
Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja 
 

Celem głównym priorytetu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu. 

 

W ramach priorytetu będą wspierane działania w zakresie lecznictwa zamkniętego 

i otwartego oraz lokalnej infrastruktury sportowej. 

 

Wsparcie lecznictwa otwartego i zamkniętego będzie dotyczyło modernizacji obiektów 

związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, obejmującej przebudowy i remonty, 

dostosowanie obiektów do wymogów i regulacji krajowych1 oraz wyposażenie 

ich w odpowiedni sprzęt, co przyczyni się do unowocześnienia obiektów i zwiększenia 

ich wartości użytkowych.  

 

Dofinansowanie otrzymają również projekty budowy kompleksowych systemów 

zarządzania służbą zdrowia, przez które rozumie się informatyzację obiektów.  

 

Inwestycje w obszarze ochrony zdrowia mają służyć poprawie jakości i dostępności 

świadczeń zdrowotnych, a nie powiększaniu ilościowemu zasobów infrastrukturalnych 

sektora, tj. np. tworzeniu nowych jednostek ochrony zdrowia, oddziałów, zwiększaniu 

ilości łóżek szpitalnych2.  

 

W ramach projektów polegających na zakupie sprzętu medycznego, zwiększenie jego 

ilości w ramach jednostki prowadzi do poprawy jakości i/lub dostępności usług 

medycznych w związku z możliwością obsługi większej ilości pacjentów w krótszym 

czasie. W przypadku wymiany sprzętu na nowy (ilość sprzętu w ramach jednostki 

pozostaje niezmienna) prowadzi to do wzrostu jakości badań medycznych.  

 

Przejawem kompleksowego podejścia do zagadnienia zdrowia jest również wsparcie 

przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych oraz poprawy jakości istniejących 

obiektów o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych dla wszystkich 

mieszkańców regionu. Budując i modernizując obiekty sportowe stwarza się warunki 

do podjęcia zwiększonej aktywności fizycznej sprzyjającej poprawie zdrowia 

mieszkańców, szczególnie na terenach, na których do tej pory nie istniała możliwość 

aktywnego spędzania czasu wolnego. Dlatego też podstawowym kryterium przy wyborze 

lokalizacji wspomnianych inwestycji, będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej 

społeczności mierzone niewystępowaniem w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych 

obiektów infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. 

 

 

  

                                                 
1 Mowa m.in. o Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 
zdrowotnej. 
2 Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie oświadczenia przez podmiot wnioskujący, iż otrzymane wsparcie 
będzie wykorzystane dla celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą 
Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ) oraz w przypadku NZOZ oświadczenie, że przynajmniej 50% 
przychodu jednostki pochodzi ze sprzedaży usług Instytucji Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne 
(np. NFZ). 



Działanie 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II  

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

jakości usług medycznych lecznictwa zamkniętego.  

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, 

że stan zdrowia mieszkańców jest istotnym wyznacznikiem 

jakości życia w regionie, wpływa również bezpośrednio 

na wartość  zasobów  ludzkich, w tym na wydajność pracy. 

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu mają działania  

zmierzające do poprawy stanu infrastruktury lecznictwa 

zamkniętego, modernizacji i doposażenia w sprzęt 

medyczny oraz inne niezbędne wyposażenie. 

Wsparcia wymaga także tworzenie w ośrodkach zdrowia 

kompleksowych systemów zarządzania służbą zdrowia 

oraz informatyzacja świadczonych usług.  

 

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

Oś priorytetowa XII. „Bezpieczeństwo zdrowotne 

i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”. 

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 

Priorytet II. „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących”.  

3. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego:  

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne,  działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów3 

 

1. Przebudowa, rozbudowa4 i remont obiektów oraz 

pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia5, wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w 

celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede 

wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 

listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej 

aparatury medycznej oraz prace remontowe wynikające 

z konieczności dostosowania pomieszczeń do 

użytkowania zakupionego sprzętu.  

