
WSPARCIAWSPARCIA
Wydawnictwo wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz œrodków Samorz¹du Województwa Dolnoœl¹skiego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

Województwo
Dolnoœl¹skie

SKORZYSTAJ ZEZE

PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNYPRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY

E F R R
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

3.5.2. LOKALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA3.5.2. LOKALNA INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

WA¯NE PROJEKTY
– DU¯E PIENI¥DZE



DZIA£ANIE 3.5 Lokalna infrastruktura spo³eczna:

W ramach dzia³ania wyszczególnione zosta³y dwa poddzia³ania:

3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa*
Poddzia³anie skierowane by³o na budowê, rozbudowê, przebudowê i wyposa¿enie infrastruktury spo³ecz-
no - edukacyjnej i sportowej.

* na Poddzia³anie 3.5.1 nie przewiduje siê naboru wniosków do koñca 2006 r.

3.5.2 Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

CEL PODDZIA£ANIA 3.5.2:

G³ównym celem Poddzia³ania jest podniesienie standardu œwiadczonych us³ug medycznych na podstawo-
wym poziomie przez lokalne oœrodki zdrowia. Celami szczegó³owymi Poddzia³ania s¹:

a) zapewnienie dostêpu do wysokiej jakoœci podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich
i w ma³ych miastach,

b) ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia,

c) poprawa jakoœci wyposa¿enia i stanu budynków oœrodków zdrowia.

KTO MO¯E SK£ADAÆ WNIOSEK?
Poddzia³anie 3.5.2:

1. Jednostki samorz¹du terytorialnego (gmina i powiat).

2. Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.

3. Jednostki organizacyjne, w tym spó³ki prawa handlowego, nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku,
utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadz¹ce dzia³alnoœæ w zakresie ochrony
zdrowia.

4. Zak³ady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworz¹cymi s¹ po-
wiaty.

5. Oœrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie- zak³ady opieki zdrowotnej sprawuj¹ce opiekê ambu-
latoryjn¹, dla których podmiotami tworz¹cymi s¹ samorz¹d powiatowy i samorz¹d gminny.

6. Niepubliczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej œwiadcz¹ce us³ugi medyczne na rzecz spo³ecznoœci lokalnej
w publicznym systemie ochrony zdrowia.

7. Organizacje pozarz¹dowe nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje,
koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe prowadz¹ce statutow¹ dzia³alnoœæ w obszarze ochrony zdrowia.



JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE:
Poddzia³anie 3.5.2:

1. Przebudowa, modernizacja obiektów zwi¹zanych z infrastruktur¹ ochrony zdrowia, w taki sposób aby
dostosowaæ je do wymogów okreœlonych w w obowi¹zuj¹cych przepisach prawa, w szczególnoœci
rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 21 wrzeœnia 1992 r. w sprawie wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ pod wzglêdem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urz¹dzenia zak³a-
du opieki zdrowotnej

2. Wymiana wyeksploatowanych noœników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne

3. Termoizolacja budynków

4. Przebudowa i wyposa¿enie sal zabiegowych

5. Dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególnoœci osób niepe³nosprawnych

6. Zakup systemów informatycznych poprawiaj¹cych zarz¹dzanie w tym: zakup sprzêtu komputerowego

7. Modernizacja oraz zakup nowych urz¹dzeñ medycznych m. in. sprzêtu do diagnostyki, terapii i rehabi-
litacji

Wsparcie bêdzie skierowane na podniesienie jakoœci ochrony zdrowia nie zaœ na rozbudowê tego sektora.
Wszystkie projekty musz¹ byæ rozpatrywane w kontekœcie Narodowego Programu Zdrowia lub strategii
rozwoju województwa lub regionalnej strategii ochrony zdrowia, ponadto musz¹ zapewniaæ œrodki na
koszty operacyjne funkcjonowania inwestycji.

JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (KRYTERIA FORMALNE):
Poddzia³anie 3.5.2:

  1.Kompletnoœæ wniosku.

  2.Kompletnoœæ za³¹czników.

  3.Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku.

  4.Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w Uzupe³nieniu ZPORR.

  5.Zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹ przewidzian¹ w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania.

  6.Okres realizacji projektu nie d³u¿szy ni¿ 2 lata od zakoñczenia roku, w którym projekt zosta³ wybrany
do realizacji (odpowiednie uzasadnienie w razie jego przekroczenia).

  7.Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu
ZPORR.

  8.Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z bud¿etu pañstwa z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzu-
pe³nieniu ZPORR.

  9.Kwalifikowalnoœæ wydatków.

10.Źród³a finansowania projektu.

11.Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt znacz¹cego zysku netto.

12.Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na us³ugê lub us³ugi medyczne, które s¹ zbie¿ne z przed-
miotem projektu jako potwierdzenie realizacji celu publicznego.



WA¯NE INFORMACJE:

O kwalifikacji szpitala powiatowego do poddzia³ania 3.5.2 decyduj¹ dwa kryteria:
• Charakter œwiadczonych us³ug medycznych: kwalifikuj¹ siê szpitale, które w swojej strukturze

posiadaj¹ wy³¹cznie 4 lub mniej podstawowe oddzia³y o nastêpuj¹cych specjalnoœciach medycznych:
chorób wewnêtrznych, chirurgii ogólnej, po³o¿nictwa i ginekologii, pediatrii, a tak¿e z zakresu aneste-
zjologii i intensywnej terapii.*

• Obszar oddzia³ywania placówki medycznej: dla poddzia³ania 3.5.2 obszar ten nie powinien byæ
wiêkszy ni¿ teren dwóch powiatów.**

Niepubliczne Zak³ady Opieki Zdrowotnej mog¹ aplikowaæ tylko do poddzia³ania 3.5.2. Mog¹ to byæ
placówki zlokalizowane na obszarze ma³ych miast i terenów wiejskich dostarczaj¹ce us³ugi medyczne na
podstawowym poziomie. Kwalifikuj¹ siê tak¿e podmioty œwiadcz¹ce us³ugi ambulatoryjne i stacjonarne.

* szpitale posiadaj¹ce powy¿ej czterech oddzia³ów kwalifikuj¹ siê do poddzia³ania 1.3.2
** szpitale o wiêkszym zasiêgu kwalifikuj¹ siê do poddzia³ania 1.3.2

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14
50-411 Wroc³aw
pokój 300

WIÊCEJ INFORMACJI:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 374 91 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl

www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl
w folderze Dokumenty.

Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmienia-
j¹cym rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. nr 87 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.)

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


