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Zasady i reguły konkursu w zakresie 

wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług 

dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej (Typ 7)

CZĘŚĆ 1



PRZEDMIOT KONKURSU:

Wytworzenie/modernizacja/rozwój następujących e-usług:

• e-Informacja – obligatoryjnie;

• e-Rejestracja – obligatoryjnie;

• Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP);

• telekonsultacje medyczne (niżej wymienione) z wykorzystaniem

Elektronicznej Platformy Współpracy ZOZ (EPW_ZOZ):

✓ kardiologiczna,

✓ geriatryczna;

• Elektroniczna Platforma Nadzoru (wyłącznie dla podmiotów, dla

których podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie) –

obligatoryjnie.

JEST TO KATALOG ZAMKNIĘTY E-USŁUG.



WNIOSKODAWCY:

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych*, prowadzące działalność

leczniczą w rozumieniu art. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia

15 kwietnia 2011 r. w rodzaju:

• stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

✓ szpitalne,

✓ inne niż szpitalne;

• ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

na dzień 31 grudnia 2018 roku (i jest nadal wpisany) i posiadające

osobowość prawną lub zdolność prawną.

* podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ stanowiące nie mniej 

niż 80% przychodów ogółem z działalności leczniczej.



FINANSE:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

40 000 000,00 PLN, w tym Typ 7: 30 000 000 PLN.

• Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 500 000 PLN.

• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 6 000 000 PLN

(nie dotyczy typu 6 projektów).

• Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków

kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania – 85%.

• Maksymalna wartość dofinansowania – 5 100 000 PLN.



TERMINY:

Termin składania wniosków:

od 20 stycznia 2020 r. od godz. 7.30 

do 16 kwietnia 2020 r. do godz. 15.30

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę złożenia dokumentacji 

elektronicznej do Instytucji Organizującej Konkurs za pośrednictwem LSI RPO WP 2014-2020 

(wniosek otrzymuje status „Złożony”).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:

październik 2020 r.



SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić w formie

elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu

Informatycznego RPO WP 2014-2020 dostępnego pod adresem

https://gw.podkarpackie.pl

W celu skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie konieczne jest

podpisanie go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym przez

ePUAP przez osoby do tego upoważnione.

Dokumenty w wersji papierowej nie będą podlegać ocenie.



Dziękuję za uwagę

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

e-mail: pi@podkarpackie.pl

mailto:pi@podkarpackie.pl

