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WYBRANE PROJEKTY Z OBSZARU SŁUŻBY ZDROWIA, KTÓRE REALIZOWALI NASI EKPSPERCI:
Ministerstwo Zdrowia
1. Ocena składanych wniosków aplikacyjnych w zakresie kryteriów merytoryczno-technicznych z dziedziny finanse i zarządzanie projektem
i rozpatrywania odwołań od oceny.
2. Wykonanie oceny 80 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
3. Wykonanie oceny 65 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.
4. Wykonanie oceny min. 65 a maks. 95 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 07
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu
Finansowego 2009-2015.
5. Wykonanie 30 ekspertyz wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie pomocy publicznej.
6. Wykonanie 10 ekspertyz wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 07 Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie budowlanym.
7. Wykonanie oceny 96 wniosków aplikacyjnych złożonych w ramach konkursu do Programu Operacyjnego PL 13 Ograniczenie
społecznych nierówności w zdrowiu dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w zakresie spełnienia
kryteriów merytoryczno-technicznych zawartych w karcie oceny merytoryczno-techniczne z dziedziny "ochrony zdrowia" oraz "finanse i
zarządzanie" wraz z rozpatrywaniem odwołań od oceny wniosków aplikacyjnych w przypadku podjęcia przez Krajowy Punkt Kontaktowy
decyzji o uwzględnieniu odwołania.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie
8. Ocena merytoryczna 9 projektów z sektora ochrony zdrowia w celu wyboru projektu pilotażowego do realizacji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
9. Świadczenie usług polegających na jakościowej ocenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych
w ramach ogłoszonego przez Operatora Programu - Ministerstwo Klimatu naboru ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w oparciu o przyjęte kryteria oceny merytorycznej II stopnia (termomodernizacja szkół)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10. Świadczenie usług polegających na jakościowej ocenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych
w ramach naborów ogłoszonych przez Operatora Programu - Ministerstwo Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w oparciu o przyjęte dla poszczególnych naborów kryteria oceny merytorycznej II stopnia, o których
mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Geotermalne źródła energii)
11. Świadczenie usług polegających na jakościowej ocenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych
w ramach naborów ogłoszonych przez Operatora Programu - Ministerstwo Klimatu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w oparciu o przyjęte dla poszczególnych naborów kryteria oceny merytorycznej II stopnia, o których
mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Sieci i kogeneracje)
12. Świadczenie usług polegających na jakościowej ocenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji złożonych
w ramach ogłoszonego przez Operatora Programu - Ministerstwo Klimatu naboru ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w oparciu o przyjęte kryteria oceny merytorycznej III stopnia, o których mowa w Opisie Przedmiotu
Zamówienia (GOZ).
Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
13. Opracowanie programu naprawczego, obejmującego analizę sytuacji Szpitala, wskazanie podstawowych elementów determinujących
jego obecne oraz przyszłe działanie oraz zaproponowanie niezbędnych do wprowadzenia zmian. Określenie strategii oraz
podstawowych założeń zmierzających do poprawy sytuacji finansowej placówki oraz zwiększenia efektywności funkcjonowania.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
14. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie miejsca
startów i lądowań śmigłowców w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w
Piekarach Śląskich.
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Szpital Zduńska Wola
15. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia. Projekt pt. Szpital w Zduńskiej Woli liderem w zakresie opieki perinatalnej.
Samodzielny Publiczny ZOZ w Rawie Mazowieckiej
16. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Konkursu dla naboru nr 5 wniosków o
dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E - usługi publiczne RPO WŁ na
lata 2007-2013 dla projektu pn. "Usprawnienie funkcjonowania SPZOZ w Rawie Mazowieckiej poprzez rozbudowę systemu
teleinformatycznego".
Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, prowadząca Zakład Opiekuńczo -Leczniczy pw. Św. Jerzego we Wrocławiu
17. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, tj.: a) wniosku o dofinansowanie projektu, b) studium wykonalności dla projektu pn.
Kompleksowy program opieki długoterminowej - Pogodna jesień życia.
Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
18. Wykonanie Studium Wykonalności stanowiące załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach Programu PL07
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do terenów demograficzno-epidemiologicznych dofinansowanych z MEEOG i NMF
2009-2014 dla projektu pn. Działamy dzisiaj dbając o jutro. Kompleksowy program opieki nad matką i noworodkiem.
