
 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
– BUDYNKI OCHRONY ZDROWIA 

 

Szpital zamierza zaadaptować budynek ochrony zdrowia do nowych 
funkcji leczniczych (nowego oddziału) co wymaga przebudowy 
układu funkcjonalno – użytkowego oraz termomodernizacji. 
Wydatki dot. dostosowania obiektu do potrzeb nowego oddziału 
wynoszą 5 mln zł, natomiast wydatki związane z poprawą 
efektywności energetycznej budynku wynoszą 2 mln zł. Czy 
składany projekt powinien obejmować koszty całego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego czy tylko część dotyczącą 
termomodernizacji energetycznej budynku? 

 Zgodnie z definicją projektu przedstawioną w Instrukcji do studium 

wykonalności (zał. nr 5 do Regulaminu konkursu, str. 11) oraz Wytycznymi Ministra 

Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 

2014-2020 (str. 26) „Projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) 

jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, 

które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej 

i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych 

nie uwzględnionych w tym projekcie. Jeśli okazałoby się, że przedmiotowy projekt nie spełnia 

powyższego warunku (np. jest tylko jedną z faz większego przedsięwzięcia i nie jest 

operacyjny jako samodzielna jednostka) wówczas należy rozszerzyć przedmiot analizy 

o dodatkowe zadania inwestycyjne, które będą rozpatrywane całościowo, jako jeden projekt”.  

Z uwagi na powyższe we wniosku konieczne będzie ujęcie: 

a) wydatków kwalifikowanych, które dotyczyć będą robót i instalacji 

poprawiających efektywność energetyczną budynku, 

b) wydatków niekwalifikowanych, w tym dotyczących przebudowy obiektu  

i niezbędnych prac adaptacyjnych, które nie wpływają na poprawę 

efektywności energetycznej tj. np. rozbudowy/nadbudowy obiektu, 

przebudowy ścian, podłóg, montażu windy, instalacji urządzeń medycznych, 

sanitarnych, malowania powierzchni ścian, sufitów, na których nie były 

prowadzone prace dot. instalacji itp. 

 



Proszę o udzielenie informacji, jakie warunki muszą być spełnione 
aby wydatek poniesiony przed otrzymaniem dofinansowania został 
uznany jako kwalifikowany w projekcie i zrefundowany w ramach 
działania 3.2? 

Kwestie kwalifikowalności wydatków oraz stosowania przepisów dotyczących 

udzielania zamówień dla niniejszego naboru regulują: 

1) Załącznik nr 7 do SZOOP - Katalogi wydatków kwalifikowalnych  

i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań  

i poddziałań - zakres EFRR – oś priorytetowa III. Czysta energia, działanie 3.2 

Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia (link: 

http://rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2018/SZOOP/23.01.2018/ZALACZNIK_

7_23012018.pdf), 

2) Wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załącznik do 

Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. oraz załącznik nr 9.1 do Regulaminu 

konkursu – opublikowany 25 stycznia br. wraz z  ogłoszeniem o konkursie na 

stronie: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/1759-dzialanie-

3-2-modernizacja-energetyczna-budynkow-budynki-ochrony-zdrowia-nr-

naboru-rppk-03-02-00-iz-00-18-003-18), w szczególności: 

-  § 5a Kwalifikowalność wydatków, 

- § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz 

przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu, 

3) Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

opublikowane na stronie: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_k

walifikowalnosci_19.pdf. 

 

Przy przeprowadzaniu procedur zapytań ofertowych należy kierować się zapisami 

ww. dokumentów. 

Ponadto przy konstruowaniu założeń projektu, również pod kątem kwalifikowalności, 

należy brać pod uwagę wszystkie limity i ograniczenia dla tego typu inwestycji 

określone w SZOOP RPO WP 2014-2020, uwarunkowania określone w dokumentacji 

konkursowej, w tym uregulowania dotyczące pomocy de minimis oraz wyjaśnienia 

dot. konkursu umieszczone na niniejszej stronie. 

Czy w ramach niniejszego działania istnieje możliwość 
dofinansowania termomodernizacji obiektu, w którym mieściła się 
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bursa szkolna? W styczniu 2018 r. obiekt stał się własnością SP 
ZOZ w celu adaptacji na potrzeby oddziału opieki długoterminowej. 

Zgodnie z zapisami SZOOP oraz Regulaminu konkursu dla działania realizacja 

projektów w ramach działania 3.2 możliwa jest w przypadku budynków, w których 

prowadzona jest działalność lecznicza. 

