Konkurs na Deinstytucjonalizację usług świadczonych
na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami
psychicznymi
Warszawa, 17.11.2015 r.

Innowacje społeczne 2014-2010

• PO WER 4.1 – ok 1 mld PLN
• Mikro-innowacje – wyłonienie inkubatorów innowacji
społecznych
• Makro-innowacje – projekty koncepcyjne dotyczące rozwiązań
systemowych, problemy o dużej skali
• Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi jako temat
makroinnowacji
• Efektem zrealizowania projektów w konkursie I i II etapu  pełna
deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z
zaburzeniami i chorobami psychicznymi
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KONKURSY SPRZĘŻONE
Konkurs I etapu
• wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami
i chorobami psychicznymi poprzez:
1) opracowanie modelu innowacyjnego (wraz z jego konsultacjami), który będzie gotowy
do testowania i wdrożenia w kolejnym konkursie w tym samym temacie
oraz
2) zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania
opracowanego modelu
Konkurs II etapu:

• Na testowanie i wdrażanie modelu
• Planowany do ogłoszenia w III kwartale 2016 r.
• Dla beneficjentów, którzy z powodzeniem zrealizowali projekty w I etapie i uzyskali
rekomendację Grupy Sterującej
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GRUPA STERUJĄCA

• Skład: MZ, MPiPS, MIiR, NFZ, organizacje pacjenckie, eksperci
• Rola:
Doradzanie beneficjentom na etapie realizacji projektów
Ocena rezultatów
Rekomendowanie zmian np. połączenie wypracowanych koncepcji,
rezygnacja z testowania określonych modeli itp..
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KONKURS NA DEINSTYTUCJONALIZACJĘ …

• Pierwszy konkurs na innowacje społeczne w ramach schematu
MAKRO – ogłoszony 19 października
• Nabór wniosków od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r.
• Kwota przeznaczona na konkurs 3 000 000 PLN
• 100% dofinansowania
• Rozliczenie kwotą ryczałtową – 85 000 (koszty bezpośrednie) + 21
250* (koszty pośrednie) = 106 250 zł
• Okres realizacji projektów – 4 m-ce (ok. IV-VII.2016)
*W przypadku projektów realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów współfinansowanych z
EFS, kwota dofinansowania wynosi 95 625 zł, w tym koszty pośrednie 10 625 zł.
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WYMAGANIA ODNOŚNIE FINALNEJ WERSJI MODELU
I.

Merytoryczna zawartość modelu:

1. Objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą
psychiczną
2. Przeciwdziałanie izolacji w życiu społecznym jak i zawodowym po odbytym
leczeniu/terapii (mechanizm powrotu do życia codziennego)
3. Działania prewencyjne (zapobieganie hospitalizacji lub powrotom do form opieki
zinstytucjonalizowanej)
4. Koordynacja usług zdrowotnych i społecznych
5. Wykorzystanie jednego, wspólnego źródła finansowania dla działań z obu zakresów
(opieki zdrowotnej i pomocy społecznej) lub zapewnienie zarządzania dostępnymi
funduszami na przedmiotowe działania przez jeden podmiot lub montaż finansowy (z
uwzględnieniem środków publicznych i prywatnych) w celu utrzymania trwałości po
zakończeniu projektu
6. Minimalny standard świadczenia kompleksowych usług wysokiej jakości
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WYMAGANIA ODNOŚNIE FINALNEJ WERSJI MODELU -CD
Wymogi w zakresie innych produktów projektu:
1. Interesariusze zaangażowani w proces budowania modelu adekwatni do jego zakresu
2. Analiza usług zdrowotnych i społecznych funkcjonujących na danym obszarze
wskazująca na deficyty usług dla osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi
Wymogi w zakresie utworzonego w ramach projektu partnerstwa

1. Partnerstwo utworzone z podmiotami, z którymi współpraca w sposób bezpośredni
wpływa na skuteczne wdrożenie modelu
2. Spełnienie warunków wynikających z ustawy wdrożeniowej i SZOOP PO WER co do
nawiązania partnerstwa i braku powiązań

3. Niepodleganie wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
4. Pisemna umowa lub porozumienie o partnerstwie (zgodnie z wymogami art. 33 ust. 5
ustawy wdrożeniowej)
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WYMAGANIA ODNOŚNIE FORMY FINALNEJ WERSJI MODELU
II. Forma modelu / partnerstwa / innych produktów projektu:
1. Model opisany w kompleksowy sposób i przekazany do IOK w
wersji papierowej i elektronicznej
2. Model ma postać w pełni gotową do przetestowania
3. W opisie modelu określone następujące kwestie:
• Opis grupy docelowej, do której skierowany jest model w
rozumieniu odbiorców wsparcia i użytkowników modelu
• Wskazanie, jakie nowe elementy model wnosi do obecnej praktyki,
co go wyróżnia od innych stosowanych/znanych rozwiązań o
podobnym charakterze
• Warunki, które powinny zostać spełnione, by możliwe było
zastosowanie modelu w praktyce
4

WYMAGANIA ODNOŚNIE FORMY FINALNEJ WERSJI MODELU- CD
• Szacunkowy koszt całkowitego wdrożenia i rocznego
funkcjonowania modelu, z rozbiciem na jego poszczególne
elementy składowe, a także porównaniem do kosztów obecnie
ponoszonych na analogiczne działania
• Instrukcja stosowania modelu i wszystkich jego elementów
składowych
• Informacja co do sposobu przeprowadzenia i wyników konsultacji
oraz zaangażowania interesariuszy w proces budowania modelu
• Informacja w zakresie tego, w jaki sposób model uwzględnia
założenia Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego
• Pisemne krótkie przedstawienie sposobu analizy usług już
funkcjonujących na obszarze, którego dotyczy model, i jej wyników
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KONKURS I ETAPU

Kto może być beneficjentem?
1. publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi
zdrowotne lub
2. publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i
integracji społecznej lub
3. podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne
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WYMAGANIA WOBEC WNIOSKODAWCÓW I PARTNERÓW
1. Minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług zdrowotnych dla osób z
zaburzeniami lub chorobami psychicznymi lub minimum 3-letnie
doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla ww. grupy. Doświadczenie
w ww. obszarach musi mieścić się w okresie od 2012 roku do daty złożenia
wniosku o dofinansowanie
2. Załączenie do wniosku o dofinansowanie Opisu założeń modelu, przygotowany
zgodnie ze wzorem (załącznik 3 do regulaminu)
3. Odpowiedni potencjał finansowy oraz społeczny, niezbędny do realizacji tego
projektu
4. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek w konkursie, przy czym
może on występować w innych wnioskach w roli partnera
5. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
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REGULAMIN KONKURSU

• http://www.power.gov.pl/nabory/41-innowacjespoleczne/
• wypełnienie wniosku maksymalnie uproszczone –
dostosowana Instrukcja
• przykładowo,
częściowo
wypełniony
wniosek
załącznikiem do regulaminu
• Pytania: konkurs.makro@mir.gov.pl
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Dziękuję za uwagę!
Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