Zakład Opieki Zdrowotnej Kłodzko
19. Wykonanie edokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa opieki okołoporodowej poprzez zakup sprzętu medycznego,
szkolenia personelu oraz modernizację obiektów w podmiocie leczniczym "Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku" w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Zakład Opieki Zdrowotnej Kłodzko
20. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa i lepsze dostosowanie do trendów demograficznoepidemiologicznych w podmiocie leczniczym "Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach
21. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 20092014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia. Projekt pt. Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej.
SP ZOZO w Kościanie
22. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia dla projektu Poprawa jakości opieki perinatalnej na terenie powiatu kościańskiego.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
23. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia. Projekt pt. Zdrowa matka, zdrowy noworodek. Kompleksowy program opieki
perinatalnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.
EURO-MED. Sp. z o.o.
24. Wykonanie dwóch dokumentacji aplikacyjnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, obszar interwencji: „Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania
potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych".
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie
25. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Centrum Medyczne „Hipokrates"
26. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Zakład Opieki Zdrowotnej Łowicz
27. Wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2007-2013 Działanie 4.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20072013 (rodzaj
projektu: inwestycje w usługi lub aplikacje dla obywateli: e-zdrowie, e-administracja, e-kształcenie, w tym usprawnienie informatyczne
działalności służb publicznych w zakresie użyteczności publicznej).

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
28. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek oraz studium wykonalności) dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pt.: "Zakup rezonansu w celu zmniejszenia zachorowalności na raka płuc dzięki
działaniom profilaktycznym w Powiecie Lęborskim".
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku
29. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek oraz studium wykonalności) dla projektu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pt.: "Program profilaktyczny w celu zwiększenia wykrywalności raka jelita
grubego wraz z zakupem sprzętu i szkoleniami personelu medycznego".
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
30. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych w ramach
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sieradz
31. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Modernizacja systemu informatycznego w SPZOZ w Sieradzu na potrzeby
elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług dla pacjentów" w ramach RPO WŁ IV.2 "E-usługi publiczne".
Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach
32. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia pn. "Rozwój opieki
perinatalnej oraz profilaktyki nowotworowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Skierniewicach.
Samodzielny Publiczny ZOZ w Radzyniu Podlaskim
33. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia.
Samodzielny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup
34. Przygotowanie koncepcji projektu związanego ze sprawowaniem opieki zdrowotnej nad osobami starszymi, planowanego do złożenia
w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 20092014, obszar programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia,
obejmującego następujące czynności: a) doradztwo przy konstruowaniu zakresu przedmiotowego projektu obejmującego inwestycję,
elementy miękkie - szkolenia, programy profilaktyczne, b) udział w dwóch spotkaniach roboczych-konsultacyjnych, c) optymalizację
projektu pod kątem maksymalnej oceny merytorycznej (uwzględnienie kluczowych czynników sukcesu), d) preliminarz wydatków wstępną weryfikację budżetu (w tym kwalifikowalności wydatków, harmonogram i spójność założeń projektowych w przełożeniu
na koszty budżet zadaniowy projektu), e) opracowanie raportu rekomendującego ostateczny zakres i kształt projektu.
Szpitale Polskie S.A.
35. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia obszar interwencji: "Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu
zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce".
36. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar
programowy E: Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia obszar interwencji: "Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania
potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych".
Samodzielny Publiczny ZOZ w Opolu Lubelskim
37. Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego PL07: Poprawa i lepsze
dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznych dofinansowanego z Mechanizmu Finansowanego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 ŚUM w Katowicach, GCZD im. Jana Pawła II w Katowicach
38. Opracowanie studium wykonalności przy składaniu wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie z Programu finansowania z MF oraz
NMF 2009-2014 pn. "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych", obszar
wsparcia "Poprawa opieki perinatalnej świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń".
39. Poprawne zgłoszenie w wersji elektronicznej wniosku aplikacyjnego w lokalnym systemie informatycznym SIWIZ EWA wraz z
poprawnym załączeniem elektronicznie w tym samym systemie tabel wynikowych z analizy finansowej i ekonomicznej wraz z weryfikacja
i korekta analizy finansowo-ekonomiczne dla projektu "Poprawa jakości powietrza poprzez kompleksową termomodernizację obiektu
Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach".
Powiat Miński
40. Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji przez Powiat Miński
zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie, modernizacji i restrukturyzacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w szczególności w procesie wyboru partnera
prywatnego i zawarcia umowy z partnerem prywatnym.
