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Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-012/17 

(część II) 

 

1. Czy zakup kolposkopu oraz wykonywanie badań w ramach etapu III diagnostyki jest 

kwalifikowane? 

W ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy możliwa jest realizacja wsparcia, 

obejmującego wszystkie etapy opisane w w/w Programie, jeśli będzie to niezbędne ze 

względów medycznych.  

W tym kontekście należy jednak wskazać, że zgodnie z podrozdziałem 6.2 punkt 5 

podpunkt a) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, w ramach projektów o charakterze 

profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy mogą być 

realizowane między innymi usługi zdrowotne z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w punkcie 6 tego samego podrozdziału „(… ze środków dofinansowania nie może zostać 

sfinansowany koszt badania cytologicznego uczestnika projektu, którego finansowanie 

jest zagwarantowane ze środków płatnika)”. 

W konsekwencji należy przyjąć analogiczny sposób postępowania w odniesieniu do 

kolejnych etapów diagnostycznych. Zgodnie z zapisami Programu profilaktyki raka szyjki 

macicy, badanie kolposkopowe jest bowiem wykonywane w ramach tego Programu, 

zatem nie może być finansowane ze środków EFS w ramach projektu.  

Odnosząc się do kwestii zakupu kolposkopu należy stwierdzić, że nie ma uzasadnienia, 

aby finansować w ramach projektu koszty zakupu sprzętu w sytuacji, gdy zgodnie 

z zapisami podrozdziału 6.2 punkt 3 w/w wytycznych, o dofinansowanie mogą ubiegać 

się podmioty, które posiadają kontrakt z płatnikiem na co najmniej diagnostykę 

podstawową w ramach tego Programu.  

W związku z powyższym, placówka uczestnicząca w realizacji projektu w ramach RPO 

WP 2014-2020  powinna dysponować odpowiednim zapleczem kadrowym i sprzętowym 

pozwalającym na realizację procedur medycznych wynikających z Programu.  Należy 

w tym kontekście wyjaśnić, że możliwość finansowania środków trwałych – cytobusa, 

związana jest bezpośrednio z możliwością  dotarcia do większej liczby potencjalnych 

odbiorców wsparcia.  

2. Czy zakup licencji oprogramowania do kolonoskopu będzie stanowić cross-financing?  

Zakup licencji nie będzie stanowił wydatku w ramach cross-financingu. Zgodnie 

z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020 (rozdział 8.6): 

„W przypadku projektów współfinansowanych z EFS cross-financing może dotyczyć 

wyłącznie: 

a) zakupu nieruchomości, 

b) zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy 

nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do 

budynku, zainstalowanie windy w budynku, 

c) dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków 

i pomieszczeń.” 

Wydatek związany z zakupem licencji oprogramowania (wartości niematerialne 

i prawne) może stanowić jednak środek trwały (i być wliczany do limitu środków 

trwałych określonego w Regulaminie konkursu) w sytuacji, kiedy zgodnie z polityką 

rachunkowości danego podmiotu zostanie wprowadzony do ewidencji środków 

trwałych. 

3. Czy w ramach projektu można objąć wsparciem osoby z jednego powiatu, na terenie 

którego ma siedzibę wnioskodawca, stanowiącego „białą plamę” w województwie 

podkarpackim w zakresie profilaktyki raka piersi i/lub szyjki macicy i/lub jelita 

grubego? 

Nie. Zgodnie z kryterium dostępu nr 4 Projekt będzie realizowany na terenie całego 

województwa podkarpackiego, a jednocześnie zakłada koncentrację działań na terenie 

powiatów, które stanowią tzw. „białe plamy” w zakresie profilaktyki raka piersi i / lub 

raka szyjki macicy poprzez objęcie wparciem kobiet, z których co najmniej 20% mieszka 

na obszarach o szczególnie niskiej zgłaszalności, wskazanych w załącznikach do 

regulaminu konkursu (dotyczy podmiotów ubiegających się o dofinansowanie działań 

w zakresie profilaktyki wykrywania raka piersi i/lub raka szyjki macicy) oraz kryterium nr 

6 Projekt będzie realizowany na terenie wszystkich powiatów, które stanowią tzw. „białe 

plamy” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego (dotyczy podmiotów ubiegających się 

o dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki wykrywania raka jelita grubego) projekt 

musi być realizowany na terenie wszystkich powiatów, które stanowią tzw. „białe 

plamy” w województwie podkarpackim i zostały wskazane w załączniku nr 18, 19 i 20 

Regulaminu konkursu.  

