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FAQ – RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 

z dnia 21 marca 2017 r. 

 

 

Pytanie 1: Jakie obecnie dostępne są mapy potrzeb zdrowotnych utworzone przez MZ, które 

warunkują możliwość otrzymania dofinansowania? 

Odpowiedź: 

Na chwilę obecną Minister Zdrowia opublikował następujące mapy potrzeb zdrowotnych: 

1. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii dla województwa małopolskiego opublikowana w 
dniu 31 grudnia 2015 r.; 

2. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie kardiologii dla województwa małopolskiego opublikowana 
w dniu 31 grudnia 2015 r.; 

3. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa małopolskiego 
opublikowana w dniu 29 kwietnia 2016 r.; 

4. 30 map (Moduł A + Moduł B) dla województwa małopolskiego opublikowanych w dniu 31 grudnia 
2016 r.: 

Moduł A: 

1. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowego; 

2. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego (neurologicznych wieku 
podeszłego); 

3. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu nerwowego (inne niż wieku podeszłego); 

4. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych z uwzględnieniem 
nadciśnienia tętniczego; 

5. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego (przewlekłych); 

6.  Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu oddechowego (ostrych); 

7. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego; 

8. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób dziecięcych; 

9. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych; 

10. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie ciąży, porodu i połogu oraz opieki nad noworodkiem; 

11. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie cukrzycy; 

12. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego; 

13. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób krwi i układu odpornościowego; 

14. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nowotworów niezłośliwych; 

15. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie wrodzonych wad rozwojowych; 
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Moduł B:  

16. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób metabolicznych; 

17. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób oka i okolic; 

18. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób skóry; 

19. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie nienowotworowych chorób układu płciowego mężczyzn; 

20. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób układu moczowo-płciowego kobiet; 

21. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób nerek i dróg moczowych; 

22. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki (z wyłączeniem 
nowotworów złośliwych i niezłośliwych); 

23. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego (z 
wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych); 

24. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego (z 
wyłączeniem nowotworów złośliwych i niezłośliwych); 

25. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób nosa, zatok przynosowych, ucha, gardła i krtani; 

26. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych (WZW); 

27. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych (HIV); 

28. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób zakaźnych (innych); 

29. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie chorób jamy ustnej i stomatologii; 

30. Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie urazów, zatruć, objawów i innych określonych skutków 
działań zewnętrznych. 

 

Wyżej wymienione mapy potrzeb zdrowotnych opublikowane zostały w dniu 31 grudnia 2016 r:  

- w zakresie Modułu A obejmują lecznictwo zamknięte oraz podstawową opiekę zdrowotną (POZ) i 

ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS),  

- w zakresie Modułu B obejmują wyłącznie lecznictwo zamknięte. 

Ostatni brakujący zakres map (Moduł B, czyli grupy chorób 16-30) dla POZ i AOS będzie opublikowany 

przez Ministra Zdrowia do końca 2017 r. 

Wszystkie mapy potrzeb zdrowotnych są opublikowane m.in. na stronie: 

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl 

 

 

 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/
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Pytanie 2: Czy można skorzystać z odstępstwa od obowiązku stosowania map? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 12.1.3 skorzystanie 

przez Wnioskodawcę z odstępstwa od obowiązku stosowania map jest możliwe przy łącznym 

spełnieniu poniższych warunków:  

1. Wnioskodawca podał wyczerpujące uzasadnienie projektu, poparte innymi niż mapy potrzeb 

zdrowotnych adekwatnymi danymi. 

2. Projekt obejmuje: 

- podstawową opiekę zdrowotną (POZ) lub ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (AOS) lub 

środowiskowe formy opieki i dotyczy opieki koordynowanej (Rozumianej zgodnie z definicją opieki 

koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020, str. 191)  

lub: 

- projekt obejmuje podmioty opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej lub paliatywnej (o ile 

nie dotyczy wsparcia na rzecz szpitali) oraz o ile przyczynia się do rozwoju form opieki 

zdeinstytucjonalizowanej, 

z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca może skorzystać z ww. odstępstwa wyłącznie w przypadku, jeśli 

na dzień ogłoszenia konkursu (tj. na dzień 24.02.2017 r.) właściwa mapa potrzeb zdrowotnych nie 

była opublikowana.  

 

Pytanie 3: Pomiędzy złożeniem do wojewody wniosku o opinię celowości inwestycji (OCI) a 

złożeniem wniosku o dofinansowanie zaszły pewne zmiany w naszym przedsięwzięciu. Czy to 

oznacza, że musimy złożyć nowy wniosek do wojewody o OCI ? 

