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I. WYKAZ SKRÓTÓW I POJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH  
 

BP – Budżet Państwa 

CT – cel tematyczny, o którym mowa w rozporządzeniu ogólnym 1303/2013  

DW EFRR – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

IOK – Instytucja Organizująca Konkurs  

IZ RPO – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

LSI2014 – Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, udostępniany za pośrednictwem serwisu 

internetowego dostępnego pod adresem https://lsi2014.lubelskie.pl 

KOP – Komisja Oceny Projektów 

KM RPO – Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 

KPA – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 

OOP – Oddział Oceny Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 

RPO WL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Regulamin, Regulamin konkursu – Regulamin konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17, Oś 

priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

ZWL – Zarząd Województwa Lubelskiego 

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY – kwalifikowany podpis elektroniczny w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 

r., poz.1579) 

KONTRAKT TERYTORIALNY – umowa o której mowa w art. 5 pkt 4c ustawy z 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376 z późn. zm.) 

PZ – Profil Zaufany - portal www.pz.gov.pl wyodrębniony z ePUAP służący do cyfrowego 

podpisywania dokumentów za pośrednictwem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego 

Wytyczne – wytyczne wydane przez Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie 

art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 

Wytyczne kwalifikowalności – Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014- 2020. 

Policy paper - Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-20201. 

                                                           
1 Dokument dostępny na stronie internetowej: www.mz.gov.pl/rozwoj-i-inwestycje/fundusze-europejskie-dla-sektora-ochrony-
zdrowia/krajowe-ramy-strategiczne-policy-paper- 2/ 

https://lsi2014.lubelskie.pl/
http://www.pz.gov.pl/
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OCI – Opinia o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 

r. poz. 1938). 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE  

2.1.Podstawy prawne i dokumenty programowe konkursu: 

 

Konkurs jest organizowany w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 

Akty prawne  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących 

celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 

Nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347/289 z 20.12.2013 z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem 

1301/2013” 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 

z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwane dalej „Rozporządzeniem ogólnym 1303/2013”, 

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zwane dalej 

„Rozporządzeniem 651/2014”, w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone 

rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie 

(UE) nr 651/2014 w odniesieniu do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów 

lotniczych, progów powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 

rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych do regionów 

najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 702/2014 w odniesieniu do 

obliczania kosztów kwalifikowalnych (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017 r.), zwane dalej 

„Rozporządzeniem 2017/1084”, 

 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) 

zwana dalej „ustawą wdrożeniową”, 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870, z późn. zm.) 

zwana dalej ustawą o finansach publicznych 

 

 

 

Dokumenty i wytyczne  
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- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przyjęty decyzją 

KE C(2015)887 z dnia 12 lutego 2015 r. 

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020 przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 lipca 

2015, znak: XLIII/833/2015, w brzmieniu nadanym uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego  

z dnia 7 listopada 2017 r., znak: CCXXVI/4452/2017. 

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 

- Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.  

- Plan działań w sektorze zdrowia na rok 2017 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego przyjęty Uchwałą Nr 54/2017/XIV Komitetu Sterującego do spraw 

koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 19 września 2017 r. 

2.2.Informacje na temat zmiany Regulaminu 

1. Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu rozstrzygnięcia 

konkursu Regulamin nie może być jednak zmieniany w sposób skutkujący nierównym 

traktowaniem Wnioskodawców chyba, że konieczność jego zmiany wynika z przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.  

2. W przypadku zmiany Regulaminu, IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej 

www.rpo.lubelskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.pl informację o zmianie 

Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie oraz termin, od którego zmiana 

obowiązuje. 

 

III. INFORMACJE O KONKURSIE 

3.1. Podstawowe informacje o konkursie 

1. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad naboru, oceny i wyboru projektów do 

dofinansowania oraz warunków, na jakich odbywa się konkurs na realizację projektów do 

dofinansowania z EFRR w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia 

2. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym, w którym możliwość składania wniosków 

jest ograniczona datą końcową. Konkurs nie jest podzielony na rundy.    

3. Konkurs jest organizowany na obszarze województwa lubelskiego dla podmiotów wymienionych 

w Rozdziale IV Podrozdziale 4.1 Regulaminu.   

4. Wszelkie czynności w ramach oceny i wyboru projektu do dofinasowania, zarówno po stronie 

Wnioskodawcy, jak i IOK, dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem LSI2014 (z wyłączeniem 

informacji ws. pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, informacji o zakończeniu oceny projektu 

oraz odmowy podpisania umowy o dofinansowanie). Informacja o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia, o zakończeniu oceny projektu oraz o odmowie podpisania umowy o dofinasowanie 

przekazywana jest Wnioskodawcy w formie pisemnej.  

5. Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy wdrożeniowej w doręczeniu pisemnego wezwania 

zastosowanie mają przepisy działu I rozdział 8 KPA. W przypadku, gdy stroną lub innym 

uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.pl/
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elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się 

na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu.  

6. Wnioskodawca dokonuje czynności w formie wskazanej każdorazowo w informacji/wezwaniu. 

Niezachowanie przez Wnioskodawcę wskazanej w informacji/wezwaniu formy komunikacji 

skutkuje na etapie weryfikacji warunków formalnych – pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, 

na etapie oceny projektu w oparciu o kryteria wyboru – negatywną oceną projektu. 

7. Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć w formie elektronicznej wraz z wnioskiem  

o dofinasowanie oświadczenie o świadomości skutków niezachowania wskazanej w Regulaminie 

formy komunikacji. 

8. Dokumenty i informacje przedstawiane przez Wnioskodawcę nie podlegają udostępnieniu przez 

właściwą instytucję w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.). 

9. Dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje w związku  

z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez Wnioskodawców nie podlegają, do czasu 

rozstrzygnięcia konkursu albo zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy 

wdrożeniowej, udostepnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej. 

10. Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji  

o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach 

oceny i listy projektów wybranych do dofinasowania. Wyjaśnień w kwestiach dotyczących 

konkursu udziela IOK poprzez: 

– Konsultacje elektroniczne (drogą e-mailową na adres: defrr@lubelskie.pl). 

– Konsultacje telefoniczne (pod numerem tel. (81) 44-16-756). 

Odpowiedzi pisemne na zapytania kierowane przez Wnioskodawców przesyłane pocztą 

tradycyjną (na adres: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 

Lublin). 

11. Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu dotyczą zasad naboru, oceny i wyboru projektów 

do dofinansowania. Pytania zadawane podczas konsultacji nie mogą dotyczyć wstępnej oceny 

wniosku. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez IOK nie dotyczy oceny 

poszczególnych projektów. IZ RPO nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wniosków innych 

wnioskodawców. 

12. Odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej 

www.rpo.lubelskie.pl. Jednocześnie, w przypadku gdy liczba pytań będzie znacząca, IOK zastrzega 

sobie prawo do ograniczenia publikowania odpowiedzi do kluczowych lub powtarzających się 

pytań. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące dla 

Wnioskodawców do momentu zmiany odpowiedzi. Jeśli zmiana odpowiedzi nie wynika  

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Wnioskodawcy, którzy zastosowali się do danej 

odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie będą 

ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.  

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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13. IOK informuje o możliwości przeprowadzenia kontroli uprzedniej w toku procedury naboru  

i oceny wniosków oraz przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, stosownie do postanowień 

art. 22 i 23 ustawy wdrożeniowej. Złożenie wniosku o dofinansowanie jest równoznaczne  

z wyrażeniem zgody na poddanie się kontroli.  

14. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o „dniu roboczym” lub „dniach roboczych”, rozumie 

się przez to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

3.2. Instytucja odpowiedzialna za konkurs 

Instytucją Organizującą Konkurs jest Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja 

Zarządzająca RPO WL. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin. 

3.3. Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi priorytetowej 13 

Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL. 

Celem działania jest zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury 

ochrony zdrowia przyczyniające do poprawy jakości usług i zmniejszenia dysproporcji 

terytorialnych w ich dostępie.  

Zakres interwencji w obszarze usług zdrowotnych odzwierciedla kierunki i priorytety strategiczne 

określone w Krajowych ramach strategicznych polityki w obszarze ochrony zdrowia (tzw. Policy 

Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020). Dokument ten stanowi krajowe ramy strategiczne 

dla wszystkich przedsięwzięć realizowanych w obszarze zdrowia w perspektywie 2014-2020.  

W związku z powyższym podstawowym warunkiem realizacji inwestycji w ramach Działania jest 

ich ukierunkowanie na:  

a) grupy chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne przyczyny dezaktywizacji 

zawodowej (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno–stawowo–

mięśniowego, układu oddechowego) oraz na schorzenia specyficzne dla obszaru 

województwa2 (zdiagnozowane na poziomie regionu, jako zjawiska szczególnie 

niekorzystne, a także choroby uznawane jako cywilizacyjne), 

b) opiekę nad matką i dzieckiem (położnictwo i ginekologia, neonatologia, pediatria, 

kardiologia i kardiochirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, 

hematologia i onkologia dziecięca),  

c) osoby starsze (zwłaszcza w kontekście trendów demograficznych i społecznych oraz 

niedoborów infrastruktury ambulatoryjnej i szpitalnej, świadczeń zdrowotnych w zakresie 

geriatrii, niewystarczającej liczby zakładów opiekuńczo – leczniczych i opiekuńczo – 

pielęgnacyjnych, a także ograniczonej sieci opieki paliatywnej i terminalnej). 

 

3.4. Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs 

1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie (alokacja) wynosi  

89 411 768,40  PLN3, w tym EFRR 80 000 002,86 PLN i BP 9 411 765,54 PLN. Kwota ta obejmuje 

                                                           
2 Zgodnie z Programem Strategicznym Ochrony Zdrowia Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020, czerwiec 2014 r. 
3 Kwota przeliczona wg kursu 1EUR = 4,2432 PLN 
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rezerwę finansową w wysokości 8 941 176,84 PLN.  

