Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i
budynkach użyteczności publicznej
Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w
tym budownictwo komunalne
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 29.09.2015 r.
Jeżeli w budynku szkoły, który ma być termomodernizowany, znajdują się mieszkania
nauczycieli, które są mieszkaniami komunalnymi, to czy wówczas koszty kwalifikowane
termomodernizacji obiektu obejmą cały budynek? Czy też muszę mieszkanie komunalne
wyłączyć z kosztów kwalifikowanych?
W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w przypadku gdy organem założycielskim
szkoły jest jednostka samorządu terytorialnego, której własnością są mieszkania komunalne
(znajdujące się w budynku szkoły), przydzielane osobom, które o nie wnioskują zgodnie z
określonymi przez gminę kryteriami, to wówczas koszty kwalifikowalne termomodernizacji
obiektu obejmują cały budynek, łącznie z mieszkaniami komunalnymi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proszę o interpretację, czy w ramach niniejszego naboru gmina może składać projekt na
termomodernizację gminnego ośrodka zdrowia, którego jest właścicielem w kontekście
zapisów ze strony 7 Regulaminu Oceny i Wyboru Projektów w ramach RPO, cyt.:
W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko
obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb
zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Z informacji uzyskanych z Ministerstwa zdrowia wynika, iż nie ma stosownej mapy dla
ośrodków zdrowia, a pierwsza mapa potrzeb zdrowotnych może pojawić się dopiero w I
kwartale 2016 r. To oznacza, że w bieżącym i na początku przyszłego roku np. gminne ośrodki
zdrowia mogą mieć problem z ubieganiem się o fundusze unijne. Warunkiem akceptacji
wniosków o dotację z UE jest m.in. potwierdzenie ich zasadności właśnie w oparciu o mapy.
MZ powiedziało, że w tym roku szansa na przygotowanie takich dokumentów możliwa jest
jedynie w kardiologii i onkologii. Na stronie Ministerstwa Zdrowia, cały czas trwa rekrutacja
do projektu "Efektywne działanie przez mapowanie"
http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/ i to tylko w zakresie kardiologii i onkologii.

W odpowiedzi na Pani zapytanie w ramach konkursu – RPPD.05.03.01-IZ.00-20-001/15 –
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że wymóg wsparcia projektów
termomodernizacyjnych obiektów z obszaru zdrowia, których funkcjonowanie uzasadnia
mapa potrzeb zdrowotnych, wynika z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
(SZOOP RPOWP 2014-2020) dla Poddziałania 5.3.1.
Mapy potrzeb zdrowotnych mają być opracowane dla 30 grup chorób oraz dla każdego z
województw (regionalne mapy potrzeb zdrowotnych). Kwestie tworzenia regionalnych map
potrzeb zdrowotnych reguluje Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 581). Projekty
regionalnych map mają być opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego –
Państwowy Zakład Higieny. Na podstawie projektu ma powstać mapa, za przygotowanie
której odpowiadają wojewodowie. Przygotowana przez wojewodę mapa ma trafić do
konsultacji, a po przyjęciu ponownie do NIZP – PIH w celu stworzenia ogólnopolskiej mapy
potrzeb zdrowotnych. Na dzień dzisiejszy regionalne mapy potrzeb zdrowotnych nie zostały
przyjęte.
W związku z tym nie jest możliwe udzielenie wsparcia na projekty termomodernizacyjne
obiektów z obszaru służby zdrowia, gdyż wymóg zapisany w SZOOP RPOWP 2014-2020 nie
został spełniony.
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