
Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o dofinansowanie ponadregionalnych podmiotów 

leczniczych w konkursie ogłoszonym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P), w ramach 

Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (dalej: poddziałanie 6.1.1), Schemat: 

Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki 

koordynowanej (konkurs Nr RPKP.06.01.01.IZ.00-04-070/16). 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami w zakresie możliwości aplikowania o wsparcie przez 

ponadregionalne podmioty lecznicze w konkursie ukierunkowanym na poprawę dostępności usług 

diagnostycznych w ramach POZ/AOS/ASDK, Instytucja Zarządzająca RPO informuje, co następuje. 

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP), w poddziałaniu 6.1.1, 

o środki przeznaczone na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia mogą ubiegać się regionalne 

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

w tym m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z wyłączeniem podmiotów, które będą 

kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIiŚ; Program Krajowy), tzn. podmiotów leczniczych udzielających 

świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego; podmiotów leczniczych, a także 

przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ 

administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność 

dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania 

naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczących w systemie ochrony 

zdrowia. Tak zdefiniowany typ beneficjenta wynika nie tylko z SZOOP ale przede wszystkim z RPO 

WK-P oraz z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (dalej: Policy paper), tzn. 

z dokumentu, który stanowi krajowe ramy strategiczne dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych 

w obszarze zdrowia w perspektywie finansowej 2014-2020, a tym samym określa m.in. cele, kierunki 

interwencji i narzędzia dla ich realizacji. 

Ponadregionalne podmioty lecznicze co do zasady kwalifikują się zatem do wsparcia w ramach POIiŚ. 

Podmioty te, ze środków Programu Krajowego (oś priorytetowa IX, działanie 9.2), mogą ubiegać się 

o dofinansowanie inwestycji związanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 

leczenia szpitalnego. Podkreślenia wymaga fakt, że POIiŚ nie przewiduje działań dotyczących 

infrastruktury POZ/AOS/ASDK, podczas gdy ponadregionalne podmioty lecznicze posiadają 

wyodrębnione od szpitali przedsiębiorstwa/inne struktury (zgodnie ze statutem właściwego 

podmiotu leczniczego), udzielające świadczeń zdrowotnych w tym zakresie. Tego rodzaju wsparcie 

jest natomiast dostępne z poziomu regionalnego, w tym również w ramach RPO WK-P. Jak wynika 

z Policy paper na poziomie regionalnym co do zasady nie powinna być wspierana infrastruktura 

szpitali ponadregionalnych, z wyjątkiem inwestycji polegających na modernizacji czy tworzeniu 

oddziałów geriatrycznych. Innymi słowy, szpital ponadregionalny kwalifikuje się do ubiegania o środki 

RPO WK-P, nie z uwagi na sam fakt posiadania oddziału geriatrycznego, ale jedynie wówczas, gdy 

planowany do realizacji w tym szpitalu projekt dotyczy geriatrii, a Instytucja Zarządzająca RPO ogłosi 

konkurs, w ramach którego możliwe będzie wsparcie infrastruktury związanej z udzielaniem tego 

rodzaju świadczeń zdrowotnych. Okolicznością bezsporną jest to, że poddział interwencji pomiędzy 

poziomem krajowym i regionalnym służy jedynie wykluczeniu podwójnego finansowania tych samych 

inwestycji. Taka demarkacja nie może jednak prowadzić do sytuacji, w której Wnioskodawca zostałby 

wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ogóle z funduszy Unii Europejskiej. Skoro 



zatem ponadregionalne podmioty lecznicze w zakresie POZ/AOS/ASDK nie kwalifikują się do wsparcia 

w POIiŚ, a w ramach tych podmiotów, POZ/AOS/ASDK stanowią odrębne od szpitali 

przedsiębiorstwa/inne struktury (zgodnie ze statutem właściwego podmiotu leczniczego), to 

o dofinansowanie inwestycji w tym obszarze, podmioty te mogą ubiegać się w ramach RPO WK-P.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia zaznaczyć trzeba, że zarówno RPO WK-P, SZOOP, jak również 

kryteria wyboru projektu, obowiązujące w konkursie Nr RPKP.06.01.01.IZ.00-04-070/16 nie 

wykluczają ponadregionalnych podmiotów leczniczych ze wsparcia w zakresie POZ/AOS/ASDK. 

Podmioty te mogą ubiegać się o środki w przedmiotowym konkursie, pod warunkiem, że zgodnie ze 

swoim statutem posiadają wyodrębnione od szpitali przedsiębiorstwa/inne struktury, udzielające 

świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ/AOS/ASDK. 


