Spotkanie informacyjne
dotyczące naboru grantów
w ramach projektu
„Pomorskie z Ukrainą”
Oś Priorytetowa 14 Integracja Imigrantów, Działanie 14.1 Integracja Imigrantów
Gdańsk, 24.10.2022

CEL PROJEKTU:
• wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na
terytorium województwa pomorskiego
• trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych,
zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych
Podmioty uprawnione do otrzymania grantów:
• jednostki samorządu terytorialnego,
• organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
• inne osoby prawne: podmioty ekonomii społecznej,
przedsiębiorstwa społeczne.

FORMUŁA
GRANTOWA

ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU
WARTOŚĆ PROJEKTU : 22 948 347,05
WKŁAD WŁASNY PO STRONIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
KWOTA PRZEZNACZONA NA GRANTY: 20

862 133,68

/na rok 2022 i 2023/*dotacja inwestycyjna tylko w roku 2023/

• środki UE – 89,4736842%
• środki budżetu państwa – 10,5263158%

Grant powierzony może być maksymalnie na okres od 24.02.2022 do
31.07.2023 roku

PRZEZNACZENIE GRANTÓW
Działania o
charakterze:

Cel, zakres

społecznym

przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych,
zaradności, samodzielności i aktywności w kraju
przyjmującym

edukacyjnym

wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do
potrzeb rynku pracy

zawodowym

pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany
zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje
zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy

PRZEZNACZENIE GRANTÓW
Działania o
charakterze:
kulturalnym

Cel, zakres

zdrowotnym
profilaktyki
wykluczenia
społecznego
szkoleniowym

zapewnienie ochrony życia i zdrowia
zapewnienie m.in. potrzeb bytowych, opiekuńczych,
szkoleń językowych i tłumaczeń
(wyłącznie jako uzupełnienie)
niezbędne do realizacji działań na rzecz migrantów
(wyłącznie jako uzupełnienie)

skierowane do
pracowników oraz
wolontariuszy

wzrost uczestnictwa imigrantów w wydarzeniach
kulturalnych i wymianie kulturowej

MAKSYMALNA KWOTA GRANTU
Typ podmiotu:

LICZBA OSÓB Z
DOŚWIADCZENIEM
MIGRACJI
OBJĘTYCH
WSPARCIEM

12 700 zł
/ osobę

JST szczebla powiatowego
JST szczebla gminnego - pow. 10 tys. obywateli
Ukrainy *
JST szczebla gminnego - od 800 do 10 tys.
obywateli Ukrainy *
JST szczebla gminnego - poniżej 800 obywateli
Ukrainy *
NGO, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty
ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne

Kwota
max.
500 000
1 000 000

500 000
300 000
300 000

* Liczba wniosków o nadanie PESEL

WSKAŹNIKI
Nazwa wskaźnika

Wartość

OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI OBJĘTE WSPARCIEM * 24 / 40 / 79
W tym: dzieci z doświadczeniem migracji objęte wsparciem
Pracownicy i wolontariusze Grantobiorcy objęci wsparciem

...
...

Wskaźnik efektywności społecznej (określony w %) **
- dla osób z niepełnosprawnościami
- dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

*OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA; **ANKIETY

min. 34%
min. 34%

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
• dotyczą wsparcia zaplanowanego w zatwierdzonym Wniosku
(możliwość aktualizacji Wniosku);
• są racjonalne i efektywne;
• zostały faktycznie poniesione i dotyczą okresu pomiędzy 24.02.2022
a 31.07.2023 r.
• są udokumentowane w formie dokumentów księgowych,
• zostały przewidziane w zakresie rzeczowo-finansowym Wniosku;
• są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego

Wyodrębniona ewidencja księgowa

Cross-financing i środki trwałe
Cross-financing
wyłącznie dostosowanie lub adaptacja (prace remontowowykończeniowe) budynków i pomieszczeń, gdy Grantobiorca posiada
tytuł prawny do nieruchomości
Środki trwałe
wyposażenie o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 10 000 PLN
netto
• zakup środków trwałych nie może przekroczyć 50% wartości grantu
• wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz
wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć
80% kosztów kwalifikowalnych grantu

Mechanizm racjonalnych usprawnień elastyczne reagowanie na potrzeby
Każde zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień wynika ze:
• specjalnej potrzeby uczestnika lub personelu,
• barier otoczenia,
• charakteru interwencji.
Koszty dostosowania Grantu w ramach mechanizmu mogą wynieść łącznie
do 12 tys. zł na osobę. Uruchomienie tego mechanizmu może być
finansowane w ramach elastyczności budżetu Grantu (zmiana zakresu
rzeczowo-finansowego).
W projekcie obowiązuje zasada uniwersalnego projektowania, gdzie
wszystkie produkty, usługi i infrastruktura będą dostępne architektonicznie
dla wszystkich uczestników projektu, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wydatki niekwalifikowalne
• Koszty obsługi grantu (np. koszt prowadzenia rachunku
bankowego, obsługa księgowa, koszty biurowe – telefon, czynsz,
prąd)
• zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków. Jeżeli
wydatki ponoszone przez Grantobiorcę zostały
zrefundowane/pokryte w ramach innych środków publicznych, nie
można ich ponosić ze środków otrzymanych w ramach Grantu.
• Jeżeli istnieje możliwość odzyskania VAT, to VAT nie jest
kwalifikowalny i Grant będzie rozliczany (lub częściowo rozliczany)
w kwotach netto

Inne ważne kwestie:
• możliwość złożenia kolejnego Wniosku o powierzenie grantu - po
złożeniu końcowego sprawozdania i uzyskaniu jego akceptacji
(wsparcie nowych uczestników);
• możliwość samodzielnego dokonywania przesunięć pomiędzy
kosztami działań wyszczególnionymi w zakresie rzeczowo-finansowym
we Wniosku łącznie do 2% wartości grantu (nie dotyczy dotacji
inwesycyjnej)
• obowiązek zachowania trwałości (zakup środków trwałych oraz
poniesienia wydatków w ramach cross-financingu) – przez okres 5 lat
od dnia zatwierdzenia sprawozdania końcowego z rozliczenia Grantu;
• weksel in blanco – jako zabezpieczenie grantu.

NABÓR WNIOSKÓW:
Termin składania Wniosków:
• dla jednostek samorządu terytorialnego od dnia 25.10.2022 r. do dnia
30.06.2023 r.
• dla organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych oraz
podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych od dnia
09.11.2022 r. do dnia 30.06.2023 r.
Wniosek podlega ocenie przez Komisję oceny wniosków w terminie do 7 dni
roboczych od dnia jego złożenia.
Wyniki na stronie:
https://rops.pomorskie.eu/projekty-rops/pomorskie-z-ukraina/
Kafelek: LISTA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Dziękuję za uwagę
Kinga Myrcik, e-mail: k.myrcik@pomorskie.eu; tel. 58 32 68 809; 502 757 317

