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Szanowni Państwo Wojewodowie!
Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla
Priorytetu IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ) ogłosiło postępowania
konkursowe w zakresach:
1. wsparcia infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie
chorób układu oddechowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz
w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów
zajmujących się leczeniem dzieci - konkurs wielozakresowy (odrębnie dla
regionów słabiej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych),
2. wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (odrębnie dla
regionów słabiej rozwiniętych oraz lepiej rozwiniętych).
1. Konkursy wielozakresowe
Zakres wsparcia konkursów wielozakresowych obejmuje oddziały oraz inne jednostki
organizacyjne szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych
stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych dedykowanych chorobom
układu oddechowego lub chorobom układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz w
zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów
zajmujących się leczeniem dzieci oraz pracownie diagnostyczne oraz inne jednostki
zajmujące się diagnostyką współpracujące z oddziałami oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielającymi świadczeń zdrowotnych
stacjonarnych i całodobowych w ww. zakresach.
Do konkursów, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić:
1) Podmioty lecznicze utworzone przez ministra lub centralny organ administracji
rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
2) Podmioty lecznicze utworzone przez jednostkę samorządu terytorialnego,
udostępniające bazę szpitalną na rzecz publicznej uczelni medycznej lub publicznej

uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk
medycznych, o ile:
a) publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych nie dysponuje własną
bazą szpitalną, oraz
b) udostępnienie odbywa się na zasadach określonych w pisemnym
porozumieniu/umowie zawartej między podmiotem leczniczym a publiczną
uczelnią medyczną lub publiczną uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych zawartym/zawartej na okres
gwarantujący zachowanie przez beneficjenta trwałości projektu, oraz
c) nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie danej inwestycji w ramach
właściwego regionalnego programu operacyjnego.
3) Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.
4) Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa
w pkt 1 i 2.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 marca 2017 r.
Do ubiegania się o dofinansowanie zachęcamy w szczególności podmioty wymienione
w pkt 2 znajdujące się na terenie Państwa województw.
2. Konkursy dotyczące wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych
Zakres wsparcia konkursów dotyczących wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów
ratunkowych obejmuje roboty budowlane i doposażenie.
Do konkursów, jako Wnioskodawcy, mogą przystąpić podmioty lecznicze udzielające
świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego (udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego - świadczenia w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym), posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą
z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, z zastrzeżeniem, iż:
- do konkursów nie mogą przystąpić podmioty lecznicze, w strukturach których
funkcjonuje1 lub planowane jest do utworzenia2 Centrum Urazowe, o którym mowa
w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410, z późn. zm.).
Do konkursów mogą również przystąpić podmioty lecznicze, które zostały wybrane do
dofinansowania w poprzedniej edycji konkursów wspierających infrastrukturę
istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych (Konkurs nr 9.1/1/2015 lub nr
9.1/2/2015) w ramach Priorytetu IX POIŚ. Podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie
nie wyższe niż różnica maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych w obecnym
Centrum Urazowe wpisane do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM jako istniejące.
Centrum Urazowe wpisane do Wojewódzkiego Planu Działania Systemu PRM jako planowane
do utworzenia.
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konkursie (7 mln zł) i wydatków kwalifikowalnych ujętych w decyzji o przyznaniu
dofinansowania w poprzednich konkursach, tj. 9.1/1/2015 lub 9.1/2/2015.
Termin naboru wniosków o dofinansowanie upływa z dniem 31 stycznia 2017 r.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zdrowie.gov.pl pod następującymi
linkami:
http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-103-infrastruktura_ponadregionalnych.html
http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-104-infrastruktura_ponadregionalnych.html
http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-105-wsparcie_istniejacych_szpitalnych.html
http://zdrowie.gov.pl/poiis/nabor-106-wsparcie_istniejacych_szpitalnych.html

Z poważaniem,
Piotr Gryza
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Anna Goławska - MPG

Rozdzielnik:
1. Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Dolnośląski
2. Pan Mikołaj Bogdanowicz, Wojewoda Kujawsko-Pomorski
3. Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski
4. Pan Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
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5. Pan Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki
6. Pan Józef Pilch, Wojewoda Małopolski
7. Pan Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki
8. Pan Adrian Czubak, Wojewoda Opolski
9. Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki
10. Pan Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski
11. Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
12. Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda Śląski
13. Pani Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski
14. Pan Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
15. Pan Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski
16. Pan Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Zachodniopomorski
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