
 
 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁANIA 

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW  

– BUDYNKI OCHRONY ZDROWIA 

 

Czy kryterium pn. Weryfikacja projektu z mapami potrzeb 

zdrowotnych dotyczy projektu obejmującego modernizację 

energetyczną budynku prosektorium należącego do zasobów 

szpitala specjalistycznego? 

 W ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków 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, budynki przychodni 

przyszpitalnych, itd., w których wykonywana jest działalność bezpośrednio powiązana 

z działalnością leczniczą. 

Zgodnie z załącznikiem nr 8.1 do Regulaminu konkursu Kryteria merytoryczne wyboru 

projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przez kryterium 

Konieczność weryfikacji z mapami potrzeb zdrowotnych należy rozumieć, że 

inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, 

w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, 

mogą być przedmiotem dofinansowania w ramach działania 3.2 RPO WP 2014-2020 

wyłącznie pod warunkiem zapewnienia zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych. 

Zapewnienie zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych nie jest konieczne  

w przypadku podmiotów, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wystarczy 

wtedy uzasadnienie realizacji projektu z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych  

w regionie.  

Budynek prosektorium stanowi część kompleksu szpitalnego. Uzyskanie 

dofinansowania w przypadku budynków szpitalnych jest możliwe wyłącznie pod 

warunkiem zapewnienia zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych, zatem kryterium 

specyficzne nr 2 Weryfikacja projektu z mapami potrzeb zdrowotnych odnosi się do 

niniejszego projektu. 

Uzasadnienie spełnienia kryterium, zawierające odniesienie do konkretnych 

map potrzeb uzasadniających funkcjonowanie szpitala, należy zamieścić w rozdziale 

3.7 Studium wykonalności. Nie ma przy tym potrzeby załączania do wniosku kopii 

„mapy potrzeb”, ani decyzji w sprawie oceny celowości inwestycji.  



Czy w ramach działania o dofinansowanie może ubiegać się uczelnia 

wyższa kształcąca kierunki medyczne? 

 Wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach 

ww. działania znajdują się jednostki sektora finansów publicznych, posiadające 

osobowość prawną, a więc m. in. uczelnie wyższe. Należy mieć jednak na uwadze, że 

dofinansowanie może być przyznane jedynie na modernizację energetyczną 

budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu Ustawy o 

działalności leczniczej, a nie na budynki edukacyjne. 

 Przy konstruowaniu założeń projektu należy szczegółowo przeanalizować 

wszystkie wymogi konkursu, limity i ograniczenia dla tego typu inwestycji określone w 

SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz zapisy dokumentacji konkursowej, w tym kryteria 

dostępowe. 

Budynek stanowi własność gminy. Na parterze funkcjonuje ośrodek 

zdrowia i apteka, która zajmuje poniżej 20% powierzchni budynku, 

zaś na piętrze znajdują się mieszkania, które zajmują ponad 20% 

powierzchni budynku. Czy termomodernizacja tego budynku może 

być dofinansowana? 

 Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 

2014-2020, w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki 

ochrony zdrowia, dofinansowanie może być przyznane na modernizację energetyczną 

budynków, w których wykonywana jest działalność lecznicza w rozumieniu Ustawy  

o działalności leczniczej. Należy rozróżnić dwie kwestie: 

1. Wykorzystywanie pomieszczeń w budynku ochrony zdrowia na cele inne  niż 

 działalność lecznicza. 

2. Występowanie pomocy publicznej w projekcie. 

 

Ad. 1. Zgodnie z wyjaśnieniami zamieszczonymi 30 stycznia br. na niniejszej stronie 

należy określić, jaki procent całego budynku ochrony zdrowia jest 

wykorzystywany na działalność inną niż lecznicza (w tym przypadku apteka + 

część mieszkalna). Z podanych w pytaniu informacji wynika, że jest to ponad 20% 

powierzchni użytkowej budynku: 

 – jeżeli na działalność inną niż lecznicza wykorzystywane jest 20 % - 50% 

powierzchni użytkowej całego budynku -  wydatków dot. termomodernizacji tej części 

nie można uznać za kwalifikowane do dofinansowania,  

- jeżeli na działalność inną niż lecznicza wykorzystywane jest ponad 50 % powierzchni 

użytkowej budynku – wydatki dotyczące całego budynku są niekwalifikowalne. 

 

Ad.2  Wnioskodawca zobowiązany jest do wykonania analizy występowania pomocy 

publicznej w projekcie, zgodnie z zapisami §11 Regulaminu konkursu oraz p. 4.2 

Instrukcji do opracowania studium wykonalności, z którymi należy szczegółowo się 



zapoznać. Należy przenalizować, czy i jaki zakres dofinansowania projektu objęty jest 

możliwością udzielenia pomocy publicznej.  

  Zgodnie z zapisami ww. dokumentów „najem/wydzierżawienie budynków lub 

pomieszczeń stanowi działalność gospodarczą, z której dofinansowaniem wiąże się 

wystąpienie pomocy publicznej. Sytuacja taka występuje np., gdy budynek stanowiący 

własność gminy jest przez nią wynajmowany, wydzierżawiany podmiotowi 

leczniczemu (bez względu czy działalność lecznicza prowadzona jest w ramach 

systemu państwowego czy prywatnie). W takiej sytuacji dofinansowanie dla gminy 

będzie mogło być udzielone wyłącznie jako pomoc de minimis. Wyjątek stanowi 

wykorzystywanie infrastruktury do celów komercyjnych w ograniczonym zakresie”, 

czyli „finansowanie podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w ramach 

publicznej opieki zdrowotnej nie stanowi udzielenia pomocy publicznej, jeśli 

infrastruktura objęta projektem będzie użytkowana do celów gospodarczych  

w zakresie, który nie przekracza 20 % całkowitej rocznej wydajności infrastruktury”. 

Reasumując, jeżeli beneficjent dofinansowania prowadzi w niewielkim zakresie 

komplementarną działalność gospodarczą przy użyciu infrastruktury związanej z jej 

głównym przeznaczeniem niegospodarczym (np. finansowanym z NFZ), to w tym 

zakresie nie jest traktowany jako przedsiębiorca, zgodnie z warunkami opisanymi w p. 

207 Zawiadomienia Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia pomocy państwa  

w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W sytuacji, 

gdy odpłatne usługi medyczne (wynajem powierzchni na mieszkania, aptekę itd.) 

przekraczają 20 % całości prowadzonej działalności (wydajności infrastruktury) to 

dofinansowanie dla podmiotu będzie mogło być udzielone wyłącznie jako pomoc de 

minimis. Do obliczenia „wydajności infrastruktury” w przypadku termomodernizacji 

budynku zaleca się uwzględnić powierzchnię użytkową. 

 Uprzejmie proszę ponadto zapoznać się z wyjaśnieniami UOKiK w zakresie 

występowania pomocy publicznej przy finansowaniu podmiotów leczniczych 

zamieszczonymi na stronie internetowej 

https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq759. 

https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq759

