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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Fundusze unijne
na ochronę zdrowia
W obecnej perspektywie finansowej, tj.
w latach 2007–2013 polski system ochrony
zdrowia otrzyma wsparcie z wielu źródeł
unijnych. Jednym z nich jest Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (XII Oś
Priorytetowa Bezpieczeństwo zdrowotne
i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia).
Instytucją zarządzającą programem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, instytucją pośredniczącą
jest Ministerstwo Zdrowia, instytucją wdrażającą
– Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Wsparcie w ramach ww. XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest
ukierunkowane na następujące obszary:
• system ratownictwa medycznego, którego celem
jest zwiększenie efektywności i skuteczności udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i innych stanach nagłego zagrożenia zdrowia
i życia (Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa
medycznego);
• wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, przyczyniające się do podniesienia dostępności oraz jakości specjalistycznych
świadczeń zdrowotnych (Działanie 12.2 Inwestycje
w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym).
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W bieżącym roku Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ogłosiło nabór wniosków zarówno do Działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, jak i 12.2 Inwestycje w infrastrukturę
ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Pierwszy
konkurs (w ramach Działania 12.1) ogłoszono 30 lipca 2008 r. Beneficjenci mogli starać się o dofinansowanie na zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów). Nabór wniosków trwał do 30
września br. Do instytucji wdrażającej wpłynęło 207
wniosków, z czego 18 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Pozostali wnioskodawcy są proszeni o poprawienie, złożenie wyjaśnień bądź uzupełnienie wniosku.
Do instytucji wdrażającej wpłynęły wnioski z każdego
województwa. Najwięcej – 26 wniosków – z województwa wielkopolskiego, natomiast tylko 1 z województwa świętokrzyskiego. Ogółem beneficjenci w ramach
konkursu
nr
1/2008
ubiegają
się
o dofinansowanie na zakup 561 ambulansów. Kwota
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), o którą wnioskują, wynosi łącznie 168 411 111,01 zł, natomiast alokacja przeznaczona na wsparcie dla ww. konkursu to 68 mln zł z EFRR.
1 września 2008 r. ukazało się ogłoszenie o kolejnym konkursie (nr 2/2008). Publiczne oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą
z wojewódzkim oddziałem NFZ lub ich organy założycielskie mogą uzyskać dofinansowanie na projekty
związane z poprawą infrastruktury ochrony zdrowia
w zakresie ratownictwa medycznego, zakupem aparagrudzień 10/2008
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tury medycznej oraz budową i remontem lądowisk dla
helikopterów.
Nabór wniosków trwał od 2 października 2008 r.
do 1 grudnia 2008 r. Zainteresowanie możliwością
wsparcia było duże. Do Instytucji Wdrażającej wpłynęło 158 wniosków o dofinansowanie.
Ostatni w tym roku konkurs (nr 3/2008) został
ogłoszony 3 listopada 2008 r. Dotyczy on Działania 12.2. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia
o znaczeniu ponadregionalnym. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne zakłady opieki
zdrowotnej świadczące usługi medyczne, dla których
organem założycielskim jest minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia medyczna prowadząca
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych, z wyłączeniem zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego. Wsparcie uzyskają projekty z zakresu inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, jak również związane z zakupem aparatury obrazowej oraz wyrobów
medycznych służących do diagnostyki lub terapii.
Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 4 grudnia 2008 r. i będzie trwał do dnia 2 lutego 2009 r.
Wnioski można składać – tak jak w przypadku poprzednich konkursów – w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
Ponadto 23 lipca 2008 r. w siedzibie Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia została
podpisana preumowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego Budowa i remont oraz doposaże-

Liczba wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2008
w zakresie zakupu specjalistycznych środków transportu
sanitarnego z podziałem na województwa

grudzień 10/2008

Liczba wniosków złożonych w ramach konkursu nr 2/2008
w zakresie inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia na
potrzeby ratownictwa medycznego

nie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
(Działanie 12.1). Preumowa została zawrata pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia a SPZOZ Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia zorganizowało cztery szkolenia dla beneficjentów, w których łącznie uczestniczyło 351 osób.
Podczas prelekcji prezentowano beneficjentom informacje dotyczące zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków w ramach
POIiŚ, kontroli realizacji projektów, sprawozdawczości z realizacji projektów oraz informacji i promocji
projektów. Ponadto przedstawiciele instytucji wdrażającej uczestniczyli w licznych wydarzeniach konferencyjno-wystawowych, konferencjach oraz szkoleniach,
podczas których udzielano informacji oraz promowano XII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W celu zapoznania się ze szczegółami Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko zapraszamy na stronę internetową
www.csioz.gov.pl/wiw.
Artykuł współfinansowany
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
oraz budżetu państwa.
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