Fundusze Unii Europejskiej
dla sektora szpitali
Perspektywa 2014-2020

Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia – tabela finansowa

Udział EFRR [euro]
(80%/85%)
PRIORYTET IX
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury
ochrony zdrowia

468 275 027

DZIAŁANIE 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego

237 086 671

DZIAŁANIE 9.2
Infrastruktura ponadregionalnych
podmiotów leczniczych

231 188 356
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Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia - typy działań
Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE

CENTRA URAZOWE

 utworzenie nowych SOR:
 10 mln zł

utworzenie nowych CU:
 9/10 mln zł

 modernizacja istniejących SOR:
 4/6/8 mln zł

modernizacja istniejących CU:
 2/4 mln zł

LĄDOWISKA PRZYSZPITALNE
 Budowa lub remont lądowisk przyszpitalnych
 1 mln zł

Tryb pozakonkursowy

Tryb pozakonkursowy

LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 Wsparcie
baz
Lotniczego
Pogotowia
Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie
oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w
sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach
atmosferycznych i w nocy)

Tryb pozakonkursowy
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Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia - beneficjenci
Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

BENEFICJENCI
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;

 Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego
posiadające w swej strukturze CU ujęte w WPDSPRM jako istniejące lub w których zgodnie z
WPDSPRM planowane jest utworzenie nowych CU;
 Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego
posiadające w swej strukturze SOR ujęty w WPDSPRM jako istniejący lub w których zgodnie z
WPDSPM planowane jest utworzenie SOR;
 Podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego –
jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
niezbędnych dla ratownictwa medycznego ujęte w WPDSPRM
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Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia - typy działań i beneficjenci
Działanie 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

SZPITALE PONADREGIONALNE
 Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń zdrowotnych
stacjonarnych i całodobowych (roboty budowlane i doposażenie):
 Osoby dorosłe (choroby układu krążenia, nowotworowe, układu kostno – stawowo – mięśniowego, układu oddechowego,
psychiczne)
 Matka i dziecko (ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem dzieci)
 Wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką współpracujących z jednostkami
wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie)

BENEFICJENCI


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



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*



Instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, uczestniczące w
systemie ochrony zdrowia



Przedsiębiorcy powstali z przekształcenia podmiotów leczniczych, o których mowa w pkt. 1 i 2
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Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia – konkursy

Zakres konkursu

Alokacja [mln PLN]

9.1 Wsparcie istniejących SOR (w toku)

187,50

9.1 Wsparcie istniejących SOR (planowany)

217,80

9.2 Choroby układu krążenia (w toku)

121

9.2 Choroby nowotworowe ( w toku)

121

9.2 Choroby układu kostno – stawowo –
mięśniowego, układu oddechowego, oraz
ginekologia, położnictwo, neonatologia, pediatria
oraz innych oddziałów zajmujących się leczeniem
dzieci (planowany)

462,00

9.2 Choroby psychiczne (planowany)

44,35
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Oś priorytetowa IX POIiŚ 2014-2020 : Wzmocnienie strategicznej
infrastruktury ochrony zdrowia – Wykaz Projektów
Zidentyfikowanych
Zakres

Liczba
projektów
ogółem

Liczba
projektów
kliniczne

Alokacja UE
[mln PLN]
ogółem

Alokacja UE
[mln PLN]
kliniczne

9.1 Utworzenie nowych SOR

14

4

101,9

33,48

9.1 Budowa lub remont
lądowisk przyszpitalnych

9

0

7,6

0

9.1 Utworzenie nowych CU

8

4

61,3

26,14

14

8

25,4

13,6

1

0

25,4

0

9.1 Wsparcie istniejących CU
9.1 LPR
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia
Alokacja 301 192 742 EURO z EFS
Beneficjenci
• kadry medyczne
• podmioty opieki zdrowotnej (podmioty lecznicze)
• uczelnie medyczne
• szkoły i placówki oświatowe oraz ich kadra
• organizacje pozarządowe
• partnerzy społeczni
• administracja publiczna oraz ich kadra

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (wkład UE 43 775 957 EURO)
 zwiększenie kwalifikacji zawodowych lekarzy poprzez wsparcie procesu kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach
istotnych z punktu widzenia epidemiologiczno-demograficznego kraju tj. specjalizacji z onkologii klinicznej,
radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii,
rehabilitacji medycznej, reumatologii i medycyny rodzinnej
Projekt pozakonkursowy pn. Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu
widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego
 realizacji kursów doskonalących dla lekarzy w zakresie chorób związanych z układem krążenia, chorób
nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób
układu oddechowego
Konkurs pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach
istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej
 realizacji szkoleń i kursów dla pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia (ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, pilotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, opiekunów medycznych, terapeutów
środowiskowych) zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, w obszarach istotnych dla zaspokojenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych
Konkurs pn. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania
systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
 podniesienia kwalifikacji pielęgniarek i położnych z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną
dezaktywizacji zawodowej z powodów zdrowotnych.
Konkurs pn. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami
epidemiologiczno – demograficznymi

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia
ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (wkład UE 73
492 694 EURO)
 wsparcia procesu akredytacji szpitali - wdrożenie programów projakościowych wpływających na poprawę jakości i
bezpieczeństwa opieki w podmiotach leczniczych, które świadczą szpitalne usługi medyczne.
Projekt pozakonkursowy pn. Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki,
realizowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie

 poprawy wiedzy i podnoszenia kwalifikacji pracowników administracyjnych podmiotów leczniczych oraz kadry
zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia.
Konkurs pn. Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również
przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony
zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach
systemu ochrony zdrowia

Dziękuję za uwagę!

Małgorzata Iwanicka-Michałowicz
Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia

