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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Priorytet II CYFROWE PODKARPACKIE 

DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG 

 

Planowany termin naboru: od 3 czerwca   do 25 czerwca 2019 r.(do 15.30). 

  

Konkurs: nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19 

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

43 000 000 PLN 

 

I. Informacje ogólne o programie  

 

W ramach priorytetu przewiduje się działania polegające na rozwijaniu e-usług publicznych.  
Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektów:  
Typ projektów 5:  
Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej (PSIM) 

 

W ramach realizowanych projektów obowiązkowym elementem jest integracja z RCIM. 

W ramach niniejszego naboru możliwe jest wdrożenie następujących e-usług:  

• e – Informacja – obligatoryjnie;  

• e – Rejestracja – obligatoryjnie;  

• Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – fakultatywnie;  

W przypadku Elektronicznego Rekordu Pacjenta (ERP), tj. e-usługi umożliwiającej wymianę 

EDM i/lub dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej pomiędzy 

jednostkami, dla podmiotów świadczących usługi POZ istnieje możliwość realizacji zadań (w 

tym m.in. zakup sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania) umożliwiających 

uzyskanie dostępu do EDM (rekordu pacjentów) wytworzonej przez AOS / szpitale i/lub 

wytworzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. 

 

• telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem Elektronicznej 
Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ) – fakultatywnie:  

− kardiologiczna,  

− geriatryczna;  

• Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla których podmiotem 
tworzącym jest Województwo Podkarpackie) – obligatoryjnie.  
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II. WNIOSKODAWCA  

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów/zależy od 

poddziałania/:  

 

podmioty lecznicze, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, prowadzące działalność leczniczą wyłącznie w rodzaju ambulatoryjne 

świadczenia zdrowotne w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 

2011 r. wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą4 na dzień 

31.12.2017 roku, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną. 

Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności 
leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej niż 80% przychodów ogółem z 
działalności leczniczej.  
 
Ponadto wnioskodawca oraz partnerzy projektu są zobowiązani do załączenia do wniosku o 

dofinansowanie Oświadczenia o uzyskaniu 80% przychodów z działalności leczniczej w 

ramach NFZ za ostatni zamknięty rok kalendarzowy, którego wzór stanowi załącznik nr 21 do 

wniosku o dofinansowanie. 

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu 

dla konkursu: 

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO WP 
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element uzupełniający, 
niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś 
przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów.  

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

4. W przypadku zakupu urządzeń medycznych dopuszcza się wyłącznie zakup sprzętu na 
potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub dokumentacji medycznej w 
postaci elektronicznej lub wdrożenia telekonsultacji. W przypadku telekonsultacji dopuszcza 
się możliwość zakupu przez jednostkę świadczącą usługi POZ sprzętu umożliwiającego 
zapis badań niezbędnych dla ich wykonania. 

5. W przypadku zakupu sprzętu informatycznego i/lub urządzeń medycznych w ramach 
wydatków kwalifikowanych projektu możliwe jest wyłącznie nabycie wyposażenia 
niezbędnego do realizacji świadczeń z zakresu POZ i AOS, które były udzielane przez 
podmiot na dzień złożenia wniosku. Wyposażenie niezbędne do realizacji przez podmiot 
leczniczy nowych świadczeń w ramach projektu nie będzie stanowiło przedmiotu 
dofinansowania (wydatek niekwalifikowany).  

6. Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony 
wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w 
którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu 
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III. Dofinansowanie Działanie 2.1: 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 85% (nieobjęte pomocą 

publiczną). 
 

 Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN 

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 6 000 000 PLN.  

 

 
IV. INNE INFORMACJE-koszty kwalifikowane 

 

 Kwalifikowane są następujące wydatki poniesione po 1 stycznia 2018 roku: 

 
1. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, w tym:  

a) oprogramowanie:  

− wydatki na utworzenie / zakup / wdrożenie oprogramowania / aplikacji / platform / 
portali;  

− wydatki na rozbudowę i aktualizację oprogramowania (aplikacji);  

− wydatki na integrację systemów (w tym dostosowanie systemów do systemów 
regionalnych i krajowych);  

− wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych 
oraz asyst stanowiskowych (w tym szkolenie personelu obsługującego);  

− wydatki na opiekę serwisową oprogramowania (koszty ponoszone w okresie realizacji 
inwestycji i odnoszące się do fazy realizacyjnej przedsięwzięcia);  

− wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych (firewall, 
systemy IDS, oprogramowanie antywirusowe);  

− wydatki na niezbędne oprogramowanie służące zapewnieniu bezpieczeństwa 
przesyłanych informacji poświadczania tożsamości;  

 
Przy zakupie, modernizacji, aktualizacji lub utworzeniu oprogramowania w ramach projektu 
kwalifikowalne są koszty zakupu, rozszerzenia i aktualizacji licencji lub przejęcia autorskich 
praw majątkowych.  
 

b) sprzęt informatyczny (wyłącznie jako element uzupełniający w projekcie, niezbędny do 
świadczenia e-usług), w tym:  

− wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego;  

− wydatki na modernizację sprzętu informatycznego w zakresie niezbędnym do 
realizacji projektu;  

− wydatki na zakup infrastruktury na potrzeby przechowywania zarchiwizowanych 
danych cyfrowych (w tym: serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, 
repozytoria cyfrowe, nośniki danych, oprogramowanie);  

− wydatki na leasing sprzętu informatycznego;  

− wydatki na najem sprzętu informatycznego;  

− wydatki na niezbędne narzędzia warstwy sprzętowej służące zapewnieniu 
bezpieczeństwa przesyłanych informacji i poświadczania tożsamości (systemy 
kontroli dostępu);  

 

c) urządzenia medyczne na potrzeby tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej lub 
wdrożenia telekonsultacji;  
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2. prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne:  

− wydatki na budowę / rozbudowę / przebudowę pomieszczeń i infrastruktury 
niezbędnej do realizacji inwestycji (np. serwerownie) wraz z niezbędnym  
wyposażeniem  (np. okablowanie) wyłącznie jako element uzupełniający, niezbędny 
do realizacji projektu;  

3. usługi związane z przygotowaniem projektu, tj. dokumentacji wymaganej prawem krajowym, 
unijnym lub Regulaminem konkursu, w szczególności wydatki na opracowanie albo 
aktualizację:  

− studium wykonalności, przy czym maksymalny kwalifikowany koszt studium 
wykonalności wynosi 15 000 PLN;  

− koncepcji technicznej projektu;  

− dokumentacji technicznej;  

− dokumentacji środowiskowej;  

4. usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem:  

− usługi informatycznego doradztwa technicznego integralnie związanego z realizacją 
projektu;  

− usługi dotyczące nadzoru nad projektem (m.in. nadzór inwestorski, architektoniczny, 
autorski, inżynier kontraktu, inwestor zastępczy);  

− usługi audytu zewnętrznego powstałych systemów informatycznych (testy 
bezpieczeństwa);  

5. usługi informatyczne:  

− wydatki na opracowanie koncepcji i utworzenie / rozbudowę / dostosowanie (np. do 
WCAG 2.0) zawartości stron www i portali;  

− wydatki związane z projektowaniem usług zorientowanych na użytkownika;  

− wydatki na zakup usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej w okresie realizacji 
projektu.  

6. promocję projektu: trwałe plakaty (bez względu na wartość dofinansowania) oraz tablice 
informacyjne i pamiątkowe (tylko w projektach, których wartość dofinansowania przekracza 
500 000 EUR), zgodnie z następującymi limitami:  

− maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednej tablicy to 1 500 PLN;  

−  maksymalny kwalifikowalny koszt wykonania jednego plakatu to 50 PLN.  

 

Uwaga! Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element 

uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu 

teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów. 

 

                                   Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY   Z   N A M I 