2. Kwota alokacji określona w ust. 1 stanowi równowartość 21 071 778,00 EUR i została przeliczona 

na podstawie kursu EUR określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, 

obowiązującego w miesiącu, w którym opublikowano ogłoszenie o konkursie. Niezależnie od 

zmian kursu EUR po ogłoszeniu konkursu, kwota dostępnej alokacji w PLN w wyniku tych zmian 

nie może przekroczyć kwoty alokacji określonej w pkt 1. 

3. Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na 

konkurs przed jego rozstrzygnięciem.   

4. Zarząd Województwa Lubelskiego dokona wyboru projektów do dofinansowania w granicach 

środków dostępnych po ponownym przeliczeniu alokacji wg kursu EUR określonego w załączniku 

nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, obwiązującego w miesiącu, w którym dokonywany będzie 

wybór projektów. 

5. Kwota dostępnej alokacji podlega też przeliczeniu przed podpisaniem każdej umowy 

o dofinansowanie (wg kursu określonego w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego, 

obwiązującego w miesiącu zawarcia umowy). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic kursowych 

kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca dla 

dofinansowania wszystkich projektów wybranych do dofinansowania.  

6. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IOK 

wstrzymuje zawarcie umów z Wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji 

dostępnej po przeliczeniu, do czasu pojawienia się wolnych środków. Wnioskodawca 

przystępując do konkursu akceptuje powyższe warunki. 

3.5. Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie 

1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu prowadzony jest w LSI2014, udostępnianym pod 

adresem https://lsi2014.lubelskie.pl. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. 

2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Instrukcja 

wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu określona została w załączniku nr 2 do 

Regulaminu. 

3. Do wniosku o dofinansowanie projektu dołączane są dokumenty, których wykaz stanowi 

załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokumenty zawarte w załączniku nr 3 obowiązują Wnioskodawcę 

oraz wszystkich Partnerów współrealizujących projekt (jeżeli dotyczy). Dokumenty te powinny 

zostać przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania załączników, 

stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. Wnioskodawca zobowiązany jest ponadto dostarczyć  

w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o dofinasowanie  oświadczenie o świadomości 

skutków niezachowania wskazanej formy komunikacji. 

4. Wnioski o dofinansowanie projektu należy przesyłać za pośrednictwem LSI2014 w terminie od 

dnia 29.12.2017 r. do 31.01.2018 r. IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania 

wniosków o dofinansowanie projektu. 

5. W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

6. Wnioskodawcy planujący złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego 

konkursu zobowiązani są założyć konto w LSI2014.  
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7. Wnioskodawcy wypełniają formularz wniosku o dofinansowanie przy użyciu Generatora 

Wniosków udostępnianego w LSI2014. Wnioskodawca samodzielnie dokonuje wyboru 

formularza wniosku przypisanego do danego konkursu. Za pośrednictwem LSI2014 

Wnioskodawca przygotowuje również załącznik – studium wykonalności. Pozostałe załączniki 

określone w Regulaminie konkursu wgrywane są do LSI2014 w formie plików pdf oraz arkuszy 

kalkulacyjnych (xls, xlsx, ods).  

8. Kompletny wniosek o dofinansowanie (wypełniony formularz wniosku, zgodny z wzorem, 

o którym mowa w pkt 2, wraz z załącznikami, o których mowa w pkt 3), jako pakiet dokumentów, 

zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do reprezentowania 

Wnioskodawcy poprzez wykorzystanie podpisu PZ. Przesłany do IOK pakiet dokumentów 

stanowi wniosek o dofinansowanie wyłącznie wówczas, gdy zawiera właściwy (zgodny  

z wzorem, o którym mowa w pkt 2) formularz wniosku, któremu nadano sumę kontrolną. 

Pakiet dokumentów nie zawierający właściwego formularza wniosku, albo zawierający 

właściwy formularz wniosku, któremu nie nadano sumy kontrolnej, nie stanowi wniosku 

o dofinansowanie. W przypadku przesłania pakietu dokumentów, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, uznaje się, że wniosek o dofinansowanie nie został złożony; pakiet taki nie 

podlega uzupełnieniu warunków formalnych, ani ocenie.  

9. W przypadku, gdy wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe, Wnioskodawca może złożyć 

wniosek bez wymaganego uwierzytelnienia. W tej sytuacji IOK wezwie Wnioskodawcę za 

pośrednictwem LSI2014 do usunięcia braku formalnego w terminie 10 dni kalendarzowych, 

liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku 

bez rozpatrzenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 6.1.1 Regulaminu. 

10. Po przesłaniu pakietu dokumentów, o którym mowa w pkt 8, do IOK, LSI2014 wygeneruje 

Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017 r., poz. 

570). 

11. Za moment złożenia wniosku o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie uznawana jest data 

widniejąca na Urzędowym Poświadczeniu Odbioru (określanym także jako urzędowe 

poświadczenie złożenia dokumentu). 

12. Każdy wniosek o dofinansowanie z chwilą wpływu do IOK podlega automatycznej rejestracji 

w LSI2014 i otrzymuje identyfikator projektu zgodnie z zasadą jednolitej identyfikacji 

dokumentów określoną w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania 

danych w postaci elektronicznej.  

13. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przewidywany jest na marzec 2019 r.  

3.6. Terminy i doręczenia 

1. Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej do postępowania w zakresie ubiegania się  

o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy wdrożeniowej nie stosuje 

się przepisów KPA, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu oraz 

sposobu obliczania terminów, chyba, że ustawa stanowi inaczej. 

2. Terminy określone w wezwaniach IOK:  

a. w przypadku wezwania przekazanego drogą elektroniczną – liczy się od dnia 

następującego po dniu wysłania wezwania; 
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b. w przypadku wezwania przekazanego na piśmie – liczy się od dnia doręczenia wezwania. 

W przypadku wezwania doręczonego na piśmie do doręczenia wezwania stosuje się 

przepisy działu I rozdziału 8 KPA.  

 

3.7. Forma składania uzupełnień/poprawek/wyjaśnień do wniosku na etapie 

oceny  

1. Składanie przez Wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń oraz 

wszelkiej korespondencji odbywa się za pośrednictwem LSI2014, o ile Regulamin nie stanowi 

inaczej. 

2. Kompletny wniosek o dofinansowanie (formularz wniosku wraz załącznikami) oraz dokumenty 

składane na poszczególnych etapach oceny lub przed podpisaniem umowy w odpowiedzi na 

wezwanie IOK składane są każdorazowo jako pakiet dokumentów w LSI2014.  

3. Każdy pakiet dokumentów zostaje uwierzytelniony (podpisany) przez osoby upoważnione do 

reprezentowania Wnioskodawcy poprzez wykorzystanie podpisu PZ.  

4. W przypadku, gdy z powodów technicznych wykorzystanie podpisu PZ nie jest możliwe, 

Wnioskodawca może złożyć pakiet dokumentów bez wymaganego uwierzytelnia. W tej sytuacji 

IOK wezwie Wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do uzupełnienia podpisu w terminie 5 

dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania, pod rygorem 

pominięcia złożonego pakietu dokumentów i uznania go za niezłożony. Wnioskodawca może 

uzupełnić podpis jedynie poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego 

uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie 

przesłanych do IOK. Procedurę stosuje się na każdym etapie, w odniesieniu do którego 

Regulamin przewiduje wzywanie Wnioskodawcy do złożenia uzupełnień/poprawek/wyjaśnień 

do wniosku lub załączników. 

3.8. Wycofanie wniosku 

1. Zarówno w trakcie trwania naboru, jak i w trakcie oceny wniosku, Wnioskodawcy przysługuje 

prawo do wycofania wniosku o dofinansowanie projektu. Wycofanie wniosku na etapie naboru 

nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie w tym naborze, o ile 

zostanie dotrzymany termin przewidziany na nabór.  

2. Wycofanie wniosku odbywa się za pośrednictwem LSI2014, i może zostać dokonane wyłącznie 

przez osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy. 

3. Informacja musi zostać przekazana w formie oświadczenia uwierzytelnionego przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy, poprzez wykorzystanie podpisu PZ.  

4. Wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu po zakończeniu oceny danego wniosku oznacza 

rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. 
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IV. WYMAGANIA KONKURSU 

4.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 

Podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą4 udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych: 

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 

- jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe albo instytucje gospodarki 

budżetowej, 

- przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 18291447, z późn. zm.)) we wszelkich formach 

przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

 

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie podmioty lecznicze ujęte w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe 

Lubelskie – optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie  

i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” wymienionego w Załączniku Nr 1 do uchwały Nr 

CLXXI/3496/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. (Przedsięwzięcia  

o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

4.2. Typy projektów 

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty polegające na 

przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac 

remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych  

i z niepełnosprawnościami, a także wyposażeniu w sprzęt medyczny oraz – jako element projektu – 

rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt). 

4.3. Wymagania w zakresie wskaźników projektu 

Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wszystkich adekwatnych do zakresu rzeczowego projektu 

wskaźników produktu i rezultatu, które zostały określone w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu. 

V. ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU 

5.1. Dofinansowanie, wkład własny, projekty generujące dochód, luka finansowa. 

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR: 85% wydatków kwalifikowalnych  

(w przypadku projektów generujących dochód zgodnie z luką finansową5). 

2. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych  

na poziomie projektu(środki EFRR + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa6 lub 

                                                           
4 W rozumieniu Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.) 
5  Nie dotyczy projektów, o których mowa w art. 61 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia ogólnego 1303/2013. 
6  Środki przyznawane przez IZ RPO w ramach RPO WL projektom, które spełniły kryteria oceny projektów dotyczące wpływu projektu na 

rewitalizację danego obszaru. Zgodnie z art 9k ust. 2 pkt 2 lit. b Kontraktu Terytorialnego dofinansowanie z budżetu państwa nie może 

zostać przeznaczone dla projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia 1303/2013 z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy projekt jest w części objęty pomocą publiczną, wkład krajowy w ramach 

części nieobjętej regułami pomocy może podlegać finansowaniu z budżetu państwa. Wnioskodawca składa oświadczenie, że projekt jest 

realizowany na obszarze rewitalizowanym lub zostanie objęty przygotowywanym Lokalnym Programem Rewitalizacji. Informacje zawarte 

w oświadczeniu podlegają weryfikacji IZ RPO najpóźniej na etapie złożenia przez Wnioskodawcę ostatniego wniosku o płatność. 
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z innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez odrębną instytucję):  95% wydatków 

kwalifikowalnych. 

3. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:  5% wydatków 

kwalifikowalnych. 

4. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: nie dotyczy 

5. Minimalna i maksymalna wartość projektu: nie dotyczy 

6. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:  

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy 

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy 

 

5.2.Kwalifikowalność projektu 

 

1. Ogólne zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków zostały określone w Wytycznych 

kwalifikowalności. 

2. Fakt, że dany projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach RPO WL nie oznacza, że 

wszystkie wydatki poniesione podczas jego realizacji będą uznane za kwalifikowalne. 

3. Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia  

z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie  

i Wytycznymi oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się  

w umowie o dofinansowanie.  

4. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności 

planowanych wydatków. Przyjęcie danego projektu do realizacji i zawarcie z beneficjentem 

Umowy o dofinansowanie projektu nie oznacza, że wszystkie wydatki które beneficjent 

przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, 

zrefundowane lub rozliczone (w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności 

poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu 

poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności 

kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie beneficjenta. Ocena kwalifikowalności 

poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie 

obowiązków nałożonych na beneficjenta Umową o dofinansowanie projektu oraz 

wynikających z przepisów prawa. 

5. Ocena kwalifikowalności wydatków w toku niniejszego konkursu odbywać się będzie zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz Wytycznych. IOK zastrzega, że zasady 

kwalifikowalności wydatków mogą ulec zmianie w toku konkursu lub na etapie realizacji 

projektu, w związku ze zmianą przepisów prawa, zmianą niniejszego Regulaminu, zmianą 

Wytycznych w rozumieniu art. 5 ustawy wdrożeniowej lub w związku ze zmianą umowy o 

dofinansowanie. 

6. Kwalifikowalność wydatków badana jest na każdym etapie projektu. Na etapie oceny wniosku 

o dofinansowanie dokonywana jest ocena kwalifikowalności planowanych wydatków. 

Przyjęcie danego projektu do realizacji i zawarcie z beneficjentem umowy o dofinansowanie 

projektu nie oznacza, że wszystkie wydatki które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność 

w trakcie realizacji projektu, zostaną poświadczone, zrefundowane lub rozliczone  

(w przypadku systemu zaliczkowego). Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku 

dokonywana jest w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz  

w trakcie kontroli projektu, w tym kontroli w miejscu realizacji projektu lub siedzibie 
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beneficjenta. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po 

zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową  

o dofinansowanie projektu oraz wynikających z przepisów prawa. 

7. Beneficjent ma obowiązek udzielać zamówień w Projekcie oraz realizować te zamówienia 

zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z zasadami 

określonymi w Wytycznych kwalifikowalności. Beneficjent  zobowiązany  do  stosowania  

zasady  konkurencyjności  ma  obowiązek  upubliczniania  zapytań ofertowych  na  stronie  

internetowej  Bazy  Konkurencyjności  Funduszy  Europejskich  pod  adresem: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.  W przypadku zawieszenia 

działalności strony www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl potwierdzonego 

odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego  Beneficjent 

zobowiązany jest do publikowania zapytań ofertowych na stronie internetowej 

www.zamowienia.rpo.lubelskie.pl. W przypadku, gdy Beneficjent wszczął postępowanie  

o udzielenie zamówienia po ogłoszeniu konkursu, lecz przed zawarciem Umowy, zasada 

konkurencyjności może zostać uznana za spełnioną jedynie wówczas, gdy Beneficjent 

upublicznił zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.zamowienia.rpo.lubelskie.pl 

(począwszy od dnia następnego, po dniu upublicznienia informacji o jej uruchomieniu, tj. od 

dnia 16.09.2017 r.), a od dnia udostępnienia odpowiedniej funkcjonalności Bazy 

konkurencyjności, gdy upublicznił zapytanie ofertowe na stronie internetowej: 

www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

8. Szczegółowe zasady kwalifikowalności: 

1) Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty ponadregionalne7, z wyłączeniem 

Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. 

2) Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty działające w systemie 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

3) Wykluczone ze wsparcia w ramach Działania będą duże instytucje o charakterze 

opiekuńczo-pobytowym, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób 

niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych i chorych psychicznie8. 

4) Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą (publiczne i prywatne), udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, przy czym zarówno infrastruktura, jak  

i wyposażenie wsparte w ramach realizacji projektu mogą być wykorzystywane 

wyłącznie w ramach usług świadczonych w publicznym systemie ochrony zdrowia.  

W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie 

kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu. 

5) Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia w ramach 

Działania jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planem działań w sektorze zdrowia (Plan 

działań)9; wybór projektów dokonywany będzie w oparciu o kryteria wyboru zgodne  

                                                           
7 Zgodnie  z zapisami Policy Paper ponadregionalnym podmiotem leczniczym jest podmiot utworzony przez ministra lub centralny organ 
administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych oraz instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, a także podmiot 
powstały z przekształcenia powyższych jednostek. 
8 Domy Pomocy Społecznej. 
9 Plan działań w sektorze zdrowia – bezpośrednio powiązany z Umową Partnerstwa oraz uwzględniający inwestycje podejmowane ze środków 
krajowych (w tym w ramach konkursów na zadania finansowane ze środków publicznych oraz kontraktów na świadczone usługi) – zawiera 

 

http://www.zamowienia.rpo.lubelskie.pl/
http://www.zamowienia.rpo.lubelskie.pl/
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z rekomendacjami dla kryteriów wyboru projektów uchwalonymi przez Komitet 

Sterujący.  

6) Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą być zgodne z właściwą mapą 

potrzeb zdrowotnych. 

7) Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą posiadać pozytywną OCI10. 

8) Inwestycje realizowane w ramach Działania muszą być zgodne z odpowiednim 

narzędziem zdefiniowanym w „Krajowych ramach strategicznych. Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020”11. 

9) Rozwiązania w zakresie ICT (oprogramowanie, sprzęt) nie mogą być związane  

z realizacją działań wskazanych w Narzędziu 26 Policy Paper tj. upowszechnienie 

wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej oraz Narzędziu 27 Policy Paper  

tj. upowszechnienie wykorzystania telemedycyny.  

10) Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi 

deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i epidemiologiczną 

(odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w zależności od specyfiki 

podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego usług) oraz faktycznym 

zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze 

z wykorzystaniem map zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

11) Rozwój usług zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, wspierany ze środków EFRR, jest zgodny z założeniami europejskich zasad 

przejścia z opieki instytucjonalnej do opieki środowiskowej oraz z kierunkami 

wskazanymi w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. 

12) Inwestycje realizowane w ramach Działania powinny dążyć do osiągnięcia liczby miejsc 

opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej wskazanych na rok 2020 we właściwych dla 

województwa mapach potrzeb zdrowotnych. Warunkiem realizacji wsparcia  

w zakresie opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej oraz w zakresie świadczeń 

pielęgnacyjnych i opiekuńczych wykonywanych w ramach opieki długoterminowej 

powinien być rozwój zdeinstytucjonalizowych form opieki nad pacjentem. 

13) Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowalne chyba że ich realizacja jest uzasadniona z punktu 

widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki 

zdrowotnej.  

14) Promowane będą projekty: 

a) efektywne kosztowo i realizowane przez podmioty, które wykazują największą 

efektywność finansową,  

                                                           
m.in. listę potencjalnych projektów realizowanych na poziomie krajowym i regionalnym utworzoną po analizie pod kątem 
komplementarności i efektywności kosztowej propozycji przedstawionych przez IZ, zasady dotyczące trybów i kryteriów wyboru projektów 
w ramach naborów ogłaszanych w ramach programów centralnych i regionalnych. 
10 OCI nie będzie wymaga w przypadku działalności  leczniczej, która nie została wskazana w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938) jako kwalifikująca się do wydania opinii 
o celowości inwestycji. 
11 Narzędzie 13 (Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, 
dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 14 (Wsparcie 
regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla 
regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 16 (Wsparcie 
regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz 
innych jednostek zajmujących się leczeniem dzieci (roboty budowlane, doposażenie)), Narzędzie 17 (Wsparcie podmiotów leczniczych 
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, 
doposażenie). 
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b) przewidujące działania konsolidacyjne i inne formy współpracy podmiotów 

leczniczych,  

c) a także działania w zakresie reorganizacji i restrukturyzacji wewnątrz podmiotów 

leczniczych, w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym 

sąsiadującej, oraz stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów. 

15) Wsparcie w ramach Działania jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

funduszy unijnych na lata 2014-2020, w szczególności wsparcie jest udzielane 

projektom uwzględniającym koncepcję uniwersalnego projektowania, zgodnie z ww. 

