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I

1 Tytuł projektu:

2 Nr projektu

3 Beneficjent

4
Podmioty upoważnione do 
ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych

4.1
Partnerzy (w rozumieniu art. 33 
ustawy wdrożeniowej)

4.2

Inne podmioty upoważnione do 
ponoszenia wydatków 
kwalifikowanych 
(na podstawie podrozdziału 6.4.1  
Wytycznych w zak resie 
kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejsk iego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 
Europejsk iego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020 )

5
Cele projektu (opis za pomocą 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego)***

6 Lokalizacja projektu

7 Podstawowe dane finansowe

7.1
Planowany całkowity koszt 
realizacji Projektu [PLN] 10 132 129,44 Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych [PLN] 9 902 129,44 Stopa dofinansowania 85%

7.2
Wysokość dofinansowania 
ogółem [PLN] 8 416 810,03

Dofinansowanie tytułem środków krajowych/tytułem 
dotacji celowej [PLN] 1715319,41

Dofinansowanie 
tytułem płatności 
[PLN]

8 416 810,03

II

Lp. Zadanie Nazwa zadania
Wydatki 

rzeczywiście 
ponoszone (Tak/Nie)

Wydatki rozliczane 
ryczałtowo (Tak/Nie)

1 1 Roboty budowlane TAK NIE

2 2
Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu 
medycznego

TAK NIE

3 3 Obsługa inwestorska TAK NIE

4 4 Promocja projektu TAK NIE

5 TAK NIE

Nadzór inwestorski (wydatek niekwalifikowalny)

Oznakowanie miejsca realizacji projektu, oznakowanie zakupionego sprzętu, 
zamontowanie tablicy pamiatkowej (wydatek niekwalifikowalny).

Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

POIS.09.01.00-00-0362/18

Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, ul. Gamowska 3, 47 - 400 Racibórz

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/czas 
realizacji/podmiot dzialania

Roboty budowlane będą polegały na przebudowie i dostosowaniu do 
obowiązujących norm i standardów części pomieszczeń w blokach A, B, C, H, 
zlokalizowanych na poziomie niskiego i wysokiego parteru istniejącego budynku 
szpitala wraz z dobudową bloku C1. Celem stworzenia możliwości realizacji 
pełnego zakresu funkcjonalnego obiektu tj.: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
W ramach projektu planowane są dostawy sprzętu i aparatury medycznej z 
przeznaczeniem na wykorzystanie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zakup 
specjalistycznej aparatury medycznej dla dwóch stanowisk wstępnej intensywnej 
terapii , oraz zakup  wyposażenia socjalno-bytowego i administracyjno-biurowego 
(w tym zakup komputerów i drukarek w wysokości 50 000,00 zł - wydatek 
niekwalifikowalny).

Zakres rzeczowy

* W opisie należy uwzględnić działania podejmowane w ramach danej pozycji wydatków - w odniesieniu do kategorii wydatków wskazanych w pkt III.C ppkt 4.1-12.4 wprowadzenie zmian w opisie będzie wymagało 
zmiany umowy o dofinansowanie. W odniesieniu do pozostałych kategorii zmiany w opisie mogą wymagać zgody właściwej IP/IW, o ile tak stanowi umowa lub Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejsk iego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejsk iego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  2014-2020 , bez potrzeby zmiany (aneksowania) umowy o dofinansowanie.
** Zmiana planowanej kwoty (udziału %) wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii/zadaniu nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) w odniesieniu do kategorii 
wydatków wskazanych pkt III.C ppkt 1-7 i 9-12.4 nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia 
łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
*** Należy stosować wskaźniki z załącznika pn. "Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego Projektu"                                                                                                                                                           
**** Inne kategorie wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1) Kategorie wydatków wykraczające poza opisane w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w podrozdziałach 6.11 – 6.15, 7.2 – 7.6, mogą być uznane za kwalifikowane, jeżeli spełniają ogólne warunki kwalifikowalności określone w podrozdziałach 6.1 – 6.10, a 
konieczność ich poniesienia wynika bezpośrednio ze specyfiki realizowanego projektu i jeśli zostaną wskazane i opisane we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie. 
2) Obowiązek określenia kategorii wydatków wykraczających poza opisane w ww. Wytycznych, spoczywa na IP oraz IW i dokonywana jest w oparciu o analizę składanych wniosków o dofinansowanie. Do oceny 
kwalifikowalności wydatków w ramach ww. kategorii zastosowanie znajdą postanowienia Wytycznych właściwe dla najbliższej rodzajowo kategorii, a w braku takiej kategorii postanowienia podrozdziału 7.6 (Roboty 
budowlane). 
3) W przypadku gdy beneficjent samodzielnie wykonuje całość lub część prac związanych z realizacją przedmiotu projektu, postanowienia podrozdziału 7.6 pkt 3, 4 ,5 ww. Wytycznych stosuje się odpowiednio, 
natomiast postanowień podrozdziału 7.6 pkt 6 nie stosuje się (oznacza to, że mają zastosowanie odpowiednio postanowienia dotyczące realizacji projektu siłami własnymi, z wyjątkiem obowiązku rozliczania tylko na 
podstawie kart czasu pracy, a wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne, na nagrody i premie oraz koszty związane z urlopem pracownika mogą być uznane za kwalifikowalne). 

