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1

12.1 Zwiększenie jakości i 

dostępności usług zdrowotnych 

w walce z pandemią COVID-19

opublikowanie ogłoszenia o konkursie:                                                 

1 kwietnia 2022 r. 

planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:  

4 maja 2022 r.

planowany termin zakończenia składania wniosków:  

14 dni od dnia rozpoczęcia składania wniosków - dokładna 

data zostanie wskazana w regulaminie konkursu 

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w 

zakresie:

- poradni pulmonologicznej lub

- poradni gruźlicy i chorób płuc lub

- poradni chorób płuc lub

- poradni chorób zakaźnych 

12.1 A Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, 

które będę niezbędne w procesie udzielanych porad pacjentom w następstwie powikłań po 

przebytym COVID-19 32 172 000   7 000 000 53 IZ RPO WD 

Konkurs skierowany do beneficjentów z całego województwa (bez demarkacji na OSI i 

ZIT) zarówno do  AOS  jak i  szpitali, które w swojej strukturze posiadają 

przedmiotowe poradnie (poradnie przyszpitalne).

•	minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 tys. PLN

•	maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 2 mln PLN.

O wsparcie nie będą mogły ubiegać się podmioty lecznicze o charakterze 

ponadregionalnym (tj. utworzone przez ministra lub centralny organ administracji 

rządowej, publiczną uczelnie 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, a także przedsiębiorcy 

powstali z przekształcenia ww. podmiotów leczniczych), które otrzymają  wsparcie w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dofinansowanie: 

- wyciąg umowy z NFZ potwierdzający udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych w zakresie poradni pulmonologicznej lub poradni gruźlicy i 

chorób płuc lub poradni chorób płuc lub poradni chorób zakaźnych 

- pozytywną opinie wojewody o celowości realizacji inwestycji (OCI), o której mowa w 

ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

OCI nie jest wymagane w przypadku projektów, których wartość kosztorysowa na 

dzień złożenia wniosku nie przekracza 2 mln zł. 
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OŚ PRIORYTETOWA 12 REACT EU
Działanie 12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19

ogółem

EFRR

EFS

W pozostałych działaniach nie przewiduje się naborów w trybie konkursowym w 2022 roku.


