Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków dla
Działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

1.

Kryterium merytoryczno – jakościowe nr 3 (1 typ projektu) – Związek

infrastruktury objętej projektem z wprowadzeniem nowych usług w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego.
1.1. Czy nowe usługi w ramach lecznictwa uzdrowiskowego będą
rozpatrywane w związku z obiektami objętymi projektem czy powinny dotyczyć
całego podmiotu wnioskodawcy?
Ww. kryterium będzie promować projekty w ramach, których powstaną nowe, dotychczas
nieświadczone usługi lecznictwa uzdrowiskowego lub nowe usługi związane z turystyką
uzdrowiskową. W związku z powyższym wnioskodawca powinien wykazać nowe, dotychczas
nieświadczone usługi, które zostaną wprowadzone w wyniku realizacji projektu, a zatem
powinny być powiązane z przedmiotem projektu.
1.2. Czy nowa usługa związana z turystyką uzdrowiskową powinna być
powiązana z infrastrukturą rekreacyjną wspartą w ramach projektu, np. czy jako
nowa usługa mogą być uznane zajęcia edukacyjne zorganizowane przez
Uzdrowisko dla kuracjuszy (dzieci i młodzieży) w oparciu o wykonanie ścieżki
dydaktycznej?
Nowa usługa związana z turystyką uzdrowiskową powinna być powiązana z realizacją projektu.
Wnioskodawca powinien wykazać nową, dotychczas nieświadczoną usługę, która zostanie
wprowadzona w wyniku realizacji projektu. Przedstawiony powyżej przykład dot. wykonania
ścieżki dydaktycznej, może stanowić nową usługę związaną z turystyką uzdrowiskową.

2.

Kryterium merytoryczno – jakościowe nr 5 (1 typ projektu) – Wpływ projektu

podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy w której realizowany jest projekt.
2.1. Czy uwzględnienie w projekcie jakiegokolwiek rodzaju infrastruktury
turystyczno – rekracyjnej np. remont poidełka wody mineralnej spowoduje,
iż projekt co do zasady dotyczy infrastruktury uzdrowiskowej (np.
przedsięwzięcie polega na przebudowie szpitala uzdrowiskowego), będzie
miał nałożony limit odnoszący się do maksymalnej wartości pojedynczego
projektu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną: 2 000 000 EUR
kosztów kwalifikowalnych – 8 443 200,00 PLN.

Wskazane w pytaniu poidełko wody mineralnej co do zasady stanowi jeden z rodzajów
infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej objętej punktacją w ramach kryterium nr 5, pod
warunkiem że będzie stanowiło ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno - rekreacyjną.
W takim przypadku obowiązywać będzie limit 8 443 200,00 zł kosztów kwalifikowalnych.
2.2. Czy lista rodzajów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej jest otwarta,
czy można uwzględnić w niej jako osobny rodzaj infrastruktury – urządzenia
rekreacyjne dla dzieci (np. huśtawki, zjeżdżalnie, domki dla dzieci)?
Lista rodzajów infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej jest otwarta. Przez infrastrukturę
turystyczną należy rozumieć zespoły obiektów i urządzeń, stanowiących wyposażenie
określonego obszaru, szlaku lub miejscowości, umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu
turystycznego, np. ścieżki rowerowe, baseny ogólnodostępne, ścieżki dydaktyczne, szlaki
turystyczne, parki kinezyterapeutyczne. Huśtawki, zjeżdżalnie, domki dla dzieci stanowią
wyposażenie placów zabaw, które wpisują się w infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną.
2.3. Czy ścieżki spacerowe niewykazane w ramach kryterium mogą stanowić
osobny rodzaj infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej (zostały wskazane w
liście wskaźników produktu specyficznych dla projektu)?
Tak, mogą, jeśli spełniają wymogi definicji wskazanej powyżej (pkt.2 .2).

3.

Kryterium merytoryczno – jakościowe nr 6 (1 typ projektu) Liczba osób (turystów,

kuracjuszy) korzystających z oferty pobytowej na terenie gminy w której zlokalizowany
jest projekt.
3.1. Czy dane dotyczące niniejszego kryterium powinny być przedstawione dla
2016?
Tak, dane dot. powyższego kryterium powinny być przedstawione dla 2016r.
3.2. Czy ze względu na trudności z dostępem do pozyskania ww. danych możliwa
jest ich publikacja na Państwa stronie zawierającej informacje odnośnie konkursu
(przedstawienie wartości dla czterech gmin objętych konkursem)?
Zgodnie z danymi uzyskanymi z GUS w Rzeszowie, dane statystyczne dot. Liczby
korzystających z noclegów ogółem za 2016 r. przedstawiają się następująco:
1. Horyniec –Zdrój – 13 289.
2.Rymanów - 19 624.
3.Solina – 124 216.
4.Iwonicz – Zdrój – 25 287.

4.

Kryterium merytoryczno – jakościowe nr 7 (1 typ projektu) – Inwestycje w zakresie

urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego.
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Czy infrastruktura objęta projektem dotycząca pijalni oraz ścieżek ruchowych
znajdujących się na zewnątrz, poza budynkiem zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
będzie decydować o liczbie punktów, czy też niniejsze kryterium nie dotyczy projektów
uwzględniających w jakikolwiek sposób zakłady lecznictwa uzdrowiskowego?
Kryterium nr 7 Inwestycje w zakresie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego – zgodnie z opisem
wskazane kryterium nie obejmuje projektów dotyczących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
5.

