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Załącznik Nr 1  
do Procedury powierzenia Grantów 
w ramach projektu „Domy Pomocy 
Społecznej bezpieczne 
w Wielkopolsce” 

 

 

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU  
 

na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków  
COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne 

w Wielkopolsce”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

 
Wypełnia Grantodawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  

Nr wniosku  

Data wpływu 
wniosku 

 

 

I. DANE GRANTOBIORCY (w przypadku, gdy DPS posiada osobowość prawną) / DANE WNIOSKODAWCY 
(w przypadku, gdy DPS nie posiada osobowości prawnej) 

 

Nazwa  

NIP  

KRS (o ile dotyczy)  

Siedziba: 

Miejscowość  

Kod pocztowy  

Ulica  

Nr budynku   

Nr lokalu  

Województwo  

Powiat  

Gmina  
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Kontakt: 

Imię i nazwisko osoby do 
kontaktów 

 

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
II. DANE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NA RZECZ KTÓREGO REALIZOWANY BĘDZIE GRANT (w zależności 

od liczby DPS, na wsparcie których Grantobiorca/Wnioskodawca ubiega się o przekazanie Grantu, należy 
powielić wiersze tabeli o dowolną liczbę)  

 
1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 1  

 
 

Dom Pomocy Społecznej: (proszę zaznaczyć) 

 posiadający osobowość prawną 

 nie posiadający osobowości prawnej 

Nazwa i adres: 

 

NIP podmiotu:  

liczba pracowników w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(z wyłączeniem osób kierujących 
DPS, lekarzy i pielęgniarek): 

 

Liczba mieszkańców DPS:  

Opis prowadzonej działalności: 

 
 

Opis poszczególnych działań: (należy opisać zakres działań planowanych do realizacji oraz wykazać ich zgodność z Procedurą 

powierzenia Grantów. Należy określić harmonogram działań w odniesieniu do każdego działania – kategorii kosztu planowanego do 
poniesienia w ramach Grantu) 

 
 

W tym zakładane rezultaty: (liczba pracowników oraz pensjonariuszy objętych wsparciem) 

 
 

TERMIN REALIZACJI GRANTU: 
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PLAN FINANSOWY 

PLANOWANA KWOTA WSPARCIA – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń  dla personelu DPS, w tym 
fizjoterapeutów i rehabilitantów 

* z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) 

WARTOŚĆ  
PLN 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.1 450,00 zł 
brutto brutto 
brutto/1 os/1 

mies.) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba pracowników, którym przyznano dodatki/ 

dopłaty do wynagrodzeń 

Łączna wysokość 
kosztu nr 1 

 

 
 

 

 

 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 1: 

 
 
 

2. Zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max.125,00 zł/1 

os./1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba pracowników, którzy skorzystają z miejsc 

pobytu tymczasowego  

Łączna wysokość 
kosztu nr 2 

   

 

 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 2: 

 

 

 
3. Organizacja i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla 

mieszkańców DPS/ osób opuszczających szpitale 
Okres realizacji 

kosztu 
max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.250,00 zł/1 
os/1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba miejsc pobytu tymczasowego, utworzonych 

na potrzeby DPS 

Łączna wysokość 
kosztu nr 3 

  

Liczba miejsc dla mieszkańców DPS: ……………. 
 

 
Liczba miejsc dla pracowników DPS: …………… 
 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 3: 
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4. Zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność  COVID-19  i weryfikacją epidemiczną w 

uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max. 400,00 

zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

 Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
testy  

Łączna wysokość 
kosztu nr 4 

  
 
 

   

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 4: 

 

 

 

5. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(średni koszt 
pakietu 1890,00 

zł/os.) 

