Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 47/1829/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 listopada 2016r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-074/16
dla Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale wojewódzkie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:
1. Przeprowadzenia niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych inwestycji,
w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
i z niepełnosprawnościami.
2. Wyposażenia w sprzęt medyczny.
W ramach konkursu IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość łączenia typów projektów, o których mowa
w pkt 1 i 2.
Inwestycje i zakupy realizowane przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie 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;
c) w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz innych jednostek zajmujących
się leczeniem dzieci.
Wszelkie działania realizowane w ramach projektu nie mogą obejmować oddziałów psychiatrycznych.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą1, udzielający świadczeń opieki zdrowotnej2 w zakresie
leczenia szpitalnego, dla którego organem założycielskim jest samorząd województwa
(z wyłączeniem jednostek działających w ramach Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego);
2. Spółkę z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego, realizującą
przedsięwzięcia medyczne na rzecz ww. podmiotu leczniczego.
Instytucja Zarządzająca RPO 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 69 291 200,00 zł pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: EFRR).
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych
na poziomie projektu.
Konkurs ma charakter zamknięty.
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 30.12.2016 r. do 30.06.2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2017 r.
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)3. Następnie
należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz
z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach,
zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone
wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi
na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.
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 - decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego;
- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej – decyduje data wpływu do Punktu
Informacyjno-Podawczego.

1

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)
Na podstawie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ.
3
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.
2

Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru 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; (56) 621 82 68; (56) 621 84 86; 797 304 122; 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; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w:
Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, tel. (56) 462 45 15; 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. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125,
ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR –
Wydział Wyboru Projektów pod nr tel. (56) 62 18 760 lub (056) 62 18 463.