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, 

polegające na zakupie i wdrożeniu systemów 

poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość 

usług medycznych; wsparcie udzielane będzie 

w szczególności na inwestycje polegające na budowie 

sieci teleinformatycznych (także na potrzeby 

monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego 

sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także 

specjalistycznego oprogramowania medycznego. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  76 – infrastruktura ochrony zdrowia  

11 – technologie informacyjne i komunikacyjne 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 9.1. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, 

w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

                                                 
3Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 
4 Za wyjątkiem „przebudowy i rozbudowy” w znaczeniu powiększania sektora (tj. tworzenia nowych jednostek, 
oddziałów, zwiększania liczby łóżek). 
5 „obiekty i pomieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia” patrz: Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia pod 
tabelką 



w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

świadczące usługi w publicznym systemie ochrony 

zdrowia.  

3. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową 

działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące 

statutową działalność w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 

5. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące 

działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

6. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-5     

reprezentowane przez Lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

 31 935 331  EUR  

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

25 159 000 EUR 



22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

 4 439 825  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

 2 336 506  EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji6.  

 

W przypadku ZOZ warunkiem wnioskowania i otrzymania wsparcia jest wykazanie, 

że przynajmniej 50% przychodu jednostki za ubiegły rok obrachunkowy pochodzi 

ze sprzedaży usług Instytucji Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 

Jeśli ZOZ działa przez krótszy okres lub posiada kontrakt z NFZ na czas krótszy, 

nie pozwalający wykazać przychodu za ubiegły rok obrachunkowy, powinien wykazać 

                                                 
6 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



procentowy udział (przynajmniej 50%) przychodów pochodzących ze świadczenia usług w 

systemie publicznym za taki okres, jaki obejmuje jego działalność lub jakiego dotyczy 

kontrakt.  

W przypadku Beneficjenta, który wykorzystuje przedmiot projektu w ramach publicznego 

systemu opieki zdrowotnej, jak i poza tym systemem, intensywność dofinansowania nie 

może przekroczyć udziału przychodów Beneficjenta ze świadczenia usług w ramach 

publicznego systemu ochrony zdrowia w jego całkowitych przychodach (metodologia 

proporcji), w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania 

oraz nie może być większa, niż wysokość dofinansowania wynikająca z wyliczeń luki w 

finansowaniu (jeśli dotyczy). 

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez Beneficjenta oświadczenia, 

że jest podmiotem dostarczającym świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu 

z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, oraz że otrzymane wsparcie 

będzie wykorzystywane do celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu 

z Instytucją Finansującą (np. NFZ). Beneficjent jest zobowiązany do dotrzymania wyżej 

wymienionych warunków w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez 

okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. 

 

Zasada proporcjonalności – należy określić, w jakiej części inwestycja (np. zakupiony 

sprzęt) służyć będzie do świadczenia usług publicznych (w ramach kontraktu z NFZ), a w 

jakiej do świadczenia usług komercyjnych. Określona w ten sposób proporcja musi być 

odzwierciedlona we wnioskowanej wysokości dofinansowania. Należy zwrócić uwagę, iż 

podstawę do obliczenia dofinansowania może stanowić jedynie ta część inwestycji, która 

służyć będzie świadczeniu usług publicznych.7 

 

Projekty łączące prace remontowe, budowlane, polegające na doposażeniu 

czy informatyzacji w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego, np. gdy szpital 

i przychodnia mieszczą się w tym samym budynku, są składane do odpowiedniego 

działania według dominującego obszaru prac objętych projektem. 

 

Wzrost powszechności dostępu do świadczeń zdrowotnych, będący jednym z głównych 

wyznaczników jakości życia mieszkańców regionu, dotyczy również świadczeń 

pielęgnacyjno – opiekuńczych, w tym opieki paliatywno – hospicyjnej8. Ze względu 

na specyfikę świadczeń opieki paliatywno – hospicyjnej, polegającej przede wszystkim 

na zapewnieniu pacjentom miejsca pobytu pod stałą opieką pielęgniarską i medyczną, 

dopuszcza się, w ramach działania 9.1., możliwość wnioskowania o dofinansowanie 

projektów polegających na zwiększaniu dostępności do usług świadczonych w ramach 

opieki hospicyjnej, rozumianej jako zwiększenie ilości łóżek.  

 

W ramach działania 9.1 dopuszcza się także rozbudowę budynku jednostki ochrony 

zdrowia pod warunkiem, że nie prowadzi to do rozbudowy sektora tj. w sytuacji, 

gdy celem projektu jest dostosowanie budynku do wymogów Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku (Dz. U. 2006 nr 213 poz. 1568), a kubatura 

obecnego budynku nie pozwala np. na powiększenie sali chorych czy izby przyjęć, w 

takim przypadku możliwe jest rozbudowanie czy dobudowanie jego części. Nie może się 

to jednak wiązać ze stworzeniem nowych miejsc (łóżek), oddziałów, itp. Rozwiązanie 

takie musi być także potwierdzone szczegółową analizą obecnych warunków fachowych i 

sanitarnych oraz znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji technicznej.  

