
 

 

 

 

 

Pytanie 1: 

„Dotyczy:  zał. nr 24 do wniosku o dofinansowanie planowanego do złożenia w ramach 
konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16: 
W związku z faktem, iż Opinia celowości inwestycji (OCI), w tym przypadku wydawana 
przez Wojewodę Podkarpackiego,  ma charakter wynikowy, tj. odnosi się do 34 kryteriów 
oceny inwestycji i: 

 nie zawiera szczegółowych  informacji o pełnym zakresie rzeczowym (w tym 
specyfikacji) inwestycji będącej przedmiotem w/w opinii,  

 nie zawiera budżetu projektu,  

 nie zawiera także uzasadnienia (celowości inwestycji) Wnioskodawcy, o którym 
mowa  
w regulaminie konkursu w § 1 , pkt 11, str 7. 

które to informacje, wraz z innymi istotnymi  danymi zawarte są we wniosku o wydanie 
opinii o celowości inwestycji zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie, czy w celu 
zidentyfikowania w/w elementów dla potrzeb oceny Projektu byłoby zasadnym złożenie 
wspomnianego wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji wraz z załącznikami?”, 
 

 

Zgodnie z §14, pkt 2, ppkt 7 Regulaminu konkursu posiadanie przez Wnioskodawcę 

pozytywnej Opinii o celowości inwestycji (OCI) wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego, 

będzie weryfikowane na etapie weryfikacji technicznej. Na etapie oceny formalnej wniosku  

w ramach kryterium formalnego dopuszczającego specyficznego nr 3 Pozytywna Opinia 

Celowości Inwestycji (OCI) ocenie podlegać będzie, czy załączono pozytywną OCI obejmującą 

cały zakres rzeczowy projektu. 

Ponadto, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, zgodność z właściwą mapą potrzeb 

zdrowotnych oceniana jest przez Komisję Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej  

w ramach oceny spełnienia kryterium nr 1 merytorycznego dopuszczającego specyficznego 

Zgodność z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych, na podstawie uzasadnienia 

wnioskodawcy zawartego we wniosku o dofinansowanie oraz w OCI. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, podstawą do ustalenia zakresu rzeczowego 

projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie jest będąca przedmiotem oceny: dokumentacja 

techniczna, specyfikacja dostaw, specyfikacja usług. 

W związku z powyższym, pełny i szczegółowy opis zakresu rzeczowego oraz budżet 

projektu powinien znaleźć się w zapisach wniosku o dofinansowanie i jego załącznikach.  

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę informacji oraz z treści przedstawionej OCI ma 

wynikać, czy OCI obejmuje pełny zakres rzeczowy składanego wniosku o dofinansowanie.  

Należy pamiętać, aby przedstawić szczegółowe (wyczerpujące) uzasadnienie spełnienia 

ww. kryteriów w Studium wykonalności (załączniku nr 1 do wniosku o dofinansowanie) oraz 

w załączniku nr 2 Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej. Wnioskodawca w składanym 

wniosku o dofinansowanie projektu i w jego załącznikach, może wykorzystać zapisy (np. 

uzasadnienie Wnioskodawcy) z wniosku o wydanie OCI, celem wyczerpującego opisu projektu  

i odniesienia do kryteriów wyboru projektu. 

Biorąc pod uwagę wymogi Regulaminu Konkursu, nie należy załączać do wniosku  

o dofinansowanie, wniosku o wydanie OCI. 
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Pytanie 2: 

„W związku z planowanym złożeniem wniosku w ramach poddziałania 6.2.1 RPO WP 

proszę o informację, czy w przypadku braku oceny inwestycji w systemie IOWISZ na 

15.03.2017r., będzie możliwość uzupełnienia tej decyzji.  

Złożyliśmy wniosek IOWISZ do oceny, ale mamy informację, że PUW może nie zdążyć  

w terminie składania wniosku 6.2.1, dlatego prosimy o odpowiedź w tej sprawie.” 

 

 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia, Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć pozytywną Opinię  

o Celowości Inwestycji  obejmującą cały zakres rzeczowy projektu. Jest to załącznik  

o charakterze obligatoryjnym, dotyczący oceny kryterium  formalnego dopuszczającego 

specyficznego pn. Pozytywna  Opinia Celowości Inwestycji. 

Zgodnie z §14, pkt 2, ppkt 7 Regulaminu konkursu posiadanie przez Wnioskodawcę 

pozytywnej Opinii o celowości inwestycji (OCI) wydawanej przez Wojewodę Podkarpackiego, 

będzie weryfikowane na etapie weryfikacji technicznej.  

W przypadku nie złożenia OCI wraz z wnioskiem o dofinansowanie, Wnioskodawca  

na ww. etapie zostanie wezwany do dostarczenia brakującego załącznika.  

Nie dostarczenie OCI w terminie 5 dni roboczych od wezwania, na etapie weryfikacji 

technicznej skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.  

 

 