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "**" zmiana informacji wskazanych w opisie projektu 
będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany 
umowy. Należy jednocześnie unikać nieuzasadnionego wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być 
dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.

Nie dotyczy

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objetych wsparciem ma osiagnąć wskaźnik: 16118 ocób/rok w roku 2023,  wskaźnik wzrostu zatrudnienia we wspieranych 
podmiotach 20 EPC, wskaźnik liczby nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy 20 EPC

województwo: śląskie, powiat: raciborski, teryt: 2411

Nie dotyczy

Podstawowe informacje o projekcie
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III

A

Lp. Kategoria wydatków Nazwa kosztu
Opis działań podejmowanych w ramach 

ponoszonych wydatków *
Wydatki ogółem 

[PLN] **

Wydatki 
kwalifikowalne [PLN] 

**

Dofinansowanie 
[PLN] **

1 Roboty budowlane

Roboty budowlane, instalacja wodno-
kanalizacyjna, instalacja teletechniczna i 
elektryczna, instalacja gazów 
medycznych, instalacja wentylacji, 
instalacja centralnego ogrzewania.

Przeprowadzenie robót budowlanych oraz prac 
adaptacyjnych w zkresie robót budowlanych, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, instalacji teletechnicznych i 
elektrycznych, instalacji gazów medycznych, instalacji 
wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania.

5 584 757,62 5 584 757,62 4 747 043,98

5 584 757,62 5 584 757,62 4 747 043,98

1

Zakup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i 
prawnych zainstalowanych na 
stałe w projekcie

Zakup wyposażenia i aparatury 
medycznej

Przeprowadzenie postepowania przetargowego, nadzór 
nad dostawą i montażem wyposażenia oraz aparatury 
medycznej zgodnie ze specyfikacją.

574 534,30 574 534,30 488 354,16

2

Zakup środków trwałych i 
wartości niematerialnych i 
prawnych niezainstalowanych na 
stałe w projekcie

Zakup wyposażenia i aparatury 
medycznej

Przeprowadzenie postepowania przetargowego, nadzór 
nad dostawą i montażem wyposażenia oraz aparatury 
medycznej zgodnie ze specyfikacją.

3 792 837,52 3 742 837,52 3 181 411,89

4 367 371,82 4 317 371,82 3 669 766,05

1
Nadzór nad robotami 
budowlanymi

Nadzór budowlany
Kontrola robót prowadzonych w ramach inwestycji pod 
kontem zgodności z projektem i obowiązującymi 
przepisami

170 000,00 0,00 0,00

170 000,00 0,00 0,00

1
Działania informacyjne i 
promocyjne

Oznakowanie sprzętu zakupionego w 
ramach projektu, zakup i montaż tablic 
pamiątkowo - informacyjnych, 

Oznaczanie działań informacyjnych i promocyjnych, 
dokumentów związnych z projektem pdawanych do 
wiadomości publicznej i przeznaczonej dla 
uczestników projektu, miejsca realizacji 
współfinansowanego projektu. Oznakowanie sprzętu 
zakupionego w ramach projektu, zakup i montaż tablic 
pamiątkowo - informacyjnych, zamieszczenie 
informacji o projekcie na stronie internetowej 
Beneficjenta i Operatora

10 000,00 0,00 0,00

10 000,00 0,00 0,00

1
Nadzór nad robotami 
budowlanymi

Nadzór budowlany
Kontrola robót prowadzonych w ramach inwestycji pod 
kontem zgodności z projektem i obowiązującymi 
przepisami

170 000,00 0,00
0,00

2
Działania informacyjne i 
promocyjne

Oznakowanie sprzętu zakupionego w 
ramach projektu, zakup i montaż tablic 
pamiątkowo - informacyjnych, 

Oznaczanie działań informacyjnych i promocyjnych, 
dokumentów związnych z projektem pdawanych do 
wiadomości publicznej i przeznaczonej dla 
uczestników projektu, miejsca realizacji 
współfinansowanego projektu. Oznakowanie sprzętu 
zakupionego w ramach projektu, zakup i montaż tablic 
pamiątkowo - informacyjnych, zamieszczenie 
informacji o projekcie na stronie internetowej 
Beneficjenta i Operatora