Dofinansowanie może być przyznane na modernizację energetyczną budynków, 

w których na moment złożenia wniosku o dofinansowanie, wykonywana jest 

działalność lecznicza w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej. Za budynki 

ochrony zdrowia (budynki użyteczności publicznej) uznawane będą także budynki 

„pomocnicze”, np. wchodzące w skład całego kompleksu szpitalnego: laboratoria, 

budynki administracyjne i techniczne, kotłownie, kaplica szpitalna, budynki  

przychodni przyszpitalnych itd., w których nie jest wykonywana działalność lecznicza, 

ale w których wykonywana jest działalność pomocnicza bezpośrednio powiązana 

z działalnością leczniczą. Analogicznie będą traktowane pomieszczenia 

„pomocnicze” w budynkach ochrony zdrowia.  

 

Czy powiat może się ubiegać o dofinansowanie termomodernizacji 
budynku Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego? 

 

 Podmiot ratownictwa medycznego prowadzący działalność leczniczą  

w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, dla którego organem założycielskim 

jest powiat, kwalifikuje się do wsparcia w ramach ww. działania. Ponadto zgodnie 

z rekomendacjami dla kryteriów wyboru projektów dotyczących modernizacji 

energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia zawartymi w Uchwale 

Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 5 

października 2016 r. „nie podlega ocenie dopuszczalności wsparcia w kontekście 

map potrzeb zdrowotnych projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku 

realizowany w ramach PI 4c, w którym nie jest wykonywana działalność lecznicza 

w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub 

podstawowej opieki zdrowotnej”.  

 Niezależnie od powyższego, planowany do realizacji projekt musi spełniać 

warunki określone w SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 oraz w dokumentacji 

konkursowej. Ponadto, celem wyeliminowania wątpliwości, które mogą pojawić się na 

etapie oceny projektu, w składanym wniosku o dofinansowanie warto zamieścić 

informację, że pogotowie nie udziela świadczeń w zakresie lecznictwa szpitalnego, 

podstawowej opieki zdrowotnej ani ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

 

 



Projektem termomodernizacji planuje się objąć 3 budynki szpitala 
(A, B, C). Szpital jest podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Ciepło sieciowe wykorzystywane jest na potrzeby c.o. oraz c.w.u. 
w budynkach A i B, natomiast budynek C ogrzewany jest ciepłem 
sieciowym, ale do podgrzewania c.w.u. wykorzystuje się 
elektryczne podgrzewacze przepływowe.  

1. Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych istnieje możliwość 
zakupu kogeneratora, który zastąpi podgrzewacze przepływowe  
i będzie wykorzystywany do przygotowania c.w.u. w budynku C, 
przy czym nadwyżka energii przeznaczona będzie na potrzeby 
pozostałych budynków, w których c.w.u. jest z sieci miejskiej? 

2. Czy zostaną przyznane punkty, w ramach kryteriów oceny 
merytorycznej jakościowej, w przypadku zakupu kogeneratora  
w ramach kosztów niekwalifikowalnych ? 

 

 Komisja Europejska wymaga, aby w ramach RPO preferowane było 

zastosowanie ciepła wytwarzanego centralnie i dostarczanego za pomocą sieci 

ciepłowniczych. Z uwagi na powyższe w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPO WP i Regulaminie konkursu ww. działania znalazł się zapis o treści: 

„W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła (jako elementu 

projektu) – wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia 

grzewcze, w tym kogeneracyjne, spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa 

gazowe pod warunkiem: 

a) braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej*, 

b) zwiększenia efektywności energetycznej, 

c) zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. 

* Wymiana źródła ciepła będzie niekwalifikowalna, jeżeli budynek jest podłączony do 

sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 

ekonomicznym jest jego podłączenie do ww. sieci.” 

Powyższy zapis umożliwia zastosowanie i wsparcie w ramach projektu 

indywidualnych źródeł ciepła, w tym kogeneracyjnych, tylko pod warunkiem, że 

przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej nie jest możliwe (technicznie 

i ekonomicznie).  

 W odniesieniu do pytania nr 2 uprzejmie informuję, że istnieje możliwość 

zakupu kogeneratora w ramach kosztów niekwalifikowalnych projektu, ale wówczas 

nie zostaną  przyznane punkty na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium 

nr 6 Zmiana źródła zasilania w energię cieplną, wykorzystanie energii OZE 

i systemów wysokosprawnej kogeneracji.  

 