Centrum Medyczne w Łańcucie
41. Świadczenie usług w ramach przedsięwzięcia ppp pn." Przebudowa i rozbudowa Szpitala Św. Michała Archanioła w Łańcucie"
na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
42. Sporządzenie analizy i opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego w 3 wariantach (minimalnym, maksymalnym i
optymalnym) oraz doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Zleceniodawcy, a także wskazanie przesłanek
oraz opisu procedury do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
43. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w
Sosnowcu”.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
44. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu pn. Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im.
prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w
zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
45. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Kompleksowe wdrożenie systemu e-Usług wraz z dostosowaniem
infrastruktury sieciowej do potrzeb pacjentów Centrum Pediatrii " w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich
46. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Internetowa platforma usług publicznych e-szpital w Szpitalu Miejskim w Piekarach
Śląskich”.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
47. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Budowa internetowej platformy usług publicznych eszpital w Wojewódzkim Szpitalu
Chirurgii Urazowej im. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich – etap II”.
Warszawski Uniwersytet Medyczny i Polski Bank Komórek Macierzystych
48. Dokumentacja aplikacyjna do Programu Badań Stosowanych dla projektu pn. Bankowanie, potencjał i możliwości wykorzystania
komórek izolowanych z tkanek popłodowych.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o
49. Usługa polegająca na obsłudze formalno-prawnej w zakresie wyłonienia ekspertów w ramach projektu pn. "Inwestycja w
kompetencje i kwalifikacje gwarancją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży".
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o
50. Opracowanie Testu Prywatnego Inwestora celem potwierdzenia zasadności dokapitalizowania Spółki w ramach poniższego
przedsięwzięcia w świetle art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: Modernizacja Bloku Operacyjnego oraz Oddziału
Dermatologii dla dzieci poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej.
Zduńskowolski Szpital Powiatowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
51. Dokumentacja aplikacyjna do Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficznoepidemiologicznych w ramach MF EOG i NMF 2009-2014 dla projektu pn. Szpital w Zduńskiej Woli liderem w zakresie opieki
perinatalnej.
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
52. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Internetowa platformy usług publicznych e-szpital w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu”.
Szpital Powiatowy w Zawierciu
53. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych
świadczonych droga elektroniczną w Szpitalu Powiatowym z Zawierciu”.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
54. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu
pn. „Internetowa platforma usług publicznych e-szpital w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach”.
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie (lokalizacja Będzin i Czeladź)
55. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Internetowa platformy usług publicznych e-szpital realizowana poprzez modernizacje
infrastruktury technicznej i informatycznej w Powiatowym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
56. Usługa doradcza polegająca na opracowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami – dokumentacją techniczną i studium
wykonalności dla Działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Państwowym Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu
57. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach
58. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego na środki i rezerwy celowej zgodnie z art. 20 a ustawy z dnia 06.12.2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
59. Opracowanie wszelkich wymaganych dokumentów aplikacyjnych koniecznych do wystąpienia o środki unijne w ramach programu
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do terenów demograficzno-epidemiologicznych finansowanych ze środków
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego praz budżetu państwa.
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu
60. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
61. Kompletna dokumentacja aplikacyjna - wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami studium wykonalności i dokumentacja
techniczną dla Działania 2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
62. TEST PRYWATNEGO INWESTORA dotyczący inwestycji pn. „Modernizacja Centralnej sterylizacji wraz z wyposażeniem w Centrum
Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.”
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. im. dr B. Hagera
63. Aktualizacja analizy finansowej celem złożenia ponownego wniosku o środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Państwa na
budowę bloku operacyjnego.
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
64. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie projektu, studium wykonalności oraz opracowanie-aktualizacja
programu funkcjonalno – użytkowego) w ramach Działania 2.1. – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w ramach RPO WSL
na lata 2007-2013 dla zadania dotyczącego zapewnienia publicznego dostępu do Internetu na terenie Centrum Pediatrii w Sosnowcu.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz
65. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie projektu i studium wykonalności )w ramach Działania 2.1. –
„Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w ramach RPO WM na lata 2007-2013 dla zadania „Wdrożenie elektronicznej platformy
obsługi pacjenta”.
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
66. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie projektu, studium wykonalności oraz opracowanie programu
funkcjonalno – użytkowego) w ramach Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w ramach RPO WM na lata
2007-2013 dla zadań: rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej (budowa sieci strukturalnej światłowodowej) oraz modernizacja
serwerowni; wdrożenie oprogramowania w zakresie obsługi elektronicznej e-pacjent, e-kontrahent; rozbudowa sieci i wyposażenie
szpitala w PIAP-y - infokioski i hotspoty..
