Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 39/1918/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 października 2018 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18
dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii –
szpitale powiatowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:
1. Przeprowadzenie niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji,
w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
i z niepełnosprawnościami,
2. Wyposażenie w sprzęt medyczny,
realizowanymi na potrzeby infrastruktury:
a) sal operacyjnych - zgodnie z wymogami Programu Dostosowawczego oraz zakresem zadań, o
których mowa w postanowieniu Państwowego Wojewódzkiego/Powiatowego Inspektora
Sanitarnego wydanym zgodnie z art. 207 ust. 3 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności
leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) albo
b) oddziałów Intensywnej Terapii Medycznej - zgodnie z wymogami Programu
Dostosowawczego oraz warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218)1.
Warunkiem kwalifikowalności projektów będzie uzasadnienie pod względem poprawy efektywności i
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

1

W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem wskazanym w Programie Dostosowawczym a terminem przewidzianym w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i
intensywnej terapii (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218), wyznaczonym na przeprowadzenie działań dostosowawczych, obowiązuje termin określony
w ww. rozporządzeniu.

W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa
w pkt 1 i 2.
Ocenie podlegać będzie również to, czy inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty,
o których mowa w kryterium B.2 dotyczą udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) dedykowanych chorobom układu krążenia, nowotworowym, układu kostno-stawowego
i mięśniowego, układu oddechowego, psychicznym, które stanowią istotną przyczynę
dezaktywizacji zawodowej;
b) ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, wynikające z przeprowadzonej
diagnozy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej oraz zidentyfikowanych ograniczeń
w dostępie do świadczeń zdrowotnych, które stanowią istotną przyczynę dezaktywizacji
zawodowej.
Sprawdzeniu podlega zgodność projektu z Narzędziami nr 13, 14 określonymi w Policy paper2.
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:
regionalny podmiot leczniczy3, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych w zakresie leczenia szpitalnego ogólnego (tj. na podstawie umowy o udzielenie
świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ):
-

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego organem tworzącym jest
jednostka samorządu terytorialnego;
przedsiębiorstwo.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru
projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu
konkursu.
Wielkość środków przeznaczonych na konkurs wynosi 4 277 900,00 zł4 pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).
Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych ze środków EFRR wynosi 85%
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 19.11.2018 r. do 30.11.2018 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2019 r.
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Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie:
http://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_810/text_images/Policy_Paper.pdf
3
Regionalny podmiot leczniczy - podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które będą
kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (tj. podmiotów leczniczych
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich
przekształcenia, utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię
prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w systemie ochrony zdrowia) poza szpitalami, dla których organem założycielskim
jest samorząd województwa.
4 Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia
roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane
w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi,
przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)5. Następnie
należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć
w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu.
Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.
Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30
do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.
Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony: osobiście lub przez posłańca
(dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) lub poprzez nadanie
w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.
O skutecznym złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji
papierowej do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące konkursu i oceny projektów
zawiera Regulamin konkursu, dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych.
Formularz zgłaszania pytań dotyczących konkursu znajduje się pod adresem:
http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41;
(56) 621 84 09; ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska
9; tel. (52) 327 68 84; (52) 321 33 42; 797 304 123; 660 691 644; ue.bydgoszcz@kujawskopomorskie.pl
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w:
✓ Grudziądzu, ul. Waryńskiego 4, tel. (56) 621 58 83; (56) 621 58 20, 797 304 124,
ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
✓ Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126,
ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
✓ Inowrocławiu, ul. Plac Kasprowicza 5, tel. (56) 621 59 04; 797 304 125,
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
5

W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres:
generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR –
Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 18 760 lub (56) 62 18 788.