Jednostka 
miary 

Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
środki ochrony 
indywidualnej 

Łączna wysokość 
kosztu nr 5 

     
 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej: 

 
 
 

6. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie 
potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max. 10 000,00 
zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

Wskaźnik produktu 
Ilość zakupionego sprzętu  

Łączna wysokość 
kosztu nr 6 

    
 
 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 6: 

 
 
 

KOSZT WNIOSKOWANEGO GRANTU 
DLA DPS NR 1 (PLN): 

 
 
 

 
2. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 2  

 

Dom Pomocy Społecznej: (proszę zaznaczyć) 

 posiadający osobowość prawną 
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 nie posiadający osobowości prawnej 

Nazwa i adres: 

 

NIP podmiotu:  

liczba pracowników w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(z wyłączeniem osób kierujących 
DPS, lekarzy i pielęgniarek): 

 

Liczba mieszkańców DPS:  

Opis prowadzonej działalności: 

 
 

Opis poszczególnych działań: (należy opisać zakres działań planowanych do realizacji oraz wykazać ich zgodność z Procedurą 

powierzenia Grantów. Należy określić harmonogram działań w odniesieniu do każdego działania – kategorii kosztu planowanego do 
poniesienia w ramach Grantu) 

 
 

W tym zakładane rezultaty: (liczba pracowników oraz pensjonariuszy objętych wsparciem) 

 
 

TERMIN REALIZACJI GRANTU: 

 
 

PLAN FINANSOWY 

PLANOWANA KWOTA WSPARCIA – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń  dla personelu DPS, w tym 
fizjoterapeutów i rehabilitantów 

* z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) 

WARTOŚĆ  
PLN 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.1 450,00 zł 
brutto brutto 
brutto/1 os/1 

mies.) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba pracowników, którym przyznano dodatki/ 

dopłaty do wynagrodzeń 

Łączna wysokość 
kosztu nr 1 
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Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 1: 

 
 
 

2. Zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max.125,00 zł/1 

os./1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba pracowników, którzy skorzystają z miejsc 

pobytu tymczasowego  

Łączna wysokość 
kosztu nr 2 

   

 

 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 2: 

 

 

 
3. Organizacja i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla 

mieszkańców DPS/ osób opuszczających szpitale 
Okres realizacji 

kosztu 
max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.250,00 zł/1 
os/1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba miejsc pobytu tymczasowego, utworzonych 

na potrzeby DPS 

Łączna wysokość 
kosztu nr 3 

  

Liczba miejsc dla mieszkańców DPS: ……………. 
 

 
Liczba miejsc dla pracowników DPS: …………… 
 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność  COVID-19  i weryfikacją epidemiczną w 

uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max. 400,00 

zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

 Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
testy  

Łączna wysokość 
kosztu nr 4 

  
 
 

   

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 4: 
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5. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(średni koszt 
pakietu 1890,00 

zł/os.) 

Jednostka 
miary 

Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
środki ochrony 
indywidualnej 

Łączna wysokość 
kosztu nr 5 

     
 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej: 

 
 
 

6. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie 
potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max. 10 000,00 
zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

Wskaźnik produktu 
Ilość zakupionego sprzętu  

Łączna wysokość 
kosztu nr 6 

    
 
 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 6: 

 
 
 

KOSZT WNIOSKOWANEGO GRANTU 
DLA DPS NR 2 (PLN): 

 
 
 

 

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NR 3 
 

Dom Pomocy Społecznej: (proszę zaznaczyć) 

 posiadający osobowość prawną 

 nie posiadający osobowości prawnej 

Nazwa i adres: 

 

NIP podmiotu:  

liczba pracowników w 
przeliczeniu na pełne etaty 
(z wyłączeniem osób kierujących 
DPS, lekarzy i pielęgniarek): 

 

Liczba mieszkańców DPS:  

Opis prowadzonej działalności: 
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Opis poszczególnych działań: (należy opisać zakres działań planowanych do realizacji oraz wykazać ich zgodność z Procedurą 

powierzenia Grantów. Należy określić harmonogram działań w odniesieniu do każdego działania – kategorii kosztu planowanego do 
poniesienia w ramach Grantu) 

 
 

W tym zakładane rezultaty: (liczba pracowników oraz pensjonariuszy objętych wsparciem) 

 
 

TERMIN REALIZACJI GRANTU: 

 
 

PLAN FINANSOWY 

PLANOWANA KWOTA WSPARCIA – ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY 

1. Dodatki/dopłaty do wynagrodzeń  dla personelu DPS, w tym 
fizjoterapeutów i rehabilitantów 

* z wyłączeniem kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) 