 

W ramach typu projektu 1 :  

 

warunkowo dopuszcza się  również prace związane z: 

                                                 
7  Zapisy muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w Studium Wykonalności 
8
 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 

roku, art. 15, ust. 2,  pkt 13. (Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2135) 



 wymianą instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją 

i termoizolacją budynku pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony 

(ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej na 

kompleksowym remoncie obiektu. W działaniu 9.1 wyłączone będą projekty 

polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i  wymianie nośników ciepła. 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w 

ramach Priorytetu V. Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może 

przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,  

- dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych pod warunkiem, że 

stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element szerszej 

inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie obiektu, 

- dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych pod warunkiem, że 

jest to element szerzej zakrojonych prac,  

- wymianą lub remontem dźwigów osobowych i towarowych pod warunkiem, że 

efektem takiej inwestycji jest zmiana lub stworzenie nowego systemu komunikacji 

pionowej celem podniesienia jakości świadczonych usług - np. wydzielenie wind 

dla transportu chorych, osób dochodzących na leczenie i odwiedzających; 

stworzenie systemu ułatwiającego dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych,  

np. winda zewnętrzna z wejściem bezpośrednio z ulicy (bez konieczności 

pokonywania dodatkowo podjazdów, ewentualnych barier architektonicznych). 

Finansowaniu nie będą podlegać natomiast projekty dotyczące prac polegających 

na bieżących remontach i konserwacji dźwigów i szybów windowych. Warunkiem 

aplikowania o wsparcie na tego typu inwestycje jest wykazanie, że projekt 

przyczynia się do widocznych zmian/ poprawy systemu komunikacji pionowej, 

podwyższających standard i jakość świadczonych usług. 

 

Pojęcie „obiekty i pomieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia” obejmuje m.in.  

sale i bloki operacyjne oraz sale i bloki diagnostyczne, pracownie i gabinety lekarskie. 

 

W ramach 1. typu projektu  pod pojęciem „ niezbędne wyposażenie” rozumie się 

infrastrukturę techniczną pomieszczeń, służącą ich przygotowaniu do pełnienia zgodnych 

z przeznaczeniem funkcji np. doprowadzenie gazów medycznych, zainstalowanie 

klimatyzacji, zamontowanie kolumn anestezjologicznych, zawieszeń do lamp 

medycznych. W ramach tego typu projektu nie przewiduje się wyposażenia pomieszczeń 

w aparaturę medyczną. 

 

W 2. typie projektów dopuszcza się również rozbudowę celem dostosowania pomieszczeń 

do zakupionej aparatury medycznej. 

 

W 3. typie projektu zakup sprzętu komputerowego i monitorującego jest możliwy tylko w 

ramach szerzej zakrojonych prac, zmierzających do kompleksowej informatyzacji 

jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie 

zakładu. Typ projektu nie obejmuje remontu i wyposażenia (innego niż sprzęt niezbędny 

do komputeryzacji lub monitoringu) pomieszczenia do obsługi w/w sprzętów. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Lecznictwo zamknięte - obejmuje jednostki ochrony zdrowia, świadczące stacjonarne 

całodobowe usługi medyczne (np. szpitale, sanatoria). 

 

Świadczenie usług w publicznym systemie ochrony zdrowia – warunkiem 

otrzymania dotacji jest złożenie przez podmiot wnioskujący oświadczenia, że otrzymane 

wsparcie będzie wykorzystywane dla celów gwarantowanych w ramach kontraktu 

z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 

 

Infrastruktura towarzysząca – obiekty przylegające bezpośrednio lub pośrednio 



do obiektu głównego, stanowiące jego konieczne lub pożądane uzupełnienie, mające 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektu głównego, np. zadaszenie 

nad bezpośrednim wejściem i podjazdem przy budynku ZOZ-u, przyszpitalne tereny 

zielone służące pacjentom jako miejsce wypoczynku. 