Odpowiedź: W ramach oceny formalnej wniosków o dofinansowanie w ramach kryterium pn. 

Specyficzne warunki wstępne (I), pkt. 5 weryfikowane jest, czy projekt posiada pozytywną opinię o 

celowości inwestycji. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć opinię o celowości inwestycji 

(OCI), która odpowiada zakresowi tematycznemu złożonego wniosku o dofinansowanie - tak, aby 

możliwe było pozytywne zweryfikowanie, iż złożony projekt został pozytywnie zaopiniowany. Zatem 

potencjalnie możliwa jest sytuacja, w której zmiany w planowanym przedsięwzięciu (zachodzące już 

po złożeniu do wojewody wniosku o wydanie opinii) mogą powodować konieczność ponownego 

wystąpienia do wojewody o opinię – jest to każdorazowo uzależnione od charakteru niniejszych 

zmian.  

 

Pytanie 4: Co w sytuacji kiedy projekt obejmuje kilka obszarów podlegających pod różne mapy 

potrzeb zdrowotnych, czy musi stosować je wszystkie? 

Odpowiedź:  Tak, jeśli projekt obejmuje kilka obszarów podlegających pod różne mapy potrzeb 

zdrowotnych, beneficjent jest zobligowany do stosowania właściwej mapy potrzeb zdrowotnych 

adekwatnie do właściwego obszaru lub skorzystania z odstępstwa wskazanego w Pytaniu 2.  

 

http://www.fundusze.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-12-01-02-IZ-00-12-103-16/Regulamin-konkursu-12-1-2.pdf
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Pytanie 5: Jak będą przyznawane punkty w ramach kryterium: Przeciwdziałanie dezaktywizacji 

zawodowej i negatywnym trendom demograficznym? 

Odpowiedź:  W ramach niniejszego kryterium za dominujący element projektu uznaje się ten zakres, 

z którym związana jest największa część kosztów kwalifikowalnych projektu. Każdy projekt podlega 

ocenie wyłącznie w ramach punktacji właściwej ze względu na dominujący element projektu. Należy 

przy tym pamiętać, iż jest możliwe, aby zakres tematyczny jednego projektu dotyczył np. zarówno 

kardiologii, jak i onkologii. 

 

Pytanie 6: Czy można dofinansować inwestycje już częściowo zrealizowaną? 

Odpowiedź: Inwestycja, która została już w pełni zrealizowana nie ma możliwości uzyskania 

dofinansowania w  postaci refundacji poniesionych wydatków ze środków Funduszy Europejskich na 

lata 2014-2020, gdyż nie mogą one finansować inwestycji już zakończonych. Mówi o tym art. 

65. Rozporządzenia nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne, wskazujące zasady wdrażania 

funduszy europejskich w latach 2014 – 2020) 

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 WM 
2014-2020. Należy w tym przypadku mieć jednak na uwadze, że cały projekt nie może zostać fizycznie 
ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem IZ RPO WM 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 WM 2014-2020. 
 
Fakt zakończenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie jednego z etapów projektu 
(zgłoszonego do dofinansowania jako część szerszego przedsięwzięcia) nie dyskwalifikuje więc 
pozostałej części projektu z możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WM. Do dofinansowania 
będzie mógł zostać przedłożony projekt  w części obejmującej etapy inwestycji jeszcze nie 
zakończone w świetle art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, natomiast wydatki poniesione w 
związku z zakończonym etapem inwestycji będą stanowić część niekwalifikowaną projektu lub 
alternatywnie część inwestycji, która została zakończona przed złożeniem wniosku  o dofinansowanie 
będzie stanowiła odrębny projekt, komplementarny do projektu będącego przedmiotem 
dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020. 
 
W sytuacji, gdy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie dla wszystkich składających się na projekt 
etapów/elementów, nastąpi odbiór robót budowalnych, dostaw lub usług oraz zostaną osiągnięte 
wyznaczone cele oraz zamierzone rezultaty dla całego projektu, należy uznać, że ta sytuacja spełnia 
przesłanki wynikające  z art.65 ust.6 rozporządzenia ogólnego warunkujące uznanie projektu za 
zakończony. 
 

 

http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/
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Pytanie 7: Jak ustalić poziom dofinasowania dla projektów generujących dochód? 