WARTOŚĆ  
PLN 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.1 450,00 zł 
brutto brutto 
brutto/1 os/1 

mies.) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba pracowników, którym przyznano dodatki/ 

dopłaty do wynagrodzeń 

Łączna wysokość 
kosztu nr 1 

 

 
 

 

 

 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 1: 

 
 
 

2. Zapewnienie miejsc pobytu tymczasowego dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max.125,00 zł/1 

os./1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba pracowników, którzy skorzystają z miejsc 

pobytu tymczasowego  

Łączna wysokość 
kosztu nr 2 

   

 

 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 2: 
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3. Organizacja i finansowanie miejsc pobytu tymczasowego dla osób nowo kierowanych do DPS, jak i dla 
mieszkańców DPS/ osób opuszczających szpitale 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max.250,00 zł/1 
os/1 dzień) 

Wskaźnik rezultatu  
Liczba miejsc pobytu tymczasowego, utworzonych 

na potrzeby DPS 

Łączna wysokość 
kosztu nr 3 

  

Liczba miejsc dla mieszkańców DPS: ……………. 
 

 
Liczba miejsc dla pracowników DPS: …………… 
 

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność  COVID-19  i weryfikacją epidemiczną w 

uprawnionym do tego podmiocie (np. laboratorium) dla pracowników DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 
(max. 400,00 

zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

 Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
testy  

Łączna wysokość 
kosztu nr 4 

  
 
 

   

Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 4: 

 

 

 

5. Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(średni koszt 
pakietu 1890,00 

zł/os.) 

Jednostka 
miary 

Ilość 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba osób, dla 

których zakupiono 
środki ochrony 
indywidualnej 

Łączna wysokość 
kosztu nr 5 

     
 

 

Uzasadnienie pozycji kosztowej: 

 
 
 

6. Zakup wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie 
potencjalnie zakażonych osób dla DPS na terenie województwa wielkopolskiego 

Okres realizacji 
kosztu 

max. 3 miesiące 

(….. - ....) 

Cena 
jednostkowa 

(max. 10 000,00 
zł/szt.) 

Jednostka 
miary 

Wskaźnik produktu 
Ilość zakupionego sprzętu  

Łączna wysokość 
kosztu nr 6 
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Uzasadnienie pozycji kosztowej nr 6: 

 
 
 

KOSZT WNIOSKOWANEGO GRANTU 
DLA DPS NR 3 (PLN): 

 
 
 

 
III. PODSUMOWANIE 

ŁĄCZNA KWOTA WNIOSKOWANYCH GRANTÓW DLA 
WSZYSTKICH DPS (PLN): 

 

 

 

IV. OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY/WNIOSKODAWCY: 

 

1. Oświadczam/-y, że dobrowolnie deklaruję uczestnictwo w projekcie „Domy Pomocy Społecznej 

Bezpieczne w Wielkopolsce”, którego beneficjentem jest Województwo Wielkopolskie. 

2. Oświadczam/-y, że informacje zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą. 

3. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie podlega wykluczeniu z ubiegania się 

o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 207 ust. 7 tej Ustawy.  

4. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie zalega z opłaceniem składek 

na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 

5. Oświadczamy, iż realizując powyższy Projekt, Grantobiorca/Wnioskodawca może/nie może* 

(*niewłaściwe skreślić) odzyskać poniesiony koszt podatku od towarów i usług VAT.  

6. Oświadczam/-y, że reprezentowany podmiot/instytucja nie zalega z opłacaniem podatków. 

7. Oświadczam/-y, że żadna z osób zarządzających reprezentowanym podmiotem/instytucją nie 

była prawomocnie skazana za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

8. Oświadczam/-y, że jestem/-śmy uprawniony/-eni do reprezentowania podmiotu/instytucji 

na rzecz, której zostanie powierzony Grant. 
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Data wypełnienia wniosku: 

Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-nych do reprezentowania Grantobiorcy/Wnioskodawcy: 

 

 

 

 

Załączniki:. 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Grantobiorcy/Wnioskodawcy – o ile dotyczy. 

2. Inne …………………………………………………………………… 

 

 

 