Wytycznymi. 

16) Wsparcie infrastrukturalne ze środków EFRR w ramach Działania co do zasady może 

zostać skierowane na finansowane projektów realizowanych w oparciu o istniejącą 

bazę lokalową. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku możliwości adaptacji 

istniejących budynków możliwa będzie budowa nowych obiektów lub rozbudowa 

istniejących przy zachowaniu wszystkich ww. zasad. 

 

 

 

Działanie 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

Wydatki kwalifikowalne: 

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą projekty obejmujące: 

 przeprowadzenie niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac 
remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób 
starszych i niepełnosprawnych, 

 wyposażenie w sprzęt medyczny 

 wyposażenie  podmiotów  w  rozwiązania IT (oprogramowanie, sprzęt) - tylko  jako element 
projektu 

 

Wydatki związane z budową/remontem infrastruktury wspólnej, tj. m. in. dachu, piwnic, klatek 
schodowych, wind, wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w budynku, w którym zlokalizowane 
będą oddziały/pracownie/jednostki objęte wsparciem będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne 
jedynie w proporcji równej udziałowi powierzchni ww. oddziałów/jednostek organizacyjnych w 
całości powierzchni budynku, w którym się znajdują. 

 

Dopuszczalna jest sytuacja, w której zakupione w ramach projektu wyroby medyczne 

wykorzystywane będą w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ 
o udzielanie świadczeń opieki w rodzaju ambulatoryjna opieka zdrowotna, pod warunkiem że 
wykorzystywanie zakupionych wyrobów medycznych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej 
pacjentom w ramach AOS nie będzie kolidować z ich wykorzystywaniem do udzielania świadczeń 
pacjentom hospitalizowanym. Zakupione wyroby medyczne mogą być wykorzystywane również na 
potrzeby innych oddziałów szpitalnych do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 
umowy zawartej z oddziałem wojewódzkim NFZ, pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z ich 
wykorzystywaniem do udzielania świadczeń pacjentom hospitalizowanym w oddziałach/ 
jednostkach objętych wsparciem w ramach projektu. 

Projekty objęte zasadami pomocy publicznej: nie dotyczy 

Wydatki niekwalifikowalne: 
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 wydatki poniesione na zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku oraz produktów 
leczniczych 

 za kwalifikowalne nie będą uznane wydatki poniesione na zakup m. in. telewizorów, sprzętu 
grającego, kin domowych i innego wyposażenia, które nie jest niezbędne dla realizacji celu 
projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji 
projektu 

 koszty remontu lub modernizacji poprawiających wyłącznie estetykę zewnętrzną budynków i/lub 
obejmujących wyłącznie prace termomodernizacyjne w tym głęboką termomodernizację12. 

 

9. Jeżeli w ramach projektu do kategorii wydatków kwalifikowalnych zaliczono wydatki związane 

z wynagrodzeniami, Beneficjent, pod rygorem odmowy uznania wydatku za kwalifikowalny, 

dołącza do wniosku o płatność następujące dokumenty: 

1) listy płac (lista płac może zostać dołączona do wniosku, gdy zostały zapłacone jej 

wszystkie składniki), deklaracje rozliczeniowe (ZUS DRA), 

2) dokumenty potwierdzające zaangażowanie pracownika w projekt (w szczególności: 

umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski, zakres 

                                                           
12 Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowa 
termomodernizacja, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  
i remontów (Dz. U z 2014 r., poz. 712), oznacza przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności 
energetycznej budynku, którego przedmiotem jest:  
a) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną 

do budynku na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,  
b) ulepszenie w wyniku, którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach 

ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki do których dostarczana jest  
z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone 
w przepisach techniczno-budowlanych, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia 
energii dostarczanej do tych budynków,  

c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego 
źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do 
budynku,  

d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej 
kogeneracji.  
W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione 
minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach 
techniczno-budowlanych. Przez przepisy technicznobudowlane rozumie się rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422). 

W przypadku głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku przedsiębiorstwa obligatoryjnym 
elementem projektu jest założenie licznika ciepła, chłodu, ciepłej wody użytkowej (stanowi to wydatek 
kwalifikowany), a także termostatów i zaworów podpionowych, które również stanowią wydatek kwalifikowany).  
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji budynków obejmuje 
takie elementy jak: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych; energooszczędne oświetlenia; 
przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne 
energetycznie i ekologiczne); instalacja systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE; 
przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów 
zarządzania budynkiem; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacją 
dotychczasowych źródeł ciepła; instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja 
OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu 
energetycznego, w budynkach spełniających normy określone w nowelizacji rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422); opracowanie projektów modernizacji energetycznej 
stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej 
wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów, tworzenie zielonych dachów i „żyjących, 
zielonych ścian”. 
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czynności, karta czasu pracy, kalkulacja dotycząca wyliczenia stawki godzinowej oraz 

wynagrodzenia należnego w ramach realizowanego Projektu, protokół potwierdzający 

wykonanie zlecenia, protokół odbioru wykonanych czynności za okresy objęte 

dowodami księgowymi), 

3) oświadczenie pracownika potwierdzające, że łączne zaangażowanie w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Beneficjenta  

i innych podmiotów w danym miesiącu, nie przekracza łącznie 276 godzin miesięcznie. 

Niezwłocznie po zaangażowaniu osoby do Projektu Beneficjent wprowadza na bieżąco do 

SL2014  dane, których zakres i forma określona została w Podręczniku dla beneficjentów 

systemu SL 2014, dostępnym na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl, w tym wymiar 

czasu pracy i godzin pracy, jeśli zostały określone w dokumentach związanych  

z zaangażowaniem osoby do Projektu. Beneficjent zobowiązuje się do stosowania ww. 

dokumentu i jego ewentualnych zmian przy realizacji Umowy. 

10. Za kwalifikowalne w ramach projektu mogą zostać uznane również wydatki na wykonanie 

prac/robót dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne w trakcie realizacji projektu. 

Objęcie dofinansowaniem takich wydatków jest dopuszczalne, pod warunkiem, iż: 

1) zostanie zawarty odpowiedni aneks do umowy o dofinasowanie na etapie realizacji 

projektu; 

2) wydatki są należycie udokumentowane (m.in. protokołami konieczności); 

3) wydatki spełniają wszystkie  pozostałe kryteria kwalifikowalności wydatków, o których 

mowa w umowie o dofinasowanie; 

4) w ramach umowy o dofinasowanie zostały wygospodarowane oszczędności 

umożliwiające ich sfinansowanie. 

11. Limit wydatków kwalifikowalnych na koszty zarządzania Projektem wynosi 5% kosztów 

kwalifikowalnych Projektu, przy czym nie więcej, niż 150.000 zł. Na koszty zarządzania 

Projektem, które mogą być uznane za kwalifikowalne, składają się koszty wynagrodzeń osób 

zaangażowanych w zarządzanie Projektem oraz podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych 

za zarządzanie Projektem. Limity na zarządzanie są ponownie przeliczane przy każdorazowym 

zmniejszeniu wartości kosztów kwalifikowalnych Projektu i odpowiednio obniżane. Wydatki 

przekraczające limity na zarządzanie są wydatkami niekwalifikowalnymi. 

12. Limit wydatków kwalifikowalnych na koszty działań informacyjno-promocyjnych wynosi 1% 

wydatków kwalifikowalnych Projektu, ale nie więcej, niż 40.000 zł. Kalkulację i ustalenie limitu 

przeprowadza się na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Limit nie podlega ponownemu 

przeliczeniu w okresie realizacji umowy o dofinasowanie. Zasady dotyczące obowiązków 

informacyjno-promocyjnych beneficjenta zostaną opisane w złączniku do umowy o 

dofinasowanie. 

13. W przypadku projektu obejmującego również koszty niekwalifikowalne, wynagrodzenie 

inspektora nadzoru kwalifikuje się do wsparcia w całości. Wydatki poniesione przez 

Beneficjenta na zakup sprzętu i wyposażenia dla inspektora nadzoru stanowią wydatki 

niekwalifikowalne. 

14. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia należnego wykonawcy, które następuje w wyniku 

waloryzacji ceny, ugody lub orzeczenia sądu, wydatek poczyniony na pokrycie zwiększonego 

wynagrodzenia może być uznany za kwalifikowalny, jeżeli spełnia wszystkie kryteria 

kwalifikowalności wydatków, o których mowa w Wytycznych  w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, umowie o dofinasowanie oraz   

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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w ramach niniejszej umowy zostały wygospodarowane oszczędności umożliwiające jego 

sfinansowanie. 

15. Jeżeli w ramach projektu do kategorii wydatków kwalifikowalnych zaliczono wydatki związane 

z podatkiem od towarów i usług (VAT), Beneficjent, dokumentując kwalifikowalność podatku 

od towarów i usług (VAT), ma obowiązek, pod rygorem odmowy uznania wydatku za 

kwalifikowalny: 

1) dostarczyć z właściwego organu podatkowego pisemną interpretację przepisów prawa 

podatkowego o możliwości odliczenia podatku VAT, dotyczącego realizowanego 

Projektu (interpretacja indywidualna), wraz z pierwszym wnioskiem o płatność; 

2) złożyć oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z pierwszym wnioskiem  

o płatność, który służy celom rozliczeniowym i sprawozdawczym (nie dotyczy wniosku 

sprawozdawczego); 

3) dostarczyć deklarację VAT-7 oraz rejestr/wyciąg z rejestru VAT na żądanie IZ RPO WL. 