Odpowiedź: W przypadku projektów inwestycyjnych w ramach Poddziałania 12.1.3 RPO WM na lata 

2014-2020 nie przewiduje się zastosowania Zryczałtowanych stawek procentowych dochodów oraz 

Zmniejszonej stopy dofinansowania. Do obliczenia poziomu dofinansowania dla projektów 

generujących dochód po ukończeniu stosowana jest metoda luki w finansowaniu, na podstawie 

metodologii określonej w Załączniku nr 4 do Regulaminu.  

W przypadku projektów generujących dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie 

pomniejszenie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z metodologią określoną w Załączniku nr 4 do 

Regulaminu. 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie ze wskazaniem Załącznika nr 4 do Regulaminu 

konkursu, str. 14:  przychody podmiotów leczniczych pochodzące z odpłatnych świadczeń 

zdrowotnych poza kontraktem z NFZ, a także przychody z działalności pozamedycznej (np. wynajem 

powierzchni) stanowią przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 Rozporządzenia nr 1303/2013 i powinny 

zostać uwzględnione w obliczeniach wskaźników efektywności finansowej i dochodu generowanego 

przez projekt. 

 

Pytanie 8: W kryteriach pojawiają się kwestię oddziałów o charakterze zabiegowym i 

zachowawczym. W jaki sposób mogę zweryfikować, które oddziały są zabiegowe, a które 

zachowawcze ? 

Odpowiedź: W tym celu rekomendujemy założenie konta na Bazie Analiz Systemowych i 

Wdrożeniowych, stworzonej przez Ministerstwo Zdrowia. Baza ta jest dostępna na stronie: 

www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl. Znajdą tam Państwo m.in. wykaz oddziałów ze 

wskazaniem, czy dany oddział ma charakter zabiegowy czy zachowawczy oraz listę procedur 

zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne i oszczędzające w wybranych grupach nowotworowych.   

Aby uzyskać dostęp do platformy (konto indywidualne przypisane do konkretnej osoby) należy 

przesłać zgłoszenie zawierające imię, nazwisko i adres e-meil drogą elektroniczną na adres:e-

learning.mapypotrzebzdrowotnych@mz.gov.pl. Możliwe jest również wystąpienie o nadanie 

dodatkowych uprawnień właścicielskich dla uprzednio założonego konta indywidualnego. Pozwalają 

one na identyfikację jednostki na tle pozostałych w regionie, dostęp do jej statystyk i zestawień.  

O nadanie uprawnień właścicielskich występuje na wniosek szpitala jego podmiot tworzący, poprzez 

przesłanie zgłoszenia do Ministerstwa Zdrowia na nr fax (22) 82 607 28 oraz skanu dokumentu na 

adres:e-learning.mapypotrzebzdrowotnych@mz.gov.pl 

Przy czym zaznaczamy, iż niniejsza Baza jest narzędziem pomocniczym, nie ma charakteru 

obowiązkowego - można złożyć wniosek o dofinansowanie bez zakładania konta na Bazie. 

 

Pytanie 9: Czy mogę złożyć projekt na prace remontowe oddziału szpitalnego ? 

 

Odpowiedź: Nie, zgodnie z zapisami Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 bieżące naprawy/remonty obiektów infrastruktury ochrony zdrowia są 
niekwalifikowalne.  
 

http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/
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UWAGA ZMIANA! 

Pytanie 10: Czy w ramach załączników do wniosku o dofinasowanie wymagany jest Formularz do 

wniosku w zakresie oceny oddziaływania na środowisko? 

  

Odpowiedź: W związku z Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w 

sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych 

z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, dany załącznik nie obowiązuje, w części R 

pkt 2.a należy wybrać opcję „nie dotyczy”. 

Niniejszy dokument jest dostępny pod adresem: http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/6/1 

Wymagane załączniki w zakresie oceny oddziaływania projektu na środowisko oraz wpływu na 

obszar sieci Natura 2000: 

-  Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą w skali 

1:100 000. Zgodnie z załączonym wzorem nr 1. 

- Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Zgodnie z załączonym 

wzorem nr 2. 

- Dokumenty z przeprowadzonego postępowania OOŚ (w przypadku wyboru w pkt D.2.2 A lub B)  

zgodnie z zapisami Instrukcji. 

 

 

 

Pytanie 11: Mam problem z wypełnieniem wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Gdzie 

mogę otrzymać pomoc w tym zakresie ? 

 

Odpowiedź: Na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 
zamieszczono przydatne informacje związane z wnioskami o wydanie opinii o celowości inwestycji  
(w tym m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dane kontaktowe do osób zajmujących się 
kwestią opiniowania w MUW). Są one dostępne pod adresem: 
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=mapa_potrzeb_zdrowotnych 
 

 

 

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2017/6/1
http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=mapa_potrzeb_zdrowotnych

