
projekt 

UCHWAŁA NR 206/4193/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Z DNIA  30 WRZEŚNIA  2020 ROKU  

 
w sprawie przyznania grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. 
„Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
    
 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.) oraz Umowy nr POWER.02.08.00-00-0110/20-00 z dnia 06 lipca 
2020 r. o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zawartej pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej a Województwem Podkarpackim, Uchwały nr 182/3806/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu  w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zmienionego Uchwałą nr 184/3846/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 04 sierpnia 2020 r.,  Uchwałą nr 192/3966/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. oraz Uchwały  
nr 170/3587/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2020 r. 
w sprawie zmiany Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

 uchwala co następuje: 

§ 1 

 

1. Dokonuje się wyboru wniosku o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie 
nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 na podstawie Regulaminu udzielenia grantu ogłoszonego Uchwałą  
nr 182/3806/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020 r., 
zmienionego Uchwałą nr 184/3846/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 04 sierpnia 2020 r. oraz Uchwałą nr 192/3966/20 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2020 r. i podziału środków 
finansowych: 
 dział 852 – Pomoc społeczna,  

 rozdział 85295 – Pozostała działalność 

 na łączną kwotę 229 000,00 zł. 

2. W załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały wskazano podmiot, któremu przyznano grant. 

 

 

 



§2 

Podmiot, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie udzielony grant na zasadach określonych 

w umowie o powierzenie grantu stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu o udzielenie grantu 

w ramach projektu pn. „Lepsze jutro”. 

 
§ 3 

Uchwałę zamieszcza się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Rzeszowie, tablicy ogłoszeń i  w Biuletynie Informacji Publicznej ROPS w Rzeszowie. 
 

§ 4 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną wywołaną koronawirusem SARS 
– CoV-2  w dniu 06.07.2020r. Województwo Podkarpackie podpisało z Ministerstwem 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Instytucją Pośredniczącą) umowę o dofinansowanie 
projektu grantowego pn. „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 na kwotę 23 999 970,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Projekt ma na 
celu wsparcie Domów Pomocy Społecznej z Województwa Podkarpackiego w działaniach 
profilaktycznych, jak również łagodzeniu skutków pandemii.  

Całkowita dostępna alokacja środków przeznaczona na udzielenie grantów w ramach 

ogłoszonego konkursu wynosi 23 999 970,00 zł, w tym 1 199 998,00 zł na zakup środków 

trwałych. Wysokość powierzonego grantu uzależniona jest od liczby miejsc w Domu Pomocy 

Społecznej oraz faktycznej liczby mieszkańców (stan na dzień 30.06.2020):  

Przy obłożeniu równym lub wyższym 80% wynosi: 

 230 000,00 zł – dla DPS-u do 50 miejsc,  

 370 000,00 zł – dla DPS-u od 51 do 100 miejsc, 

 520 000,00 zł – dla DPS-u od 101 miejsc do 150 miejsc,  

 674 970,00 zł – dla DPS-u od 151 do 200 miejsc, 

 837 000,00 zł – dla DPS-u powyżej 201 miejsc. 

Przy obłożeniu niższym niż 80%, za każdy 1% obłożenia mniej – 1% mniej dofinansowania 
powyższych kwot. 
 

Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym. Granty 

udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie Grantobiorców w walce 

z pandemią. 

Uchwałą Nr 184/3845/20  z dnia 4 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie powołał Komisję Oceny Projektów pod względem formalno – 

merytorycznym zgłoszonych w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu  

pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Ocena wszystkich złożonych wniosków dokonywana jest przez dwóch członków 

Komisji Oceny Projektów zgodnie z kryteriami określonymi w Karcie formalno – merytorycznej 

– stanowiącej Załącznik Nr 2 Regulaminu o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Lepsze 

jutro”. 

 Na posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków, która odbyła się w dniu 22.09.2020 r. 
pozytywną ocenę otrzymał 1 wniosek (ostatni z 51 DPS) na łączną kwotę 229 000,00 zł.  
 
 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła : 

Barbara Krawczyk - pracownik ROPS w Rzeszowie tel. 017 850 79 4 