16. W przypadku płatności dokonywanych w walutach obcych stosuje się następujące zasady 

ustalania odpowiedniego kursu przeliczeniowego: 

1) w przypadku płatności bezgotówkowych dokonywanych w walutach obcych jako kurs 

przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży walut z dnia dokonania płatności 

zastosowany przez bank realizujący transakcję; 

2) w przypadku płatności gotówkowych dokonywanych w walutach obcych wartość 

transakcji należy przeliczyć na walutę polską według kursu, po jakim waluta obca 

została zakupiona; 

3) w przypadku, w którym nie ma możliwości przedstawienia rzeczywistego kursu po 

jakim została przeliczona transakcja zapłaty np. gdy dokonywana jest w walucie obcej 

poza granicami Polski w banku, który nie prowadzi tabeli kursu walut przeliczanych na 

walutę polską, jako kurs przeliczeniowy należy przyjąć kurs sprzedaży walut ogłoszony 

przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu dokonania transakcji zapłaty; 

4) jeżeli nie ma możliwości przeliczenia na walutę polską według kursu sprzedaży waluty 

obcej ogłoszonego przez NBP, gdyż NBP nie publikuje takich tabel, należy zastosować 

kurs średni NBP obowiązujący w dniu dokonania transakcji zapłaty; 

5) kurs, po jakim została przeliczona waluta, powinien zostać udokumentowany przez 

Beneficjenta. 

17. W przypadku, gdy realizowane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie będzie składało się z kilku 

etapów realizowanych w ramach jednego projektu, a jeden z etapów, nie stanowiący 

samodzielnej części projektu, zostanie zakończony przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie, to co do zasady, przedsięwzięcie takie w całości będzie mogło uzyskać 

dofinansowanie w ramach RPO WL (z zastrzeżeniem odmiennych zasad dotyczących efektu 

zachęty przy projektach objętych pomocą publiczną). Należy w tym przypadku mieć jednak na 

uwadze, że cały projekt nie może zostać fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed 

przedłożeniem IZ RPO WL wniosku o dofinansowanie, niezależnie od tego, czy wszystkie 

dotyczące tego projektu płatności zostaną przez beneficjenta dokonane. 

W przypadku, gdy inwestycja realizowana jest etapami i jeden lub więcej etapów, stanowiący 

odrębną i samodzielną część projektu (możliwy do wyodrębnienia zakres rzeczowy i finansowy 

oraz odrębność funkcjonalna produktów), zgłoszony do objęcia wsparciem, zostanie 

ukończony, tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nastąpi odbiór robót budowlanych, 

dostaw lub usług, to co do zasady, ta część inwestycji nie będzie mogła uzyskać dofinansowania 

w ramach RPO WL. Fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednego z 
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etapów projektu (zgłoszonego do dofinansowania jako część szerszego przedsięwzięcia) nie 

dyskwalifikuje więc pozostałej części projektu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO 

WL. Do dofinansowania będzie mógł zostać przedłożony projekt w części obejmującej etapy 

inwestycji jeszcze nie zakończone w świetle art. 65 ust. 6 Rozporządzenia ogólnego 1303/2013, 

natomiast wydatki poniesione w związku z zakończonym etapem inwestycji będą stanowić 

część niekwalifikowaną projektu. 

18. Zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia 1301/2013 EFRR nie wspiera przedsiębiorstw w trudnej 

sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.  

5.3.Projekty objęte pomocą publiczną  

W ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL 2014-2020 nie przewiduje się 

występowania pomocy publicznej. 

 

5.4.Cross-financing 

W ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL 2014-2020 nie przewiduje się 

stosowania zasady cross-financingu. 

 

VI. PROCEDURA OCENY I WYBORU PROJEKTU 

6.1. Zasady ogólne 

1. Weryfikacji warunków formalnych dokonują pracownicy IOK, natomiast oceny spełnienia 

przez projekt kryteriów wyboru projektów dokonuje Komisja Oceny Projektów (KOP). 

2. Prace w ramach KOP powołanej w ramach konkursu przebiegają w następujących po sobie 

etapach: 

1. ocena spełnienia przez projekt kryteriów formalnych (dostępu, specyficznych i poprawności) 

dokonywana przez pracowników OOP w DW EFRR powołanych do KOP, 

2. ocena spełnienia przez projekt kryteriów merytorycznych (technicznych, technicznych 

specyficznych, finansowo-ekonomicznych, trafności merytorycznej i rozstrzygających) 

dokonywana przez ekspertów zewnętrznych/pracowników IOK powołanych do KOP. 

 

6.1.1. Weryfikacja warunków formalnych i oczywistych omyłek 

1. Zgodnie z treścią art. 48 ust. 4b ustawy wdrożeniowej do uzupełniania braków w zakresie 

warunków formalnych i poprawiania oczywistych omyłek stosuje się odpowiednio przepisy art. 43 

ustawy wdrożeniowej. 

2. Warunki formalne odnoszą się do kompletności, formy oraz terminu złożenia wniosku  

o dofinansowanie projektu. Ich weryfikacja odbywa się przez stwierdzenie spełniania albo 

niespełniania danego warunku. 

3. Podczas weryfikacji warunków formalnych sprawdzeniu podlega: 

a) Termin złożenia wniosku o dofinansowanie: czy wniosek został złożony w terminie określonym 

przez IOK; 

b) Forma wniosku o dofinansowanie: czy wniosek i załączniki zostały przesłane w systemie 

LSI2014, 
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c) Kompletność przedłożonej dokumentacji aplikacyjnej: 

- czy wniosek zawiera ważny podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego 

reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego 

umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.  

- czy podpis cyfrowy jest ważny, tj. certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest aktualny 

(nie wygasł), 

- czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione, 

- czy dołączono wszystkie wymagane załączniki. 

4. Weryfikacja warunków formalnych oraz oczywistych omyłek trwa nie dłużej niż 30 dni roboczych 

od daty zamknięcia naboru wniosków. W uzasadnionych przypadkach termin weryfikacji 

warunków formalnych może zostać przedłużony, o czym IOK niezwłocznie informuje za 

pośrednictwem swojej strony internetowej podając przyczyny wydłużenia terminu. 

5. Weryfikacja każdego z warunków formalnych jest weryfikacją zerojedynkową: 

a) Weryfikacja wniosku na poziomie „1” w odniesieniu do każdego z warunków formalnych, 

oznacza, że wniosek jest poprawny i może zostać skierowany do oceny w oparciu o kryteria 

wyboru projektów. 

b) Weryfikacja wniosku na poziomie „0” co najmniej w jednym z warunków formalnych oznacza, 

że wniosek nie jest poprawny pod względem warunków formalnych.  

6. Z zastrzeżeniem pkt 9, w przypadku, o którym mowa w pkt 5 lit. b oraz w przypadku stwierdzenia 

we wniosku błędów formalnych i oczywistych omyłek, które uniemożliwiłyby ocenę projektu, IOK 

wzywa Wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do uzupełnienia braków formalnych wniosku 

lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w terminie 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

następnego po dniu wysłania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia,  

z zastrzeżeniem, iż w przypadku niespełnienia warunku formalnego, o którym mowa w pkt 3a 

wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, bez możliwości uprzedniego poprawienia/uzupełnienia 

wniosku. Uzupełnienie braku polegającego wyłącznie na braku podpisu może nastąpić jedynie 

poprzez utworzenie nowego pakietu dokumentów i jego uwierzytelnienie. Pakiet dokumentów 

powinien zawierać dokumenty w wersjach pierwotnie przesłanych do IOK. Uzupełnienie braków 

formalnych lub poprawa oczywistych omyłek może nastąpić wyłącznie w zakresie wskazanym  

w wezwaniu.  

7. Jeżeli Wnioskodawca nie spełni warunku formalnego, o którym mowa w pkt 3a, nie dokona 

uzupełnienia wszystkich braków formalnych/poprawy wszystkich omyłek w terminie lub  

w zakresie określonym w wezwaniu, dokona zmian we wniosku lub w załącznikach poza zakresem 

określonym w wezwaniu, wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia i nie podlega ocenie. 

Wnioskodawca otrzyma wówczas od IOK pisemną informację o pozostawieniu wniosku bez 

rozpatrzenia wraz z uzasadnieniem. 

8. W razie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w wezwaniu wniosek 

pozostawiany jest bez rozpatrzenia. 

 

6.1.2.Ocena formalna 

1. Po pozytywnej weryfikacji warunków formalnych projekt podlega ocenie pod kątem spełnienia 

kryteriów wyboru projektów. 
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2. Ocenie formalnej podlegają projekty, których wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi 

załącznikami spełniają warunki formalne.  

3. Ocena formalna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych od 

dnia zakończenia weryfikacji warunków formalnych. W uzasadnionych przypadkach termin oceny 

formalnej może zostać przedłużony. Informacja o przedłużeniu oceny formalnej zamieszczana jest 

na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl. 

4. Ocena formalna przeprowadzana jest metodą zerojedynkową na podstawie kryteriów oceny 

formalnej projektów określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu. 

5. Ocena formalna projektu dokonywana jest kolejno w oparciu o: 

a) kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne, 

b) kryteria formalne poprawności. 

6. Pierwszym etapem oceny projektu jest sprawdzenie, czy projekt spełnia wszystkie kryteria 

formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne. Kryteria formalne dostępu oraz kryteria 

formalne specyficzne są kryteriami obligatoryjnymi, spełnienie których jest niezbędne do 

przyznania dofinansowania. W odniesieniu do kryteriów formalnych specyficznych IOK może 

wezwać Wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do złożenia wyjaśnień dot. informacji 

zawartych we wniosku przy czym zakres uzupełnienia/poprawy wniosku w odniesieniu do danego 

kryterium, wskazywany jest przez IOK w wezwaniu i dotyczy:  

- uzasadnienia spełnienia kryterium we wniosku  o dofinansowanie projektu, 

- informacji we wniosku odnoszących się do definicji danego kryterium, 

- informacji we wniosku odnoszących się do uzasadnienia kryteriów, 

- informacji dotyczącej typów projektów, do których zastosowanie ma dane kryterium. 

