
 

FUNDUSZE UNIJNE 

JuŜ niebawem kolejna szansa na pozyskanie środków na ochronę zdrowia w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W styczniu 2010 roku zostanie ogłoszony konkurs 
do Działania 12.1 Rozwój systemów ratownictwa medycznego, stwarzający moŜliwość sfinansowania 
działań w zakresie lecznictwa przedszpitalnego oraz szpitalnego. Wsparciem będą objęte szpitalne 
oddziały ratunkowe oraz istniejące i planowane do utworzenia zespoły ratownictwa medycznego. 
Środki finansowe będzie moŜna pozyskać m.in. na przebudowę, rozbudowę i remont obiektów 
związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, zakup wyrobów medycznych słuŜących do diagnostyki 
lub terapii, budowę i remont lądowisk dla helikopterów, czy .zakup ambulansów wraz z wyposaŜeniem 
na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Poziom 
dofinansowania projektów zaleŜy od typu beneficjenta i wynosi nawet do 100% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. O wsparcie mogą ubiegać się niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki 
zdrowotnej (lub ich organy załoŜycielskie), udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 
medycznego, które posiadają umowę z NFZ o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Z uwagi 
na krótki czas pozostały do sporządzenia dokumentacji aplikacyjnej projektu, zachęcamy Państwa 
do współpracy z zespołem naszych doradców. 

Kontakt: m.nejfeld@kdg.waw.pl. Szczegółowe informacje na temat Działania 12.1. uzyskać moŜna 
m.in. na stronie internetowej www.csioz.gov.pl oraz www.euronazdrowie.pl.  

 KOMERCJALIZACJA SZPITALI  

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program wieloletni pod nazwą „ Wsparcie 
jednostek samorz ądu terytorialnego w działaniach stabilizuj ących system ochrony zdrowia ” , 
znany teŜ pod nazwą „Plan B”. Program ten zakłada pomoc finansową dla samorządów, które 
zdecydują się na przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego. Głównym celem Programu jest 
stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie 
stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony 
zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nieobjętych 
kontraktami wojewódzkimi. Korzyścią dla organu załoŜycielskiego – poza zmianą formy organizacyjno-
prawnej, jest uzyskanie dotacji celowej na spłat ę zobowi ązań publicznoprawnych 
i cywilnoprawnych likwidowanego szpitala . Warunki uczestnictwa w Programie obejmują 
przeprowadzenie szeregu działań o charakterze organizacyjnym, prawnym i finansowym, których 
efektem jest podpisanie umowy o dotację z Ministrem Zdrowia. "Plan B" realizowany będzie w latach 
2009-2011. BudŜet Programu wynosi 1,38 mld zł. Sporządzenie wymaganego programu reorganizacji 
oraz procedura przekształcenia szpitala zajmuje łącznie od kilku do kilkunastu miesięcy. Czasu na 
podjęcie konkretnych działań w celu uzyskania dofinansowania jest zatem niewiele. Kancelaria 
świadczy usługi z zakresu komercjalizacji na rzecz podmiotów publicznych będących organami 
załoŜycielskimi szpitali.  

Kontakt: r.cieslak@kdg.waw.pl. Więcej informacji dotyczących Programu moŜna takŜe uzyskać na 
stronie www.ratujemyszpitale.pl 

FINANSOWANIE INWESTYCJI  

Z informacji w Gazecie Prawnej z dnia 25 sierpnia wynika, Ŝe mamy kolejną odsłonę realizowanego 
wsparcia dla przedsiębiorców i samorządów w finansowaniu ich działalności oraz planowanych 
inwestycji. Dzięki obligacjom wyemitowanym przez banki spółdzielcze, które w znacznej kwocie 
zostaną wykupione przez Bank Gospodarstwa Krajowego banki spółdzielcze będą w stanie udzielić 



około 10 mld zł nowych kredytów. Banki spółdzielcze mają 16,2 proc. wolnych środków, czyli właśnie 
10-11 mld zł, które w sferze realnej są w stanie podnieść PKB o 0,25 do 0,4 pkt. procentowe. Jednak, 
aby mogło to nastąpić konieczne jest dokapitalizowanie banków spółdzielczych. Biorąc pod uwagę 
lokalny charakter działalności banków spółdzielczych, znajomość lokalnych rynków i lokalnych 
przedsiębiorców dokapitalizowanie banków spółdzielczych moŜe mieć ogromne znaczenie dla 
funkcjonowania wielu tysięcy mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm, które aktualnie mają 
utrudniony dostęp do kredytów obrotowych i inwestycyjnych w bankach komercyjnych. 

Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie finansowania ze środków kredytowych, posiadamy 
doświadczenie w montaŜach finansowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji 
i zabezpieczonych poręczeniami BGK. Kancelaria współpracuje z bankami, które mają podpisane 
umowy z BGK. 

Zgłoszenia i kontakt: j.rekawek@kdg.waw.pl, 0-501-333-133. 

 