 

 

Infrastruktura techniczna - niezbędne instalacje umożliwiające prowadzenie 

działalności, a nie związane bezpośrednio z jej przedmiotem, w szczególności sieć wodna, 

kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna lub transportowa. 

 

  



Działanie 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego. 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Minister Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji 

Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost dostępności i poprawa 

jakości usług medycznych lecznictwa otwartego. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, 

że stan zdrowia mieszkańców jest istotnym wyznacznikiem 

jakości życia w regionie, wpływa również bezpośrednio 

na wartość  zasobów  ludzkich, w tym na wydajność pracy. 

Ze względu na ograniczenia dostępności do świadczeń 

medycznych, zwłaszcza podstawowych usług z  zakresu 

ochrony zdrowia, konieczna jest kompleksowa poprawa 

systemu leczenia ambulatoryjnego. Wliczyć w to należy 

zarówno dostosowanie stanu technicznego istniejących 

placówek do wymagań prawnych, jak i wyposażenie tych 

placówek w odpowiedni sprzęt (w tym sprzęt niezbędny 

do budowy kompleksowych systemów zarządzania służbą 

zdrowia) oraz informatyzacja świadczonych usług.  

13.  Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

Oś priorytetowa XII. „Bezpieczeństwo zdrowotne 

i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.   

2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki,                           

Priorytet II.„Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu 

zdrowia osób pracujących”.  

3. Komplementarność w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego:  

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. 

Rozwój elektronicznych usług publicznych. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów9  

 

1. Przebudowa, rozbudowa10 i remont obiektów oraz 

pomieszczeń infrastruktury ochrony zdrowia11, wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia, w tym również w 

celu dostosowania ich do wymogów prawnych, przede 

wszystkim Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 

listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Modernizacja sprzętu medycznego, zakup nowej 

aparatury medycznej oraz prace remontowe 

wynikające z konieczności dostosowania pomieszczeń 

do użytkowania zakupionego sprzętu.  

3. Kompleksowe projekty informatyzacji ZOZ-ów, 

polegające na zakupie i wdrożeniu systemów 

poprawiających zarządzanie służbą zdrowia i jakość 

usług medycznych; wsparcie udzielane będzie 

w szczególności na inwestycje polegające na budowie 

sieci teleinformatycznych (także na potrzeby 

monitoringu wizyjnego) wraz z zakupem niezbędnego 

sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania, a także 

specjalistycznego oprogramowania medycznego. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  76 – infrastruktura ochrony zdrowia 

11 – technologie informacyjne i komunikacyjne  

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski  

05 – obszary wiejskie  

 e Działalność 

gospodarcza  

17 – administracja publiczna 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie  

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 9.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, 

w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

                                                 
9 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
10 Za wyjątkiem „przebudowy i rozbudowy” w znaczeniu powiększania sektora (tj. tworzenia nowych jednostek, 
oddziałów, zwiększania liczby łóżek). 
11 „obiekty i pomieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia” patrz: Dodatkowe wyjaśnienia i uzupełnienia pod 
tabelką 



w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci  

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej świadczące usługi w publicznym 

systemie ochrony zdrowia.  

3. Organizacje pozarządowe prowadzące statutową 

działalność w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące 

statutową działalność w publicznym systemie 

ochrony zdrowia. 

5. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia, prowadzące 

działalność w publicznym systemie ochrony 

zdrowia.  

6. Grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie 

i pielęgniarskie, prowadzące działalność 

w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

7. Porozumienia podmiotów wymienionych  

     w pkt 1-6 reprezentowane przez lidera. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

 

    

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie 

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny Zarząd Województwa Śląskiego 



wniosków 

o dofinansowanie 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

 17 902 742  EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

12 600 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

 2 223 529  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

 3 079 213  EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

na poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20% 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna 

(jeśli dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego: 

- z dnia 11 października 2007r. w sprawie udzielania 

regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych (Dz. U. 2007 nr 193 poz. 1399 z 

późn. zm.). 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000 PLN 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 



DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 12. 

 

W przypadku ZOZ, w tym prywatnych praktyk lekarskich i pielęgniarskich warunkiem 

wnioskowania i otrzymania wsparcia jest wykazanie, że przynajmniej 50% przychodu 

jednostki za ubiegły rok obrachunkowy pochodzi ze sprzedaży usług Instytucji 

Finansującej Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). Jeśli ZOZ działa przez krótszy 

okres lub posiada kontrakt z NFZ na czas krótszy, nie pozwalający wykazać przychodu 

za ubiegły rok obrachunkowy, powinien wykazać procentowy udział (przynajmniej 50%) 

przychodów pochodzących ze świadczenia usług w systemie publicznym za taki okres, 

jaki obejmuje jego działalność lub jakiego dotyczy kontrakt.  