7. Ocena w oparciu o kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne specyficzne weryfikowana 

jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY 

a) ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach dostępu oraz specyficznych oznacza, 

że projekt co do zasady kwalifikuje się do dalszego etapu oceny. W takim przypadku projekt 

podlega dalszej ocenie formalnej pod kątem kryteriów poprawności, 

b) ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium dostępu lub specyficznym 

oznacza, że projekt nie kwalifikuje się do dofinansowania i zostaje oceniony negatywnie co 

oznacza, że nie podlega dalszej ocenie. 

8. W przypadku negatywnej oceny projektu w oparciu o kryteria dostępu lub specyficzne, IOK 

informuje Wnioskodawcę na piśmie o zakończeniu oceny projektu wraz z informacją  

o niespełnieniu kryteriów i uzasadnieniem negatywnej oceny.  

9. W przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne dostępu oraz kryteria formalne 

specyficzne, podlega ocenie w oparciu o kryterium formalne poprawności. 

10. Kryterium formalne poprawności jest kryterium obligatoryjnym, którego spełnienie jest niezbędne 

do przyznania dofinansowania. Kryterium to dotyczy zagadnień związanych z poprawnością  

i spójnością informacji przedstawionych we wniosku i załącznikach, założeń projektu, 

wykonalnością prawną projektu, zgodnością informacji we wniosku i załącznikach z Regulaminem. 

Kryterium musi być spełnione bezwarunkowo, ale jego niespełnienie nie powoduje od razu 

negatywnej oceny wniosku. W trakcie oceny kryterium poprawności Wnioskodawca może zostać 

wezwany przez IOK do uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień do wniosku przy czym zakres 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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uzupełnienia/poprawy wniosku w odniesieniu do danego kryterium, wskazywany jest przez IOK  

w wezwaniu i dotyczy:  

- uzasadnienia spełnienia kryterium we wniosku  o dofinansowanie projektu, 

- informacji we wniosku odnoszących się do definicji danego kryterium, 

- informacji we wniosku odnoszących się do uzasadnienia kryteriów, 

- informacji dotyczącej typów projektów, do których zastosowanie ma dane kryterium. 

11.  Ocena kryterium poprawności weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE  

a) ocena projektu na poziomie TAK oznacza, że projekt spełnia kryterium formalne poprawności 

i zostaje przekazany do oceny merytorycznej, 

b) ocena projektu na poziomie NIE skutkuje skierowaniem wniosku o dofinansowanie 

do jednorazowego uzupełnienia/poprawy lub złożenia wyjaśnień. 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 lit. b, IOK kieruje za pośrednictwem LSI2014 do 

Wnioskodawcy wezwanie do uzupełnienia/poprawy dokumentów lub złożenia wyjaśnień ze 

wskazaniem terminu, w jakim należy tego dokonać. Na wykonanie wezwania Wnioskodawca ma 

10 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania.  

13. Uzupełnieniu/poprawie/wyjaśnieniu mogą podlegać wyłącznie elementy wskazane w wezwaniu, 

o którym mowa w pkt 12. Jeżeli zmiany wprowadzane zgodnie z treścią wezwania, czynią 

koniecznymi dokonanie kolejnych zmian we wniosku – wówczas Wnioskodawca wprowadza 

dodatkowe zmiany we wniosku o dofinansowanie i w odpowiednich załącznikach, informując  

o tym fakcie IOK i uzasadniając konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian.  

14. W przypadku, gdy w projekcie wprowadzone zostaną zmiany inne niż te, o których mowa w pkt 

13, projekt w zakresie kryterium poprawności uzyskuje ocenę negatywną i nie podlega dalszej 

ocenie. 

15. Niedokonanie przez Wnioskodawcę wszystkich uzupełnień/poprawek wskazanych  

w wezwaniu, o którym mowa w pkt 12, dokonanie nieprawidłowych uzupełnień/poprawek, 

niezłożenie wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których treść nie 

pozwala uznać kryterium poprawności za spełnione) stanowi podstawę negatywnej oceny 

projektu. 

16. Na podstawie wyników oceny projektu w oparciu o kryterium poprawności IOK podejmuje decyzję 

o:  

a) zakwalifikowaniu i przekazaniu projektu do oceny merytorycznej (w przypadku, gdy projekt 

spełnia kryteria formalne), 

b) negatywnej ocenie projektu i niezakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej. 

17. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków, IOK informuje Wnioskodawców o wynikach oceny 

poprzez: 

 publikację na stronie www.rpo.lubelskie.pl listy projektów spełniających kryteria formalne, 

które zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej oraz listy projektów, które nie spełniły 

kryteriów formalnych i zostały ocenione negatywnie, 

 pisemne powiadomienie tych Wnioskodawców, których projekty zostały ocenione negatywnie 

wraz z podaniem przyczyny negatywnej oceny.  

 

http://www.rpo.lubelskie.pl/
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6.1.3. Ocena merytoryczna 

1. Ocenie merytorycznej podlegają projekty spełniające wszystkie kryteria formalne. 

2. Ocena merytoryczna projektów przeprowadzana jest w terminie nie dłuższym niż 60 dni roboczych 

od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich projektów złożonych w konkursie, podlegających 

ocenie formalnej. W uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać 

przedłużony. Informacja o przedłużeniu oceny merytorycznej zamieszczana jest na stronie 

internetowej www.rpo.lubelskie.pl. 

3. Ocena merytoryczna każdego projektu dokonywana jest przez członków KOP, w skład której 

wchodzi 3 ekspertów zewnętrznych/pracowników IOK: ds. oceny technicznej, finansowo-

ekonomicznej i trafności merytorycznej, powołanych do oceny spełnienia kryteriów 

merytorycznych. 

4. Projekty oceniane merytorycznie poddawane są kolejno ocenie pod kątem spełnienia kryteriów 

technicznych, technicznych specyficznych, finansowo-ekonomicznych, kryteriów trafności 

merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających określonych w załączniku nr 6 do Regulaminu. 

5. Pierwszy etap oceny merytorycznej dotyczy oceny projektu pod kątem spełnienia kryteriów 

technicznych, technicznych specyficznych i finansowo-ekonomicznych, które są kryteriami 

obligatoryjnymi. Kryteria muszą być spełnione bezwarunkowo, a niespełnienie przynajmniej 

jednego z nich skutkuje negatywną oceną projektu. 

6. Ocena spełniania przez projekt każdego z kryteriów technicznych, technicznych specyficznych  

i finansowo-ekonomicznych weryfikowana jest wartościami: TAK | NIE | NIE DOTYCZY 

a) ocena projektu na poziomie TAK we wszystkich kryteriach technicznych, technicznych 

specyficznych i finansowo-ekonomicznych oznacza, że projekt jest wykonalny,  

b) ocena projektu na poziomie NIE co najmniej w jednym kryterium oznacza, że projekt jest 

niewykonalny i skutkuje negatywną oceną projektu.  

7. Na etapie oceny kryteriów technicznych, technicznych specyficznych i finansowo-ekonomicznych, 

IOK może wezwać Wnioskodawcę za pośrednictwem LSI2014 do złożenia wyjaśnień w odniesieniu 

do informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca składa je w terminie 7 dni 

roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym przy czym zakres uzupełnienia/poprawy wniosku w odniesieniu do danego 

kryterium, wskazywany jest przez IOK w wezwaniu i dotyczy:  

- uzasadnienia spełnienia kryterium we wniosku  o dofinansowanie projektu, 

- informacji we wniosku odnoszących się do definicji danego kryterium, 

- informacji we wniosku odnoszących się do uzasadnienia kryteriów, 

- informacji dotyczącej typów projektów, do których zastosowanie ma dane kryterium. 

8. W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub złożenia wyjaśnień niedostatecznych (tj. takich, których 

treść nie pozwala uznać danego kryterium za spełnione) projekt uzyskuje negatywną ocenę. 

W przypadku negatywnej oceny projektu IOK informuje Wnioskodawcę na piśmie o zakończeniu 

oceny projektu wraz z informacją o niespełnieniu kryteriów technicznych lub technicznych 

specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania) lub finansowo-ekonomicznych lub 

finansowo – ekonomicznych specyficznych (jeśli zostały ustanowione dla danego Działania)  

i uzasadnieniem negatywnej oceny.  

9. Po ocenie wniosku pod kątem kryteriów technicznych, technicznych specyficznych i finansowo-

ekonomicznych KOP dokonuje oceny projektu pod kątem spełnienia kryteriów trafności 

http://www.rpo.lubelskie.pl/


25/31 

 

merytorycznej. Kryteria trafności merytorycznej są kryteriami fakultatywnymi, punktowymi i mają 

na celu przypisanie projektom określonej liczby punktów i wybranie projektów najbardziej 

wartościowych w kontekście realizacji celów RPO WL.  

10. Projekt otrzymuje po ocenie trafności merytorycznej: 

a) ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów 

możliwej do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej. Maksymalna liczba punktów 

w ocenie merytorycznej wynosi 100 pkt, 

b) ocenę negatywną w przypadku uzyskania mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwej 

do uzyskania na etapie oceny trafności merytorycznej. 

11. W sytuacji, w której projekt nie uzyskał minimalnej wymaganej liczby punków, o której mowa 

w pkt. 10 lit. b, IOK informuje na piśmie Wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu 

wraz z uzasadnieniem oceny podając punktację uzyskaną przez projekt.  