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
67. TEST PRYWATNEGO INWESTORA celem potwierdzenia zasadności dokapitalizowania Spółki w ramach poniższego przedsięwzięcia w
świetle art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej: Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla
Noworodków i Dzieci wraz z wyposażeniem w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Bródno
68. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 2.1 MRPO dla zadania „Rozbudowa systemów informatycznych SZPZLO
Warszawa – Bródno w kompleksowym odniesieniu do nowoczesnych metod komunikacji, przetwarzania danych i realizacji usług
publicznych”.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku
69. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz PFU w ramach Działania 2.1 MRPO dla zadania "Rozbudowa systemów
informatycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy w Otwocku w celu poprawy zarządzania
jednostką oraz przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu pacjentów szpitala".
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota
70. Koncepcja architektoniczno – funkcjonalna dla projektu pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez wdrożenie
zintegrowanych systemów informatycznych w SZPZLO Warszawa – Ochota” wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
(w tym studium wykonalności).
71. Studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Przychodni Rejonowo
– Specjalistycznej przy ul. Sanockiej 6 w Warszawie poprzez kompleksową termomodernizację”.
72. Weryfikacja pod względem formalno-prawnym dokumentacji do postępowania przetargowego na dostawę zintegrowanego systemu
komputerowego dla obsługi Kadr, Płac i Finansów.
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie
73. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ramach systemu
ochrony zdrowia): wniosku o dofinansowanie projektu wraz z komplementacją załączników, studium wykonalności projektu, dokumentacji
technicznej.
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
74. Przygotowanie i złożenie kompletnej dokumentacji w ramach Konkursu ogłaszanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego
dotyczącego naboru aplikacji do Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne (projekty dotyczące narzędzi TIK do obsługi pacjenta
w ramach systemu ochrony zdrowia).
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
75. TEST PRYWATNEGO INWESTORA celem potwierdzenia zasadności dokapitalizowania Spółki w ramach dofinansowania modernizacji
i przebudowy Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka, w świetle art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Szpital Chorób Płuc w Siewierzu
76. Przeprowadzenie audytu w zakresie: a) Poprawności wydatkowania środków związanych z dokapitalizowaniem Spółki Szpital Chorób
Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. z tytułu podniesienia kapitału spółki przez jedynego właściciela Województwo Śląskie. b) Ustalenie słabych i
mocnych stron spółki. c) Zidentyfikowania ogólnych problemów organizacyjnych spółki.
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
77. Dokumentacja aplikacyjna w ramach Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w ramach RPO WM" dla zadania
"Modernizacja systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych, zarządzania instalacjami technicznymi wraz z dostawa licencji
na oprogramowanie oraz budową systemu audiowizualnego w zakładzie radiologii w IHiT".
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
78. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Działania 2.2 "Rozwój e-usług" RPOWM 2007-2013 dla zadania "Rozbudowa
instalacji technicznych i systemów informatycznych na potrzeby utworzenia e-serwisów
i uruchomienia wymiany danych medycznych".
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
79. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu dotyczącego profilaktyki chorób nowotworowych w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego i EOG na lata 2009-2014, obszar programowy E: Inicjatywy
na rzecz ochrony zdrowia. Projekt pt. Poprawa opieki nad matką i dzieckiem na terenie powiatu oleskiego.
80. Wniosek o dofinansowanie oraz Analiza Kosztów i Korzyści dla projektu pn. „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.
81. Wniosek o dofinansowanie oraz analiza kosztów i korzyści dla projektu pn. „Poprawa skuteczności działania zespołu ratownictwa
medycznego w Oleśnie poprzez zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego”.
82. Wniosek o dofinansowanie oraz analiza kosztów i korzyści dla projektu pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Zespole Opieki
Zdrowotnej w Oleśnie.
83. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu pn. „Zakup tomografu komputerowego”.
Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
84. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami oraz studium wykonalności dla planowanej
inwestycji pn. "Unowocześnienie istniejącego systemu informacyjnego, w tym budowa dedykowanej platformy ezdrowie oraz zakup
wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług z wykorzystaniem narzędzi IT w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o."

