
 

 

Komunikat dotyczący konkursów Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-411/21 i Nr RPKP.06.01.01-

IZ.00-04-413/21 dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 

Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 

Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie rehabilitacji 

leczniczej – szpitale powiatowe; Schemat: Inwestycje w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej – szpitale wojewódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dotyczy OCI. 

 

Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w dniu  

24 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów  

z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego  

i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 

społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz 

przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych.  

W załączniku do niniejszej uchwały dostosowano zapisy w punkcie 8 w zakresie OCI do 

znowelizowanego art. 95d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. 

zm.). Obecne brzmienie zapisów jest następujące: „OCI nie jest wymagana w przypadku 

projektów, których wartość kosztorysowa na dzień złożenia wniosku nie przekracza 2 mln zł, 

a także obejmujących POZ. Jeżeli projekt obejmuje zakres szerszy niż POZ, dla pozostałych 

zakresów zastosowanie mają postanowienia pkt I.7.”.  

 

Przedmiotowa zmiana nie może mieć jednak zastosowania dla naboru Nr RPKP.06.01.01-

IZ.00-04-411/21 oraz Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-413/21, z uwagi na przyjęte przez Komitet 

Monitorujący kryteria wyboru projektów. Dla planowanych do realizacji inwestycji w ramach 

ww. konkursów wymagane jest, aby na moment złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu uzyskana została pozytywna opinia o celowości inwestycji, o której mowa w ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398  z późn. zm).  



 

Zmienione zapisy rekomendacji Komitetu Sterującego będą obowiązywać w ewentualnych 

kolejnych konkursach ogłaszanych w ramach Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną.  

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców. 

 

 