6.2. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu  

1. Po zakończeniu oceny merytorycznej KOP, sporządza listę wszystkich ocenionych projektów (listę 

rankingową), z wyszczególnieniem projektów które:  

a) spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo 

b) spełniły kryteria i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na objęcie 

dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa w lit. a. 

2. W przypadku, gdy na liście o której mowa w pkt 1, wśród projektów które spełniły kryteria  

i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, znajdują się projekty o tej samej liczbie punktów,  

a środki przeznaczone na konkurs nie pozwalają na dofinansowanie wszystkich, o wyborze tych 

projektów do dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające, określone w załączniku nr 6 do 

Regulaminu. 

3. Kryteria rozstrzygające są kryteriami, które określą kolejność projektów na liście i w ostateczności 

rozstrzygną o wyborze projektów, o tej samej liczbie punktów. 

4. W przypadku, gdy na podstawie kryteriów rozstrzygających nie jest możliwe ustalenie kolejności 

uszeregowania wniosków, wówczas o wyborze projektu do dofinansowania decyduje losowanie. 

Losowanie odbywa się w obecności zainteresowanych Wnioskodawców, o czym są oni 

informowani przez IOK niezwłocznie po stwierdzeniu, iż alokacja przeznaczona na dany konkurs 

nie wystarczy na dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały tę samą wymaganą liczbę 

punktów uprawniającą Wnioskodawcę do otrzymania dofinansowania, natomiast kryteria 

rozstrzygające nie pozwoliły na ustalenie kolejności uszeregowania projektów. Nieobecność 

zainteresowanych Wnioskodawców nie powoduje odwołania lub unieważnienia losowania. 

5. ZWL w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty zakończenia oceny merytorycznej, za 

którą uznaje się datę podpisania listy wszystkich ocenionych projektów (listy rankingowej) 

dokonuje wyboru projektów do dofinansowania na podstawie listy, o której mowa w pkt 1.  

6. ZWL dokonując wyboru projektów do dofinansowania bierze pod uwagę jedynie te projekty, które 

spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Ponadto, ZWL dokonuje wyboru zgodnie  

z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów, biorąc pod uwagę kwotę środków 

przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie. 

7. Wybór projektów do dofinansowania przez ZWL, o którym mowa w pkt 6, może objąć projekty, dla 

których środki w konkursie, nie są wystarczające na ich dofinansowanie we wnioskowanej kwocie. 
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Wówczas za zgodą Wnioskodawcy projekt może być wybrany z uwzględnieniem obniżonego 

poziomu dofinansowania, bez zmiany zakresu rzeczowego. 

8. Wynikiem rozstrzygnięcia konkursu i dokonania wyboru projektów do dofinansowania jest lista 

projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów 

wybranych do dofinansowania. Lista nie obejmie tych projektów, które brały udział w konkursie, 

ale nie uzyskały wymaganej liczby punktów lub nie spełniły kryteriów wyboru projektów. 

9. Lista, o której mowa w pkt 8 podlega publikacji na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl oraz 

na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

10. Równolegle z publikacją listy projektów, o której mowa w pkt 8, publikacji na stronie IZ RPO 

podlega Informacja o składzie KOP.  

11. Po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania IOK w terminie 10 dni 

roboczych informuje na piśmie każdego z Wnioskodawców o zakończeniu oceny jego projektu,  

w wyniku której: 

a) projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów, uzyskał wymaganą liczbę punktów i został 

wybrany do dofinansowania – pismo zawiera informację o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem 

oceny podając liczbę punktów, które projekt uzyskał.  

b) projekt spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą minimalną liczbę 

punktów, lecz z powodu wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów 

w konkursie nie został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu 

(negatywna ocena projektu) – pismo zawiera informację o wyniku oceny wraz z uzasadnieniem 

oceny podając liczbę punktów, które projekt uzyskał podczas oceny.  

Wybór projektów nie wynikający z rozstrzygnięcia konkursu 

12. Po rozstrzygnięciu konkursu i opublikowaniu listy, o której mowa w pkt 8 (do momentu 

zakończenia procedur odwoławczych w konkursie lub do momentu ogłoszenia kolejnego konkursu 

w Działaniu, jeżeli procedury odwoławcze w konkursie zostały zakończone lub nie były 

prowadzone) ZWL może wybierać do dofinansowania kolejne projekty zamieszczone na ww. liście, 

które z uwagi na wyczerpanie pierwotnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie  

w konkursie nie zostały wybrane do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu. 

13. Przesłanką dokonania wyboru projektu do dofinansowania , o którym mowa pkt 12 może być: 

a. dostępność alokacji przeznaczonej na konkurs spowodowana w szczególności: 

 odmową podpisania umowy o dofinansowanie przez Wnioskodawcę, którego projekt został 

wybrany do dofinansowania w ramach konkursu, 

 odmową IZ RPO podpisania umowy o dofinansowanie projektu wybranego 

do dofinansowania w ramach konkursu, 

 powstaniem oszczędności przy realizacji projektów wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu, 

 rozwiązaniem umowy o dofinansowanie dla projektu wybranego do dofinansowania  

w ramach konkursu, 

b. zwiększenie alokacji na konkurs, zgodnie z art. art. 46 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, m.in. 

poprzez: 

 realokację środków w ramach działań RPO WL, 

 powstanie oszczędności przy realizacji projektów w ramach tego samego działania lecz 

innym konkursie, 

http://www.rpo.lubelslkie.pl/
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 rozwiązanie umowy o dofinansowanie dla projektu w ramach tego samego działania, lecz 

pochodzącego z innego konkursu. 

14. Wybór projektów do dofinansowania wynikający z przesłanek, o których mowa w pkt 13, następuje 

zgodnie z kolejnością zamieszczenia projektów na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, o której 

mowa w pkt 8, przy czym, dla projektów które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach 

konkursu, a dostępność środków nie pozwala na wybór każdego z nich, o wyborze tych projektów 

do dofinansowania decydują kryteria rozstrzygające. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest 

poprzez zmianę ww. listy.  

15. Informacja o dodatkowym wyborze projektów w konkursie, upubliczniana jest na stronie 

www.rpo.lubelskie.pl i na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl poprzez publikację zmienionej 

listy projektów, o której mowa w pkt 8.  

16. IOK zapewnia dostępność listy, o której mowa w pkt 8 oraz wszystkich jej zmian poprzez ich 

publikację na stronie internetowej www.rpo.lubelskie.pl i portalu www.funduszeeuropejskie.pl. 

17. Po dokonaniu wyboru kolejnych projektów, o którym mowa w pkt 14, IOK informuje pisemnie 

każdego z Wnioskodawców o wyborze projektu do dofinansowania.  

18. Na listę projektów, o której mowa w pkt 8 włączane są również projekty, które przeszły pozytywnie 

procedurę odwoławczą, zgodnie z uzyskaną liczbą punktów, z zastrzeżeniem, że konkurs w ramach 

którego zostały złożone, został rozstrzygnięty tzn. projekty zostały wybrane do dofinansowania. 

19. Włączenie projektu na listę, o której mowa w pkt 8, odbywa się decyzją ZWL w sprawie zmiany 

listy. 

6.3. Umowa o dofinansowanie 

1. Wnioskodawca, którego wniosek został wybrany do dofinansowania podpisuje z IZ RPO umowę  

o dofinansowanie projektu, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. Jeżeli 

Wnioskodawcą jest państwowa jednostka budżetowa warunki dofinansowania projektu określone 

zostają w porozumieniu, którego elementy określają przepisy ustawy o finansach publicznych. 

Postanowienia IZ RPO dotyczące umów stosuje się odpowiednio do porozumień.  

W przypadku projektów własnych, IZ RPO podejmuje decyzję o dofinansowaniu projektu. 

2. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta, a decyzja o dofinansowaniu projektu 

może zostać podjęta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany 

do dofinansowania, oraz zostały dokonane czynności i zostały złożone wymagane dokumenty 

wskazane w Regulaminie  

3. Umowa o dofinansowanie projektu z Wnioskodawcami, których może dotyczyć wykluczenie na 

mocy obowiązujących przepisów prawa może być zawarta pod warunkiem otrzymania przez IZ RPO 

informacji, że dany Wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków na 

podstawie art. 207 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i nie figuruje w rejestrze podmiotów 

wykluczonych prowadzonym przez Ministra Finansów. Warunek dotyczy również partnerów 

biorących udziałw realizacji projektu. 

4. Kwota dostępnej alokacji w ramach danego konkursu podlega ponownemu przeliczeniu przed 

podpisaniem każdej umowy o dofinansowanie (wg kursu przeliczonego na zasadach zawartych 

w załączniku nr 4a do Kontraktu Terytorialnego). Ze względu na ryzyko wystąpienia różnic 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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kursowych kwota dostępnej alokacji po kolejnych przeliczeniach może okazać się niewystarczająca 

dla dofinansowania wszystkich projektów wybranych do dofinansowania.  

5. W przypadku wyczerpania alokacji przed podpisaniem wszystkich umów o dofinansowanie, IOK 

wstrzymuje zawarcie umów z Wnioskodawcami, dla których zabraknie środków z alokacji 

dostępnej po przeliczeniu do czasu pojawienia się wolnych środków. Wnioskodawcy nie służą 

żadne roszczenia przeciwko Województwu Lubelskiemu w przypadku, w którym nie dojdzie do 

dofinansowania w związku z wyczerpaniem alokacji, co w szczególności dotyczy roszczeń 

odszkodowawczych oraz roszczeń o zawarcie umowy o dofinansowanie. 