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
85. Sporządzenie analizy i opracowanie modelu organizacyjno-prawno-finansowego w 3 wariantach (minimalnym, maksymalnym
i optymalnym) oraz doradztwo przy wyborze najlepszej formy realizacji przedsięwzięcia dla Zleceniodawcy, a także wskazanie przesłanek
oraz opisu procedury do realizacji inwestycji polegającej na wyposażeniu w nowoczesny sprzęt medyczny Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego w Olsztynie.
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
86. Przygotowanie i przeprowadzenie analizy oraz badania społecznego pn. "Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec
wyzwań demograficznych 2020 roku".
Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Sp. z o.o.
87. Szkolnie z "Zarządzania i rozliczania projektów UE przez jednostki Opieki Zdrowotnej".
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
88. Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu pn. „Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w
Katowicach – Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach”.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
89. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. Poprawa jakości usług świadczonych przez ZOZ Pszczyna poprzez
zakup sprzętu i nowoczesnej aparatury medycznej, pozwalającej na wzrost możliwości diagnostycznych i leczniczych.
90. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Remont łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tym montaż umywalek na salach chorych”.
91. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego”.
92. Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie pn. „Poprawa jakości usług ZOZ Pszczyna poprzez zakup nowoczesnej
aparatury oraz dostosowanie do wymogów prawnych”.
Akademia Medyczna we Wrocławiu
93. Studium wykonalności dla projektu „Synteza i dokończenie badań przedklinicznych nowych pochodnych izoksazolu, prowadzących
do selekcji związku do badań klinicznych w kierunku aktywności immunomodulującej i p-zapalnej”.
94. Studium wykonalności dla projektu „Nanokapsułki przeznaczone do przenoszenia toksycznych leków do miejsc występowania chorób
inwazyjnych w organizmie pacjenta i sposób ich wytwarzania”.
95. Studium wykonalności dla projektu „Kompozycja farmaceutyczna do leczenia chorób przyzębia”.
96. Studium wykonalności dla projektu „Pozaustrojowe oczyszczanie krwi pacjentów z patogennych enzymów: katepsyn B i L,
wykorzystywane w onkologii oraz leczeniu sepsy”.
97. Studium wykonalności dla projektu „Kompozycja farmaceutyczna zawierająca kwas mlekowy do stosowania w ginekologii”.
98. Studium wykonalności dla projektu „Wykorzystanie w medycynie żywych komórek obcogatunkowych jelenia szlachetnego”.
99. Studium wykonalności dla projektu Nanokapsułki przeznaczone do przenoszenia toksycznych leków do miejsc występowania chorób
inwazyjnych w organizmie pacjenta i sposób ich wytwarzania.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
100. rozliczanie finansowe i sprawozdawczość projektu "Zawodowe Studia Podyplomowe w zakresie Analityki Medycznej dla pracujących
kadr przedsiębiorstw".
Uniwersytet Medyczny w Katowicach
101. Aktualizacja analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu pn. „Przebudowa obiektu nieczynnej pralni szpitala klinicznego w
Katowicach – Ligocie z przeznaczeniem na Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach”.
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie
102. Studium wykonalności dla projektu „Utworzenie i modernizacja laboratoriów molekularnych badań diagnostycznych i
translacyjnych w onkologii”.
SPZOZ Przychodnia Miejska w Józefowie
103. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Rozbudowa infrastruktury medycznej w SP ZOZ Przychodni Miejskiej w
Józefowie.
104. Doradztwo finansowe w zakresie wyboru źródła finansowania projektu (emisja obligacji przychodowych, kredyt EBI, Partnerstwo
Publiczno – Prywatne) pn. „Wstępne studium wykonalności pozwalające na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego
lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytomia” dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
105. Przygotowanie wniosku o finansowanie projektu w ramach POKL "HeRosi organizacji" Poddziałanie 2.1.1.
106. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu Zestaw do pozyskiwania krwi pępowinowej i krwi łożyskowej minimalizujący
ryzyko kontaminacji (1.4. POIG).
107. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu "Opracowanie oraz wdrożenie do praktyki gospodarczej innowacyjnych metod
krioprezerwacji'" w ramach działania RPO WM Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka-gospodarka, wraz z biznes planem
oraz kompletem niezbędnych załączników.
108. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach RPO WM 2007-2013 Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości
dla średnich przedsiębiorstw. Projekt pt. Wprowadzenie do praktyki gospodarczej innowacyjnych metod krioprezerwacji.
109. przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach Programu Badań Stosowanych pt. Bankowanie, potencjał i możliwości
wykorzystania komórek izolowanych z tkanek popłodowych.
110. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu w ramach Programu "Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" STRATEGMED etap I.
