
 

Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pn.: 

„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  
w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie.” 

Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: 

Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego 

Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

Projekt polega na doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt i urządzenia medyczne 
typu: kardiomonitor, respirator, USG, pompa infuzyjna, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, 
pulsoksymetr, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji  
i wentylacji, aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta.  

Celem nadrzędnym Projektu jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej aparatury i wyposażenia  
w zakresie ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania. Celem bezpośrednim jest 
poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
w Żninie i na terenie jego oddziaływania. Projekt będzie realizował rezultat w postaci poprawy 
dostępu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i efektywności jego pracy. Cele te zostaną 
zrealizowane poprzez działania, które składają się na przedmiot Projektu. Wyposażenie Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w aparaturę oraz sprzęt medyczny pozwoli na stworzenie właściwego układu 
funkcjonalnego, uwzględniającego warunki określone w obowiązujących przepisach, tzn. 
krótkotrwałej intensywnej terapii, obserwacji oraz konsultacji laboratoryjno – diagnostycznej.  

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 399.994,00 zł. Maksymalna kwota wydatków 
kwalifikowalnych wynosi: 399.994,00 zł i obejmuje dofinansowanie z  EFRR w kwocie nie większej niż: 
339.994,90 zł, co stanowi 85,0% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.  
 

Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie  
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w POIiŚ 

W związku z rozpoczęciem realizacji przez Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie”,  współfinansowanego ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie  
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego  
i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego 
przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego  
w szczególności poprzez:  

 specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@miir.gov.pl  lub  
 elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej 

(www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci)  

mailto:nadużycia.POIS@miir.gov.pl
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