   

W przypadku Beneficjenta, który realizuje usługi w ramach publicznego systemu opieki 

zdrowotnej jak i poza tym systemem, intensywność dofinansowania nie może 

przekroczyć udziału przychodów Beneficjenta ze świadczenia usług w ramach publicznego 

systemu ochrony zdrowia w jego całkowitych przychodach, w roku poprzedzającym rok 

złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania oraz nie może być większe, niż wysokość 

dofinansowania wynikająca z wyliczeń luki w finansowaniu. 

 

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez Beneficjenta oświadczenia, 

że jest podmiotem dostarczającym świadczenia gwarantowane w ramach kontraktu 

z Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne, oraz że otrzymane wsparcie 

będzie wykorzystywane do celów świadczeń gwarantowanych w ramach kontraktu 

z Instytucją Finansującą (np. NFZ). Beneficjent jest zobowiązany do dotrzymania wyżej 

wymienionych warunków w okresie zachowania trwałości projektu tj. przynajmniej przez 

okres 5 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji. 

 

Zasada proporcjonalności – należy określić, w jakiej części inwestycja (np. zakupiony 

sprzęt) służyć będzie do świadczenia usług publicznych (w ramach kontraktu z NFZ), a w 

jakiej do świadczenia usług komercyjnych. Określona w ten sposób proporcja musi być 

odzwierciedlona we wnioskowanej wysokości dofinansowania. Należy zwrócić uwagę, iż 

podstawę do obliczenia dofinansowania może stanowić jedynie ta część inwestycji, która 

służyć będzie świadczeniu usług publicznych.13 

 

Projekty łączące prace remontowe, budowlane, polegające na doposażeniu 

czy informatyzacji w zakresie lecznictwa zamkniętego i otwartego, np. gdy szpital 

i przychodnia mieszczą się w tym samym budynku, są składane do odpowiedniego 

działania według dominującego obszaru prac objętych projektem.  

 

W ramach działania 9.2. dopuszcza się także rozbudowę budynku jednostki ochrony 

zdrowia pod warunkiem, że nie prowadzi to do rozbudowy sektora tj. w sytuacji, 

gdy celem projektu jest dostosowanie budynku do wymogów Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku, a kubatura obecnego budynku nie pozwala 

np. na powiększenie sali chorych czy izby przyjęć, w takim przypadku możliwe 

jest rozbudowanie czy dobudowanie jego części. Nie może się to jednak wiązać 

ze stworzeniem nowych miejsc (łóżek), oddziałów, itp. Rozwiązanie takie musi być także 

potwierdzone szczegółową analizą obecnych warunków fachowych i sanitarnych 

oraz znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji technicznej.  

 

                                                 
12 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 
13 Zapisy muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w Studium Wykonalności 
152 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 
 
 



W ramach typu projektu 1:  

warunkowo dopuszcza się  również prace: 

- związane z wymianą instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacją 

i termoizolacją budynku pod warunkiem, że stanowi to konieczny i uzasadniony 

(ekonomicznie i finansowo) element szerszej inwestycji polegającej 

na kompleksowym remoncie obiektu. W działaniu 9.2 wyłączone będą projekty 

polegające jedynie na termomodernizacji obiektu i wymianie nośników ciepła. 

Kompleksowa termomodernizacja obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w 

ramach Priorytetu V. Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może 

przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,, 

- dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych, pod warunkiem, 

że stanowi to konieczny i uzasadniony (ekonomicznie i finansowo) element 

szerszej inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie obiektu, 

- dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych pod warunkiem, 

że jest to element szerzej zakrojonych prac,  

- wymianą lub remontem dźwigów osobowych i towarowych pod warunkiem, 

że efektem takiej inwestycji jest zmiana lub stworzenie nowego systemu 

komunikacji pionowej celem podniesienia jakości świadczonych usług - np. 

wydzielenie wind dla transportu chorych, osób dochodzących na leczenie 

i odwiedzających; stworzenie systemu ułatwiającego dostęp do obiektu dla osób 

niepełnosprawnych, np. winda zewnętrzna z wejściem bezpośrednio z ulicy (bez 

konieczności pokonywania dodatkowo podjazdów, ewentualnych barier 

architektonicznych). Finansowaniu nie będą podlegać natomiast projekty 

dotyczące prac polegających na bieżących remontach i konserwacji dźwigów 

i szybów windowych. Warunkiem aplikowania o wsparcie na tego typu inwestycje 

jest wykazanie, że projekt przyczynia się do widocznych zmian/ poprawy systemu 

komunikacji pionowej, podwyższających standard i jakość świadczonych usług. 