Kryterium merytoryczno – jakościowe nr 9 (1 typ projektu) – Gotowość do

realizacji projektu.
Czy użyte w opisie kryterium sformułowane – ostateczna, ważna decyzja pozwolenia na
budowę, należy rozumieć jako tożsame z posiadaniem prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowę i czy dokument wymaga stosowanej pieczęci urzędowej potwierdzającej
powyższy stan prawny?
Aby zostały spełnione wymogi kryterium nr 9:
1) pozwolenie na budowę powinno być potwierdzone (pieczęcią, podpisem) przez właściwy
organ, że jest ostateczne (tj. upłynął termin na procedurę odwoławczą stron) i złożone
wraz z wnioskiem o dofinasowanie, w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu,
2) zgłoszenie na budowę z adnotacją/ potwierdzeniem o braku sprzeciwu właściwego
organu architektoniczno – budowlanego, powinno być złożone wraz z wnioskiem
o dofinasowanie w ww. terminie,
3) jeżeli na dany zakres rzeczowy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia/ zgłoszenia
należy szczegółowo to uzasadnić.
6.

Czy uczestniczący w konkursie wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę

wniosków – projektów, czy istnieją w powyższej kwestii jakiekolwiek ograniczenia?
W przedmiotowym naborze nie ma ograniczeń dot. ilości wniosków, jakie może złożyć jeden
wnioskodawca.

7.

Czy projekt opracowany w ramach 1 typu inwestycji obejmujący wyłącznie

przebudowę szpitala uzdrowiskowego (infrastruktura uzdrowiskowa) nie podlega
określonemu limitowi w 8 § Regulaminu odnośnie maksymalnej wartości pojedynczego
projektu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną: 2 000 000 euro kosztów
kwalifikowalnych – 8 443 200,00 PLN. Czy ten sam projekt uwzględniający np. remont
ścieżki spacerowej lub instalację wiaty przy szpitalu będzie podlegał powyższemu
limitowi?
W ramach 1 typu projektu brak jest ograniczeń dot. maksymalnego limitu kosztów
kwalifikowanych pojedynczego projektu jeżeli nie zawiera on w zakresie rzeczowym
infrastruktury turystycznej.
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Jeśli zaś wskazane elementy projektu stanowią ogólnodostępną infrastrukturę turystyczno –
rekreacyjną, to projekt w całości podlega limitowi, a punkty w kryterium nr 5 zostaną
przyznane.
Czy projekt w wyniku, którego wytworzona infrastruktura i zakupione wyposażenie
będzie wykorzystywane w co najmniej 80 % w ramach kontraktów z Powiatowymi
Centrami Pomocy Rodzinie (dystrybuującymi środki PEFRON) można zakwalifikować
jako projekt, w którym dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej – analogicznie
jak w przypadku kontraktów NFZ lub ZUS?
Zgodnie z regulaminem konkursu §5 Typy beneficjentów, do wsparcia w zakresie
infrastruktury uzdrowiskowej kwalifikują się zgodnie z ppkt 5) przedsiębiorstwa – podmioty
świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe.
Zgodnie z definicją Usługa kompleksowa to udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej składające
się z kilku czynności, co najmniej pobytu leczniczego tj. zakwaterowania i wyżywienia, zabiegów
paramedycznych, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo
rehabilitacji uzdrowiskowej.
W związku z powyższym w ramach niniejszego konkursu, świadczenie usług innych niż
wynikające z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej należy
traktować jako pomocniczą i dodatkową.

8.

Spółka X zamierza składać wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego działanie 6.1. W ramach tego wniosku zamierzamy dokonać
zakupu i montażu sauny (technologia i wyposażenie) która będzie poszerzała zakres
usług zarówno dla klienta komercyjnego jak i instytucjonalnego. Projekt zamierzamy
finansować w ramach pomocy de minimis. Czy taki zakup będzie możliwy do
zrefundowania w ramach tego projektu.
Zgodnie z Regulaminem konkursu, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP
2014-2020 (z dnia 23 maja 2017 r. – obowiązującym na dzień ogłoszenia konkursu) oraz
Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP
2014 – 2020, w ramach I typu projektów do dofinasowania dopuszczone będą projekty
obejmujące roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej
i turystycznej i rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.
Przez infrastrukturę uzdrowiskową rozumie się urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz
budynki zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym
(Dz.U.2017 poz.1056 t.j.).
Jednocześnie przez infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną należy rozumieć zespoły obiektów
i urządzeń, stanowiących wyposażenie określonego obszaru, szlaku lub miejscowości,
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umożliwiających zaspokojenie potrzeb ruchu turystycznego, np. ścieżki rowerowe, baseny
ogólnodostępne, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, parki kinezyterapeutyczne.
Przedstawiony w pytaniu zakup i montaż sauny w ramach ww. działania nie stanowi
infrastruktury uzdrowiskowej.
Biorąc pod uwagę treść definicji infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej, w sytuacji, gdy usługi
świadczone w oparciu o saunę będą miały ogólnodostępny charakter, bez żadnych ograniczeń i
na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych, również nie będących odbiorcami
innych usług świadczonych przez wnioskodawcę, można zakwalifikować ją jako infrastrukturę
turystyczno – rekreacyjną.
Powyższa opinia nie ma charakteru wiążącego w odniesieniu do końcowego wyniku
oceny projektu, również pod kątem kwalifikowalności wydatków i zakresu rzeczowego. Ocena
taka zostanie dokonana przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny formalnej
i merytorycznej na podstawie całości przedłożonej przez beneficjenta dokumentacji wniosku do
dofinansowania, a także w oparciu o uzasadnienie celowości i konieczności wsparcia danej
infrastruktury.
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