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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest Instytucją Wdrażającą w ramach
Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”
Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Realizacja obecnej perspektywy finansowej rozpoczęta w 2007 roku ma na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej w ochronie zdrowia. Przyczyni się do obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków
i nnych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego poprzez zwiększenie dostępności i jakości
specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

W ramach XII
Priorytetu Programu Infrastruktura
i Środowisko
podpisano ponad
350 umów
o dofinansowanie.
Łączna kwota
dotychczas udzielonego wsparcia
wynosi prawie
1,6 mld PLN

Maksymalny poziom dofinansowania projektów realizowanych w ramach XII Priorytetu POIiŚ
wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 15% wkładu na inwestycję pochodzi z budżetu państwa lub ze środków własnych Beneficjenta.
Pięcioletni okres wdrażania POIiŚ był czasem wymagającym wzmożonego wysiłku zarówno dla
nas jako Instytucji Wdrażającej jak i dla Beneficjentów, którym przyszło zmierzyć się
z bardziej rozbudowanymi procedurami, niż w przypadku realizowania inwestycji wyłącznie ze
środków krajowych. Jednak już teraz można zauważyć pozytywne efekty naszej współpracy
zwłaszcza, że większość projektów jest w zaawansowanej fazie realizacji i ich zakończenie
przewiduje się do końca 2013 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.
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Zrealizowane projekty jako przykład dobrych praktyk
Budowa lądowiska dla helikopterów
w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym
w Grudziądzu. Poziom dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego dla projektu wyniósł:
3 957 658,23 zł.

Alokacja dla
XII priorytetu
Programu
Infrastruktura
i Środowisko
wynosi ponad
395 mln euro.

Rozbudowa, przebudowa i doposażenie NZOZ "Szpital w Puszczykowie im. prof. Stefana Tytusa
Dąbrowskiego" Sp. z o.o. celem
utworzenia SOR”. Poziom dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
dla
projektu
wyniósł:
5 570 484,18 zł.

Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
poprzez zakup Karetki typu "S" przez Szpital
Powiatowy w Chełmży. Poziom dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu wyniósł: 356 013,49 zł.
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Dzięki wsparciu finansowemu z Programu Infrastruktura i Środowisko zakupiono 322 nowoczesne ambulanse, trwa
modernizacja i doposażenie 158 szpitali w kraju. Wsparcie unijne pozwoliło na podpisanie 36 umów o dofinansowanie
projektów w zakresie remontu i budowy lądowisk dla helikopterów. Poza projektami konkursowymi nasi Beneficjenci
realizują 30 projektów indywidualnych.
Ogromne znaczenie ma projekt indywidualGdańsk
ny realizowany przez Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe (LPR) polegający na budowie,
remoncie oraz doposażeniu w nowoczesne
Szczecin
systemy 15 baz LPR (Mapa 1).
Suwałki
Wykonane prace zwiększą skuteczność
Bydgoszcz
funkcjonowania lotniczych służb ratownicBiałystok
twa medycznego, skrócą czas dotarcia do
zdarzenia oraz zwiększą zasięg oddziaływaPoznań
Warszawa
Zielona
nia, przyczyniając się tym samym do
Góra
zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych.
Łódź
Obecne zakończono projekt budowy
i remontu 6 baz.
Lublin
Wrocław
Kielce
Wartość
dofinansowania
projektu
wynosi 58 mln
PLN

Gliwice
Kraków

Mapa 1. Lokalizacja baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
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Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Adres:
Centrum Systemów
Informacyjnych
Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
tel. +48(22) 597-09-27
fax +48(22) 597-09-47
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
www.csioz.gov.pl

Centrum działa na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 56).
W 2012 roku na Dyrektora Centrum został powołany Pan Marcin
Kędzierski.
Przedmiotem działalności CSIOZ jest między innymi wypełnianie
na rzecz ministra właściwego do spraw zdrowia zadań Instytucji
Wdrażającej w ramach Priorytetu XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Realizacją zadań związanych z wdrażaniem XII Priorytetu
Programu Infrastruktura i Środowisko zajmuje się Wydział
Funduszy Europejskich.

Kolejnym istotnym obszarem, który otrzymał finansowe
wsparcie są Centra Urazowe. W ramach realizowanego projektu nastąpi rozbudowa, remont i wyposażenie 13 wielospecjalistycznych placówek (Mapa 2), które posiadają m.in. szpitalny
oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
blok operacyjny oraz oddziały chirurgiczne i neurochirurgiczne, przystosowane
doInfrastruktura
leczenia
urazów wielonarządowych.
XII Priorytet Programu
i Środowisko,
Działanie 12.2 „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym”
Centra zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny
Projekty Indywidualne
dzięki czemu zmniejszy
się liczba powikłań u ofiar wypadków,
a także obniży śmiertelność i przypadki kalectwa pourazowego.
W ramach projektu powstaną także lądowiska dla śmigłowców
przystosowane do lądowania w warunkach nocnych.
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Mapa 2. Lokalizacja Centrów Urazowych.

Dofinansowanie z funduszy unijnych na modernizację,
budowę, remont oraz doposażenie w specjalistyczną apara6 projektów
turę medyczną otrzymało również 15 szpitali ponadregioOtwock
nalnych realizujących projekty w trybie indywidualnym
Łódź
(Mapa 3).
Lublin
Łączna kwota dotychczas udzielonego wsparcia wynosi
2 projekty
Wrocław
1 584 246 268,94 zł. Wykaz wszystkich projektów, które
otrzymały dofinansowanie prezentowany jest na stronie
Zabrze
internetowej CSIOZ pod adresem: www.wfe.csioz.gov.pl.
Gliwice
Po tym adresem można znaleźć także materiały ułatwiające
Rabka
wypełnianie obowiązków związanych już z samą realizacją
zdrój
projektu finansowanego z POIiŚ, informacje o wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach czy konferencjach organizowanych nie tylko przez Centrum, ale i inne Instytucje
Mapa 3. Miejsca realizacji projektów indywidualnych w ramach
zaangażowane we wdrażanie Programu Infrastruktura
Działania 12.2.
i Środowisko.
Warszawa

Biuletyn informacyjny to cykliczna, bezpłatna publikacja kierowana do wszystkich związanych z obszarem e-Zdrowia.
Publikacje Biuletynu dostępne są na stronie www.csioz.gov.pl w sekcji Współpraca z Regionami.
Więcej informacji na temat Programu Infrastruktura i Środowisko na stronie: www.wfe.csioz.gov.pl/