Ponadto realizacja wskazanych prac związanych z wymianą lub remontem 

dźwigów osobowych i towarowych jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie w 

ramach szerszego zakresu inwestycji. 

 

 

Pojęcie „obiekty i pomieszczenia infrastruktury ochrony zdrowia” obejmuje m.in. 

gabinety diagnostyczne, diagnostyczno-zabiegowe, gabinety lekarskie i pielęgniarskie, 

pracownie, punkty ambulatoryjne.  

 

 

W ramach 1. typu projektu  pod pojęciem „wyposażenie” rozumie się infrastrukturę 

techniczną pomieszczeń, służącą ich przygotowaniu do pełnienia zgodnych 

z przeznaczeniem funkcji np. doprowadzenie gazów medycznych, zainstalowanie 

klimatyzacji, zamontowanie kolumn anestezjologicznych, zawieszeń do lamp 

medycznych. W ramach tego typu projektu nie przewiduje się wyposażenia pomieszczeń 

w aparaturę medyczną. 

 

W ramach 2. typu projektu  dopuszcza się również rozbudowę pomieszczeń celem ich 

dostosowania do zakupionej aparatury medycznej. 

 

W ramach 3. typu projektu zakup sprzętu komputerowego i monitorującego jest możliwy 

tylko w ramach szerzej zakrojonych prac, zmierzających do kompleksowej informatyzacji 

jednostki oraz poprawy bezpieczeństwa osób i mienia, znajdujących się na terenie 

zakładu. Typ projektu nie obejmuje remontu i wyposażenia (innego niż sprzęt niezbędny 

do komputeryzacji lub monitoringu) pomieszczenia do obsługi w/w sprzętów. 

 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ 

 

Lecznictwo otwarte – obejmuje jednostki ochrony zdrowia świadczące usługi medyczne 



z wyłączeniem stacjonarnych świadczeń całodziennych i całodobowych (np. jednostki 

podstawowej opieki zdrowotnej, grupowe lub indywidualne praktyki lekarskie i 

pielęgniarskie, poradnie specjalistyczne, przyszpitalne poradnie specjalistyczne 

zabiegowe i niezabiegowe, ośrodki rehabilitacyjne ambulatoryjne lub przyszpitalne).  

 

Świadczenie usług w publicznym systemie ochrony zdrowia – warunkiem 

otrzymania dotacji jest złożenie przez podmiot wnioskujący oświadczenia, że otrzymane 

wsparcie będzie wykorzystywane dla celów gwarantowanych w ramach kontraktu z 

Instytucją Finansującą Publiczne Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 

 

Infrastruktura towarzysząca – obiekty przylegające bezpośrednio lub pośrednio 

do obiektu głównego, stanowiące jego konieczne lub pożądane uzupełnienie, mające 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania obiektu głównego, np. zadaszenie 

nad bezpośrednim wejściem i podjazdem przy budynku ZOZ-u, przyszpitalne tereny 

zielone służące pacjentom jako miejsce wypoczynku. 

 

Infrastruktura techniczna – niezbędne instalacje umożliwiające prowadzenie 

działalności, a nie związane bezpośrednio z jej przedmiotem, w szczególności sieć wodna, 

kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna lub transportowa. 

 

  



Działanie 9.3. Lokalna Infrastruktura sportowa 

 

1.  Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu IX. Zdrowie i rekreacja 

3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca PO 

/ RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 

za dokonywanie płatności 

na rzecz beneficjentów 

(jeśli dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11.  Numer i nazwa działania 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest poprawa warunków aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

 

Uzasadnieniem podjętego działania jest przekonanie, 

że aktywny styl życia i podnoszenie sprawności fizycznej 

jest elementem profilaktyki chorób cywilizacyjnych 

i wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców regionu. 

Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma wspieranie 

przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych 

oraz poprawy jakości istniejących lokalnych obiektów 

o charakterze sportowym i rekreacyjnym, dostępnych 

dla wszystkich mieszkańców regionu. Podstawowym 

kryterium przy wyborze lokalizacji wspomnianych 

inwestycji będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej 

społeczności, mierzone niewystępowaniem w bliskim 

otoczeniu ogólnodostępnych obiektów infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej.   

13.  

 

Komplementarność 

z innymi działaniami 

i priorytetami  

 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  

3 Oś priorytetowa „Jakość życia na obszarach wiejskich 

i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 

„Odnowa rozwój wsi”; 

4 Oś priorytetowa LEADER, działanie „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”. 



14.  Przykładowe rodzaje 

projektów14  

 

1. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont otwartych 

obiektów sportowych niepowiązanych z infrastrukturą 

szkolną (np. boiska, korty, ścieżki zdrowia oraz inne 

obiekty dla potrzeb aktywnego trybu życia) oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia powiązanego z projektem. 

2. Budowa (rozbudowa, przebudowa) i remont  

zamkniętych obiektów sportowych, niepowiązanych 

z infrastrukturą szkolną (np. baseny, hale sportowe) 

oraz zakup niezbędnego wyposażenia powiązanego 

z projektem. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

 a Temat priorytetowy  79 – pozostała infrastruktura społeczna 

 b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 

cross-financing) 

Nie dotyczy 

 c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

 d Typ obszaru  01 – obszar miejski  

05 – obszar wiejski 

02 – obszary górskie 

 e Działalność 

gospodarcza  

16 – obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 

17 – administracja publiczna 

20 - opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

22 – inne niewyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

 f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 9.3. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, 

w Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 

 a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki 

i stowarzyszenia. 

2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego 

lub ich związki i stowarzyszenia. 

3. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień 

                                                 
14 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



publicznych. 

4. Stowarzyszenia, towarzystwa i kluby sportowe. 

5. Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. 

6. Organizacje pozarządowe15.  

7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych. 

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie    

    zgodne z zapisami ustawy o partnerstwie publiczno –    

    prywatnym. 

 b Grupy docelowe 

(osoby, instytucje, 

grupy społeczne 

bezpośrednio 

korzystające 

z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

 a Tryb 

przeprowadzania 

naboru wniosków 

o dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów.  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego. 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

-  wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

 b Tryb oceny 

wniosków 

o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 

23 529 412 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

20 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 

na działanie 

3 529 412 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych 

na działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

                                                 
15

  Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze sportu i/ lub rekreacji. 



na poziomie projektu (%)  

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej 

we właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) 

(jeśli dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej 

oraz zasady jej udzielania zostaną określone 

we właściwych Rozporządzeniach Ministra Rozwoju 

Regionalnego. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia 

(jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000 PLN  

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA 

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 16.  

 

W ramach 1. i 2. typu projektu zakup wyposażenia możliwy będzie tylko jako integralna 

część projektu.  

 

W ramach działania wspierane będą inicjatywy i przedsięwzięcia dotyczące budowy, 

rozbudowy, przebudowy, remontu małych obiektów, mających znaczenie lokalne 

oraz charakteryzujących się ogólnodostępnością, tzn. że nie mogą być przeznaczane 

na działalność na przykład jedynie klubu sportowego.   

 

Podstawowym kryterium przy wyborze lokalizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej będzie rzeczywiste zapotrzebowanie lokalnej społeczności, 

mierzone niewystępowaniem w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów sportowych 

i rekreacyjnych. 

 

Prace związane z budową lub modernizacją infrastruktury towarzyszącej (np. widownia, 

oświetlenie) są możliwe do realizacji jedynie w przypadku, gdy jest to nierozerwalnie 

związane z projektem.  

                                                 
16 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



 

 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu IX. zostały określone w ramach załącznika 

nr 6 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu IX. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

W ramach działania 9.3 wyłączone będą projekty polegające jedynie na 

termomodernizacji obiektu i wymianie nośników ciepła. Kompleksowa termomodernizacja 

obiektów jest możliwa do zrealizowania tylko w ramach Priorytetu V. 

 

Ponadto koszt przeprowadzenia termomodernizacji nie może przekroczyć 50% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 


