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W odpowiedzi na pismo BRM.0012.6.3.2015.AŻ z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu
do sekretariatu PMK 23 marca 2015 roku), będące Wyciągiem z protokołu posiedzenia Komisji
Polityki Społecznej w dniu 19 marca 2015r. informuję, iż na chwilę obecną, z uwagi na brak
oszczędności na poziomie Subregionu Centralnego w zakresie Efektywności energetycznej i
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, a także z uwagi na
niewielkie oszczędności z zakresu Rewitalizacji oraz Infrastruktury społecznej i zdrowotnej, nie
ma możliwości sfinansowania termomodemizacji budynku Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i
Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów" w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz adaptacji
budynku starych garaży przy ulicy Gliwickiej 148a z przystosowaniem na salę dydaktyczno-
kinowo-sportową dla społeczności lokalnej Załęża w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych.

Informacja dotycząca wysokości oszczędności bądź ich braku będzie aktualizowana przez
Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w miesiącu
kwietniu br.

Jednocześnie informuję, iż działania polegające na kompleksowej termomodernizacji
budynku obejmującej między innymi wymianę stolarki okiennej, wpisują się w typ projektu
przewidzianego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs, Typu projektu:
1 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.

Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt, iż do dofmansowania będą się kwalifikowały
projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej, zwiększające efektywność energetyczną
(obliczaną dla energii końcowej) powyżej 25%. Jednakże, dodatkowo punktowane w trakcie
oceny merytorycznej będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%.

Adaptacja budynku starych garaży przy ulicy Gliwickiej 148a z przystosowaniem na salę
dydaktyczno-kinowo-sportowa dla społeczności lokalnej Załęża byłaby możliwa w ramach
DziałanialO.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 10.3.3. Rewitalizacja
obszarów zdegradowanych - konkurs, Typ projektu: 3 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy
nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego
otoczenia w połączeniu z projektem w ramach Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi
społeczne i zdrowotne , Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs, Typy
projektów:
1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, w tym:

a) wsparcie dla tworzenia lub działalności placówek oferujących wsparcie dzienne dla
dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowychform opieki nad dziećmi i młodzieżą

b) rozwijanie asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako
wspierających rodzinę w wypełnianiufunkcji opiekuńczo-wychowawczych.-=' :'. Metropolia
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c) wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług
realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu
do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych
skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich
integracji społecznej i zawodowej.

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły, w tym prowadzone
w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

a) tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach
zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki
krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami
niesamodzielnymi

b) usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób
niesamodzielnych podjęcie aktywności zawodowej

c) usługi dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat
opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe

d) usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych
(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie
posiłków)

e) rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki,
aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form
samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii).

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione
powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczonych społecznie zgodne kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa
z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Należy mieć na uwadze fakt, iż realizacja projektu w ramach Typów projektów Działania
10.3 jest uzależniona od realizacji projektu z zakresu usług społecznych, finansowanych w
ramach EFS, a dotyczących określonej grupy społecznej, dotkniętej dysfunkcją lub
wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter uzupełniający
(dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS, które
pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą wykazywać charakter
przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję infrastrukturalną z wsparciem
realizowanym w ramach EFS.

Jednocześnie projekty rewitalizacyjne muszą wynikać z przyjętych przez każdą z gmin
Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Stowarzyszenie "Dom Aniołów Stróżów" poinformowane zostanie odrębnym pismem o
ewentualnych możliwościach aplikowania o środki europejskie.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Sekretarz Miasta Katowice
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