Należy podkreślić, iż w przypadku realizacji projektu w zakresie profilaktyki raka piersi 

i/lub szyjki macicy projekt musi być realizowany na terenie całego województwa, 

a jednocześnie koncentrować działania na terenie „białych plam” wskazanych 

w załączniku nr 18 i/lub 19 do Regulaminu konkursu. 
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4. Czy prawidłowym będzie rozliczanie badania kolonoskopowego / mammograficznego 

/ cytologicznego (we wniosku o płatność) notą księgową, do której załącznikiem 

(w dokumentacji projektu) będzie metodologia / szczegółowa kalkulacja 

przedstawionego kosztu? 

Tak, jest to jeden ze sposobów rozliczania wydatków. Należy jednak zaznaczyć, że we 

wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się szczegółowa metodologia 

wyliczenia koszu rozliczanego notą księgową. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do 

gromadzenia wszystkich dokumentów, które stanowić będą podstawę rozliczenia 

kosztów usługi zdrowotnej finansowanej/rozliczanej w projekcie na wypadek 

ewentualnej kontroli realizacji projektu, w ramach której weryfikowane będą poniesione 

wydatki w oparciu o zapłacone faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej 

wartości dowodowej. 

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż wydatki dotyczące badania mammograficznego/ 

cytologicznego nie mogą być sfinansowane ze środków projektu, jednak zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 koszt ww. badań 

uczestniczki projektu może zostać wykazany w projekcie jako wkład własny pod 

warunkiem, że źródłem ich sfinansowania są środki płatnika (NFZ) będące w dyspozycji 

beneficjenta lub partnera projektu. 

5. Czy wkładem własnym, poza kosztem badań cytologicznych (etap podstawowy 

w ramach programu profilaktyki), mogą być świadczenia realizowane w ramach etapu 

diagnostycznego Programu profilaktyki raka szyjki macicy, realizowanego w ramach 

umowy z NFZ? 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 jedynie 

koszt badania cytologicznego i/lub mammograficznego uczestniczki projektu może 

zostać wykazany jako wkład własny, pod warunkiem, że źródłem jego sfinansowania są 

środki płatnika będące w dyspozycji Wnioskodawcy lub Partnera projektu.  

6. Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania na zakup mammografu? 

W Regulaminie konkursu nie wskazano wprost zakazu możliwości zakupu mammografu. 

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie ze standardem realizacji programu zawartym 

w wytycznych w obszarze zdrowia mammograf musi być w posiadaniu Wnioskodawcy 

należy uznać, że koszt zakupu nowego urządzenia nie jest niezbędny do realizacji 

projektu i na etapie oceny wniosku może zostać uznany za niekwalifikowalny. Podkreślić 

należy, iż celem wsparcia nie jest doposażenie podmiotów leczniczych, tylko zwiększanie 

zgłaszalności na badania profilaktyczne. 
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7. Czy w ramach projektu kwalifikowalne jest wypisywanie skierowań na badanie 

profilaktyczne przez lekarza medycyny pracy?  

W ramach projektu koszt wypisania skierowania na badania profilaktyczne przez lekarza 

medycyny pracy jest niekwalifikowalny. 

8. Czy wymóg w zakresie angażowania personelu projektu dotyczący łącznego 

zaangażowania w realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych 

i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 

własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekraczania 276 godzin miesięcznie 

dotyczy również lekarzy angażowanych w projekcie? Lekarze często są zatrudnieni 

w kilku miejscach i zachodzi obawa, że łącznie pracują dłużej. 

Powyższy wymóg dotyczy personelu merytorycznego projektu, czyli wszystkich osób 

zaangażowanych w realizację zadań merytorycznych w projekcie. Zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 wydatki związane z zaangażowaniem personelu merytorycznego w projekcie 

lub projektach są kwalifikowalne, o ile: 

a. obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej 

i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie, 

b. łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych 

z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, 

nie przekracza 276 godzin miesięcznie, 

c. wykonanie zadań przez tę osobę jest potwierdzone sporządzonym przez nią 

protokołem, wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz 

ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na 

wykonanie zadań w projekcie, z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta 

wykonuje zadania na podstawie stosunku pracy, a dokumenty związane z jej 

zaangażowaniem wyraźnie wskazują na jej godziny pracy oraz z wyłączeniem 

przypadku, gdy osoba ta wykonuje zadania na podstawie umowy o dzieło. 

 