6. Wnioskodawcy, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania, na pisemne wezwanie IOK  

w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia doręczenia wezwania, składają 

wszystkie wymagane dokumenty (w tym załączniki do umowy o dofinansowanie projektu). Na 

pisemną prośbę Wnioskodawcy przekazaną za pośrednictwem LSI2014 istnieje możliwość 

wydłużenia terminu złożenia wymaganych dokumentów (w tym załączników do umowy  

o dofinansowanie).  

7. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK będzie wymagać złożenia załączników 

wymienionych we wzorze umowy o dofinansowanie projektu oraz wskazanych w załączniku nr 8 

do niniejszego Regulaminu. 

8. IOK dokonuje weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 7, pod kątem spełniania kryteriów, 

na podstawie których projekt został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie może 

zostać zawarta, jeżeli projekt spełnia wszystkie kryteria, na podstawie których został wybrany do 

dofinansowania. Niespełnienie  choćby jednego z tych kryteriów stanowi podstawę do odmowy 

podpisania umowy o dofinansowanie projektu. 

9. Weryfikacja złożonych dokumentów (w tym załączników do umowy), umożliwia 

uzupełnienie/poprawę przez Wnioskodawcę zidentyfikowanych braków i/lub błędów  

w dokumentach na wezwanie IOK przekazane za pośrednictwem LSI2014 w terminie 10 dni 

roboczych, liczonych od dnia następnego po dniu wysłania wezwania. 

10. Niedotrzymanie terminu na złożenie dokumentów (załączników), o którym mowa w pkt 6, oraz 

niedotrzymanie terminu na złożenie uzupełnionych/poprawionych dokumentów do umowy, oraz 

złożenie dokumentów zawierających informacje sprzeczne z treścią wniosku o dofinansowanie 

projektu jest podstawą dla IOK do odmowy podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu 

projektu. 

11. Obok okoliczności wymienionych powyżej, przesłanką do odmowy podpisania umowy/podjęcia 

decyzji o dofinansowaniu jest przedłożenie przez Wnioskodawcę podrobionych, przerobionych lub 

poświadczających nieprawdę dokumentów, podanie przez Wnioskodawcę nieprawdziwych lub 

nierzetelnych danych, złożenie przez niego nierzetelnych lub nieprawdziwych oświadczeń w toku 

ubiegania się o dofinansowanie, co do okoliczności mogących mieć wpływ na wynik oceny. 

12. Co do zasady, po rozstrzygnięciu konkursu i wyborze projektów do dofinansowania, a przed 

podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest możliwe dokonywanie zmian we wniosku 

o dofinansowanie. IOK w szczególnych przypadkach dopuszcza jednak możliwość aktualizacji 

wniosku o dofinansowanie. 
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13. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie może być dokonywana w sytuacji, gdy IOK zidentyfikuje 

taką konieczność (np. zmiana statusu Wnioskodawcy, zmiana nazwy Wnioskodawcy, zmiana 

adresu siedziby Wnioskodawcy, zmiana osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy). 

Wówczas IOK wzywa za pośrednictwem LSI2014 Wnioskodawcę do dokonania aktualizacji  

w zakresie wskazanym w treści wezwania, w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia 

następnego po dniu wysłania wezwania.  

14. Jeżeli Wnioskodawca nie dokonał wskazanej w wezwaniu aktualizacji w wyznaczonym terminie, 

dokonał innej aktualizacji wniosku niż objęta wezwaniem, fakt ten jest podstawą odmowy 

podpisania umowy/podjęcia decyzji o dofinansowaniu. 

15. Dofinansowanie objęte umową o dofinansowanie przyznaje się wyłącznie na pokrycie wydatków 

kwalifikowalnych. W przypadku, gdyby przed podpisaniem umowy okazało się  

(w szczególności w toku kontroli, o której mowa w art. 22 i 23 ustawy wdrożeniowej), iż całość lub 

część wydatków w projekcie jest (lub w razie udzielenia dofinansowania byłaby) objęta 

nieprawidłowością/nieprawidłowościami, stanowi to podstawę odpowiednio do odmowy 

zawarcia umowy o dofinansowanie lub do odpowiedniego obniżenia wysokości dofinansowania 

przyznanego dla projektu. Obniżenie wysokości przyznanego dofinansowania następuje poprzez 

zmianę listy, o której mowa w Rozdziale VI Podrozdziale 6.2 pkt 8, dokonywaną po odpowiednim 

dostosowaniu wniosku o dofinansowanie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca ma obowiązek 

dostosować wniosek o dofinansowanie w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia następnego 

po dniu wysłania stosownego wezwania IOK za pośrednictwem LSI2014, określającego sposób 

dostosowania wniosku. Bezskuteczny upływ terminu na dostosowanie wniosku (nie złożenie 

wniosku dostosowanego zgodnie z wezwaniem), stanowi podstawę do odmowy podpisania 

umowy  

o dofinansowanie/podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu. 

16. W przypadku stwierdzenia przesłanek uprawniających do odmowy podpisania umowy/podjęcia 

decyzji o dofinansowaniu projektu, IOK informuje o tym fakcie Wnioskodawcę na piśmie wraz  

z podaniem przyczyny odmowy podpisania umowy. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek 

przyczyny uzasadniającej odmowę podpisania umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy 

nie przysługują w stosunku do Województwa Lubelskiego jakiekolwiek roszczenia w szczególności 

roszczenia odszkodowawcze lub roszczenia o zawarcie umowy. 

17. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu/podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu 

następuje w terminie nie dłuższym niż 40 dni roboczych od dnia wyboru projektów do 

dofinansowania.  

18. Umowa podpisywana jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.  

19. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę podpisania umowy przez ostatnią ze stron. 

20. Realizacja projektu musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie 

o dofinansowanie projektu. 

VII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA 
1. Na każdym etapie oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów, Wnioskodawca, którego projekt 

uzyskał negatywną ocenę, tj.: 
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a. nie uzyskał wymaganej liczby punktów i/lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek 

czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny, 

b. uzyskał wymaganą liczbę punktów i spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do 

dofinansowania,  

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o jej wynikach, może złożyć 

pisemny protest (protest nie może zostać wniesiony poprzez LSI2014). W przypadku, gdy kwota 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do 

dofinansowania, okoliczność ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 

2. Protest wnoszony jest do IOK i rozpatrywany przez nią w terminie nie dłuższym niż 21 dni 

kalendarzowych licząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach termin 

rozpatrzenia protestu może być przedłużony jednak nie może on przekroczyć łącznie 45 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania protestu. 

3. Protest musi zawierać: 

a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, 

b.  oznaczenie Wnioskodawcy, 

c. numer wniosku o dofinansowanie projektu, 

d. wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz  

z uzasadnieniem, 

e. wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli 

zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem, 

f. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem 

oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do 

reprezentowania Wnioskodawcy. 

4. Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie pisemnej. Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, 

jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony: 

a. po terminie, 

b. przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

c. bez wskazania kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem. 

5. Zgodnie z art. 54a ustawy wdrożeniowej Wnioskodawca może wycofać protest do czasu 

zakończenia rozpatrywania protestu przez właściwą instytucję. Wycofanie protestu następuje 

przez złożenie IZ RPO pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu.  

6. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę IZ RPO pozostawia protest bez 

rozpatrzenia, informując o tym Wnioskodawcę w formie pisemnej. W przypadku wycofania 

protestu ponowne jego wniesienie jest niedopuszczalne. W przypadku wycofania protestu 

Wnioskodawca nie może wnieść skargi do sądu administracyjnego. 

7. Wnioskodawca, który wniósł protest, a protest ten został pozostawiony bez rozpatrzenia lub nie 

został on uwzględniony w wyniku rozpatrzenia, może złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu 
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Administracyjnego w Lublinie (WSA). Skarga wnoszona jest przez Wnioskodawcę bezpośrednio do 

WSA w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o negatywnym wyniku 

procedury odwoławczej. 

8. Od rozstrzygnięcia WSA, zarówno Wnioskodawcy jak i IZ RPO przysługuje możliwość wniesienia 

skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Skarga kasacyjna wnoszona jest w 

terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia rozstrzygnięcia WSA. 

9. W przypadku uwzględnienia protestu IOK może odpowiednio skierować projekt do właściwego 

etapu oceny albo umieścić go na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę 

punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, zgodnie z uzyskaną liczbą 

punktów. 

VIII. ANULOWANIE KONKURSU 
1. Anulowanie konkursu może nastąpić w następujących przypadkach: 

 ogłoszenia aktów prawnych, wytycznych lub dokumentów składających się na system realizacji 

programu lub mających istotny wpływ na warunki realizacji projektów, w istotny sposób 

sprzecznych z postanowieniami Regulaminu, 

 jeżeli w konkursie nie został złożony żaden wniosek lub żaden ze złożonych wniosków 

nie spełnił kryteriów wyboru projektów, 

 zaistnienia siły wyższej, której wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia 

przeprowadzenie procedury konkursowej, 

 awarii lub braku dostępności LSI2014, których wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco 

utrudnia przeprowadzenie procedury konkursowej, 

 wystąpienia nieusuwalnej wady uniemożliwiającej rozstrzygnięcie konkursu zgodnie 

z przepisami ustawy wdrożeniowej. 

2. W przypadku anulowania konkursu IOK zamieszcza taka informację na swojej stronie internetowej 

wraz z podaniem uzasadnienia. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 
1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu. 

2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. 

3. Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie projektu dla Działania 13.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia. 

4. Instrukcja wypełniania załączników.  

5. Opis wskaźników w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.  

6. Kryteria oceny projektów w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

7. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 

7a. Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu. 

8. Lista załączników do wniosku, które należy zaktualizować/dołączyć przed podpisaniem umowy - 

Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 


