
 
 

 

 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu 

SP ZOZ w Nowym Tomyślu realizuje projekt pn.„Zakup ambulansu ratownictwa medycznego wraz z 

jego wyposażeniem oraz środków ochrony indywidualnej nr POIS.09.01.00-00-0467/21 

w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego   
oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Cel projektu:  

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych  z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa 
infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie 
ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły 
Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa 
Medycznego, w szczególności: 

− poprawa efektywności ratownictwa medycznego w powiecie ze szczególnym uwzględnieniem 
działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz 
innych chorób zakaźnych 

− poprawa jakości usług medycznych w zakresie wyjazdowych zespołów ratownictwa 
medycznego, 

− zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego ludności regionu, w szczególności mieszkańców 
obszarów wiejskich, 

− poprawa bezpieczeństwa i standardu wykonywanych usług medycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
„COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, 

− zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zdarzeniu, a w szczególności 
obniżenie śmiertelności w wyniku wypadków drogowych, zgonów spowodowanych 
chorobami układu krążenia i innych stanów nagłego zagrożenia życia ze szczególnym 
uwzględnieniem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
„COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych, 

− skrócenie czasu średniego dotarcia ambulansu, 

Planowane efekty:  

Realizacja Projektu pozwoli na utrzymanie wysokiej jakości świadczeń ratunkowych w tym 
skrócenie średniego czasu dotarcia do pacjenta. Wpłynie też pozytywnie na komfort pacjenta i 
bezpieczeństwo udzielania świadczeń, jak i poprawę warunków pracy personelu. 
Zapewni bezpieczeństwo i szybką reakcję zespołu ratownictwa medycznego do udzielania 
natychmiastowej pomocy, co wraz z obecną sytuacją konieczności podejmowania działań związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych ma 
ogromne znaczenie dla ogółu społeczeństwa. 

Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Oś Priorytetowa: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 

Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. 



Fundusz (środki) : Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 520 000,00 PLN. 

Kwota dofinansowania EFRR : 520 000,00 PLN. 

Kwota dofinansowania tytułem środków krajowych/ dotacji celowej: 78 000,00 PLN. 

Okres realizacji projektu: 04.2021 – 12.2021. 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020. 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych 
nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-
mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać ma 
realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Więcej informacji na temat mechanizmu 
znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

 

 