10 000,00 0,00

0,00
180 000,00 0,00 0,00

10 132 129,44 9 902 129,44 8 416 810,02

B

Wydatki ogółem 
[PLN] **

Wydatki 
kwalifikowalne [PLN] 

**

Dofinansowanie 
[PLN] **

5 584 757,62 5 584 757,62 4 747 043,98

4 367 371,82 4 317 371,82 3 669 766,05

170 000,00 0,00 0,00

10 000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

10 132 129,44 9 902 129,44 8 416 810,02

C

Wydatki ogółem 
[PLN] **

Wydatki 
kwalifikowalne [PLN] 

Udział % **

9 962 129,44 9 902 129,44 100,00%

1 5 584 757,62 5 584 757,62 56,40%

2 4 367 371,82 4 317 371,82 43,60%

3 10 000,00 0,00 0,00%

170 000,00 0,00 0,00%

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

5

6

7

8

9

10 170 000,00 0,00 0,00%

11

Zadanie nr 3

Zadanie 2 Zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego
SUMA 

Zadanie 3 Obsługa inwestorska
SUMA 

SUMA 
Zadanie 4 Promocja projektu

Działania informacyjne i promocyjne

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań NIE WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w 
fomie aneksu (może wymagać zgody właściwej IP/IW):

Kategorie dotyczące zadań w projekcie, dla których zmiana opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie 
aneksu:

Zakup nieruchomości - wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (limit)

Zakup nieruchomości - adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych

Zakup nieruchomości - wydatki związane z nabyciem nieruchomości

Zakup nieruchomości - odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z 
koniecznością wykupu nieruchomości

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zainstalowanych na stałe w projekcie

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Leasing i inne techniki finasowania nie powodujące przeniesienia prawa własności lub natychmiastowego przeniesienia prawa 
własności 

Wkład niepieniężny (bez uwzględnienia wkladu w postaci nieruchomości) (limit)

Inne kategorie wydatków (UWAGA! Szczegółową nazwę kategorii należy wpisać przed nazwą kosztu np. Digitalizacja - zlecenie 
usługi digitalizacji zbiorów bibliotecznych)****

Nadzór nad robotami budowlanymi

Roboty budowlane

Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie

Zakup nieruchomości - nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (limit)

Zakup nieruchomości - nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe, najem, dzierżawa, 
użytkowanie, trwały zarząd) (limit)
Zakup nieruchomości - inne wydatki przewidziane przepisami prawa krajowego (np. dodatki zwiększające odszkodowanie za 
opuszczenie nieruchomości) (limit)

Zakres finansowy 

Koszty pośrednie 

Zadanie 1 Roboty budowlane

Przygotowanie projektu 

SUMA 

Zadanie nr 2

Zadanie 

Zadanie nr 1 

SUMA 

Maksymalna kwota wydatków na "wyposażenie socjalno – bytowe" zgodnie ze Szczegółowymi regulacjami dot. kwalifikowania wydatków w IX 
Maksymalna kwota wydatków na "wyposażenie biurowe/administracyjne" zgodnie ze Szczegółowymi regulacjami dot. kwalifikowania wydatków 

Zadanie nr 4

Zakup nieruchomości - obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania (limit)

Kategoria wydatków

Wydatki ponoszone w ramach zadań 

Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków
Ogółem w projekcie (SUMA) 

OGÓŁEM w projekcie (wydatki rzeczywiście ponoszne)

Maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem"  zgodnie z załącznikiem nr 12 Szczegółowe warunki kwalifikowalności kosztów 

Wydatki rzeczywiście ponoszone

Koszty pośrednie 
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12.1

12.2

12.3

12.4

D

Wydatki 
kwalifikowalne **

Udział % **

0
0

0
0

0
0

0 0

272262,39 2,75%

101048,33 1,02%

IV

V

VI 

Zarządzanie projektem - pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu (limit)

Koszty pośrednie - zmiaA76:G79na opisu działań WYMAGA zmiany umowy o dofinansowanie w formie aneksu:

Kategoria wydatków podlegająca limitom

Zarządzanie projektem - wydatki osobowe (limit)

Zarządzanie projektem - koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagajacych zarządzanie i 
monitorowanie (limit)

Wydatki ponoszone w ramach kategorii wydatków podlegających limitom 

Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od daty płatności końcowej (w przypadku 

Uzasadnienie faktyczne i prawne kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT (jeśli VAT jest kwalifikowalny w projekcie)

Cross-financing

Wydatki poniesione na zakup nieruchomości

Zarządzanie projektem - koszty pośrednie

Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu

Zarządzanie projektem - koszty ogólne (limit)

Wyposażenie socjalno – bytowe

Wyposażenie biurowe/administracyjne

Wkład rzeczowy (wkład niepieniężny ogółem)

Podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny, ponieważ nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Wnioskodawca posiada interpretację w tym zakresie przygotowaną na  


