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Województwo Śląskie  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego  
 

ogłasza: 

NABÓR WNIOSKÓW O WYPŁATĘ GRANTÓW 
W RAMACH PROJEKTU „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19” 

 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 
wartość projektu: 29.399.649,40 PLN 

 

Cel projektu 

Celem projektu grantowego „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19” jest 
bezpośrednie wsparcie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie 
województwa śląskiego, w tym osób realizujących usługi społeczne w domach 
pomocy społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę 
zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także 
pracujących w DPS, tj. osób zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.   

Formuła projektu 
Projekt wdrażany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Podmioty uprawnione  
do składania wniosków 

Do złożenia wniosku o udzielenie grantu uprawnione są podmioty prowadzące 
domy pomocy społecznej z siedzibą na terenie województwa śląskiego. 
Podmiotami prowadzącymi DPS, tj. podmiotami uprawnionymi do otrzymania 
grantu są: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół Katolicki, inne kościoły, 
związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, inne 
osoby prawne, osoby fizyczne, które posiadają wpis do rejestru domów pomocy 
społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. 

Zadania, które mogą być realizowane 
w ramach grantu 

ZADANIE nr 1 
Zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i 
życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z 
epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-
CoV-2. 
OPIS ZADANIA: 
Grantobiorca w ramach przekazanych środków grantowych będzie mógł 
sfinansować zatrudnienie na okres do 3 m-cy jednego nowego realizatora usług 



 

 

społecznych w danym DPS, takich jak: opiekun, opiekun medyczny, opiekun w 
DPS, pokojowa, rehabilitant lub przedstawiciele innych zawodów którzy 
bezpośrednio będą pracować z mieszkańcem w ramach walki lub 
przeciwdziałania COVID-19, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania 
DPS. Kwota grantu może objąć wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym: 
wynagrodzenie brutto, pochodne od wynagrodzeń, nagrody itp.  
Miesięczne koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oszacowano na 
kwotę 6.600,00 zł brutto. Zatem wniosek o dofinansowanie może dotyczyć 
trzykrotności tej kwoty (3 miesiące x 6.600,00 zł). Grantobiorca może rozliczyć 
maksymalny miesięczny koszt jak wyżej. W przypadku niewykorzystania w/w 
kwoty, Grantobiorca zwróci Grantodawcy różnicę pomiędzy rzeczywistą 
wysokością poniesionych wydatków a wysokością otrzymanych środków na 
niniejsze zadanie. 

ZADANIE nr 2 
Wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku ze 
zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia 
epidemiologicznego. 
OPIS ZADANIA: 
W ramach zadania Grantobiorca będzie mógł sfinansować dodatki do 
wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w DPS wykonujących pracę 
bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, 
terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID-19), w 
wysokości 1.450,00 zł/m-c brutto, uwzględniając w tym wszystkie koszty 
wynagrodzeń, również koszty pochodnych od wynagrodzenia.  
Przyznanie dodatku przez Grantobiorcę będzie warunkowane następującymi 
kryteriami: 

 wypłata dodatku do wynagrodzenia za okres rzeczywiście wykonywanej 
pracy, 

 dodatek jest przeznaczony dla osób realizujących zadania walki 
z COVID-19, tj. stanowiska pracy bezpośrednio z mieszkańcem, 

 w przypadku przyznania dodatku dla osób zatrudnionych na innych 
stanowiskach, niż bezpośredniej pracy z mieszkańcem wymagane jest 
uzasadnienie dla samego przyznania dodatku i określenia jego 
wysokości. 

W sytuacji, gdy regulamin wynagradzania w danym DPS nie obejmuje dodatków 
specjalnych, możliwe jest wypłacenie środków w formie premii lub nagrody, przy 
zachowaniu ustalonego górnego limitu oraz wypłacania środków co miesiąc 
przez okres 3 miesięcy. Niemożliwe jest wypłacenie całej kwoty dodatku np. 
jednorazowo. 

Termin naboru wniosków 
Nabór ma charakter otwarty – od dnia 27 lipca 2020 r. do momentu wyczerpania 
środków. 

Zasady składania wniosków 

Wniosek o udzielenie grantu składa się za pomocą systemu elektronicznego 
znajdującego się na stronie internetowej projektu: https://sk.rops-katowice.pl  
Szczegółowy tryb składania wniosków przedstawia się następująco: 

a) Grantodawca (ROPS) prowadzi system elektroniczny naboru wniosków 
na stronie internetowej projektu: https://sk.rops-katowice.pl  

b) Wnioskodawca przed złożeniem wniosku zapoznaje się ze wzorem 
wniosku o udzielenie grantu oraz Instrukcją wypełniania wniosku 
znajdującą się na ww. stronie internetowej projektu. 

c) Wnioskodawca  wypełnia elektroniczny wniosek o udzielenie grantu, 
wysyła go w systemie oraz generuje z niego plik PDF, a osoba 
upoważniona do dokonania tych czynności podpisuje go 
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

d) Wypełniony wniosek podpisany elektronicznie Grantobiorca przesyła 
mailowo na adres mailowy: sk@rops-katowice.pl 

https://sk.rops-katowice.pl/
https://sk.rops-katowice.pl/
mailto:sk@rops-katowice.pl


 

 

Dodatkowe informacje  
o projekcie 

Dodatkowych informacji o projekcie udzielają Pracownicy ROPS: 
1 Pani Iwona Piątkowska-Lipka – 32/730 68 83 
2 Pani Edyta Tkacz – 32/730 68 87 
3 Pani Monika Pęczek – 32/730 68 87 
4 Pani Agnieszka Stasiowska – 32/730 68 96 

Pracownicy ROPS są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w 
godzinach 9.00 – 15.00. 

Wkład własny finansowy 
W ramach realizacji grantu nie jest wymagany wkład własny Grantobiorcy. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia 
zmian w dokumentacji naboru. 
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