej

Cel Działania: Podniesienie jakości funkcjonowania, efekty-
wności i dostępności instytucji działających w obszarze pomocy 
społecznej:
● domów pomocy społecznej oraz
● obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/ hospicyjnej.

Przykładowe rodzaje projektów: 
● budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym:  

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 
pobytowych, opiekuńczych domów pomocy społecznej, 
zgodnie z zaleceniami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z dn. 15 kwietnia 2004 r. Nr 64. 
poz. 593, ze zmianami) i z Rozporządzeniem Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów 
pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 31 października 2005 r.),
-  zagospodarowanie ich otoczenia;

● budowa, rozbudowa, modernizacja towarzyszącej infra-
struktury pomocniczej (pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, 
gabinetów lekarskich, pomieszczeń administracyjno-gospo-
darczych np.: jadalni, kuchni, szatni);

● budowa nowych, rozbudowa, modernizacja (w tym:  
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) 
obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej,
-  zakup niezbędnego wyposażenia do w. w. obiektów.

Prace z zakresu termomodernizacji są możliwe tylko wyłącznie 
jako jeden z elementów projektu (inaczej Priorytet IV RPO)
Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych obiektów 
i otoczenia są możliwe tylko wyłącznie jako jeden z elementów 
projektu.

Typy Beneficjentów:
1. Działania, dotyczące domów pomocy społecznej:
● Jednostki samorządu terytorialnego;
● Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz 
o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie 
pomocy społecznej;

● Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie 
opieki społecznej. 

Beneficjent musi posiadać zezwolenie, bądź warunkowe 
zezwolenie wojewody na prowadzenie domu pomocy społecz-

nej, którego dotyczy projekt lub rozpoczął procedurę uzyskania 
zezwolenia wojewody, które jest obligatoryjne do otrzymania 
wsparcia. Zezwolenie (niezwłocznie po uzyskaniu) należy 
dostarczyć do instytucji ogłaszającej konkurs.
2. Działania, dotyczące stacjonarnej opieki paliatywnej/ 

hospicyjnej:
● Jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowa-

rzyszenia;
● Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych;
● Zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi określone 

w celach działania;
● Organizacje pozarządowe;
● Podmioty działające w oparciu o zapisy o partnerstwie 

publiczno – prywatnym.
Beneficjenci muszą mieć podpisany kontrakt na świadczenie 
usług z NFZ.

Tryb naboru wniosków
● Tryb konkursowy zamknięty z preselekcją;
● Tryb indywidualny.

Dostępna pula środków:
17 250 000 euro

Minimalny wkład własny Beneficjenta:
● 3% - dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych, gdy nie występuje pomoc  publiczna;
● 15% - dla pozostałych beneficjentów, gdy nie występuje 

pomoc publiczna;
● 25% - w przypadku wystąpienia regionalnej pomocy 

inwestycyjnej.

Miejscem udostępniania dokumentacji konkursowej oraz 
składania wniosków jest siedziba Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych.

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

iNFoLiNiA 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Dokumentacja konkursowa dostępna jest także na stronie 
internetowej: www.mazowia.eu.
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