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
111. Świadczenie usług eksperckich (doradztwo prawne) z zakresu kontroli zamówień publicznych udzielanych w ramach projektów
inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 12.2 „Inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia
o znaczeniu ponadregionalnym”, Priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Bezpieczeństwo zdrowotne i
poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”.
Starostwo Powiatowe w Puławach
112. Audyt zewnętrzny działalności i rozwoju SP ZOZ, którego celem jest stworzenie optymalnego modelu organizacyjno –
ekonomicznego dla Szpitala.
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
113. Kompleksowa usługa szkoleniowa, obejmująca organizację i prowadzenie szkolenia w zakresie przekształcenia SP ZOZ w spółki –
„Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki – systemowe rozwiązania w świetle nowych regulacji prawnych”.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
114. Studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie pn. „Unia na zdrowie – modernizacja ambulatoryjnej bazy medycznej
WOMP w Kędzierzynie-Koźlu”.
115. Studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie pn. Wzrost dostępności i poprawa jakości specjalistycznych usług
medycznych w Opolskiem – rozwój Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w KędzierzynieKoźlu.
SP ZOZ w Pabianicach
116. Studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie, analiza kosztów i korzyści oraz harmonogram rzeczowo-finansowy dla projektu
pn. „Podniesienie jakości świadczeń medycznych poprzez modernizację oraz wyposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w SP ZOZ
w Pabianicach”.
117. Wniosek o dofinansowanie oraz analiza kosztów i korzyści dla projektu pn. „Zakup 2 ambulansów wraz z wyposażeniem na
potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Pabianicach” .
SP ZOZ Psychiatryczny w Toszku
118. Opracowanie koncepcji projektu wymianu ciepłociągu przy ul. Ludowej do budynku D w Toszku w ramach dofinansowania z
Funduszy Unii Europejskiej.
OLK Poradnie Specjalistyczne w Sosnowcu Sp. z o.o.
119. Przeprowadzenie audytu dotyczącego wydatkowania kwoty 300 tys. PLN, która została przekazana Spółce przez Właściciela
w formie podniesienia kapitału w grudniu 2017 na remont wolnostojącego budynku o pow. 290 m2 wraz z analizą SWOT.
Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach
120. Studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie pn. Rewaloryzacja układu przestrzennego zabytkowej nieruchomości
Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” w Krzeszowicach.
121. Studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie pn. Wdrożenie e-usługi w zakresie rejestracji pacjentów w Ośrodku
Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice”.
Urząd Gminy Świerklaniec
122. Studium wykonalności dla projektu pn. „Remont wraz z dostosowaniem budynków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerklańcu”.
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
123. Studium wykonalności wraz z wnioskiem dla projektu pn. „Modernizacja infrastruktury Ośrodka Leczenia Odwykowego
w Woskowicach Małych”.

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.
124. Pomoc techniczna związana z realizacją dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie
1.4 Prace badawcze i rozwojowe, projekty pn. „Opracowanie innowacyjnego produktu stosowanego w zakażeniach układu moczowo –
płciowego” i „Opracowanie znacząco ulepszonej technologii formulacji i napełniania szczepionek bez środków konserwujących”.
125. Złożenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii oczyszczania i koncentracji
metabolitów bakterii probiotycznych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4-4.1.
126. Doradztwo w zakresie zarządzania projektem ramach POIG Działanie 1.4 – przygotowanie wniosku wstępnego do programu
INNOTECH.
127. Opracowanie wniosków pełnych do ścieżki programowej In-Tech oraz ich wprowadzenie do generatora.
Urząd Miasta Świerklaniec.
128. Studium Wykonalności dla projektu pn. „Remont wraz z dostosowaniem budynków Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerklańcu dla Urzędu Miasta Świerklaniec.
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;
129. Utworzenie i modernizacja laboratoriów molekularnych badań diagnostycznych i translacyjnych w onkologii: studium wykonalności
i wniosek; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim
potencjale badawczym; kwiecień 2009.
Falck Medycyna Sp. z o.o.
130. „Budowa konkurencyjności Falck Medycyna Sp. z o.o. poprzez podniesienie kompetencji pracowników firmy”.
131. Zarządzanie projektem "Dostawa specjalistycznej aparatury medycznej - endoskopowej, ultrasonograficznej i RTG w celu
zwiększenia poziomu dostępności i jakości profilaktyki i diagnostyki prowadzonej przez NZON w Ustce.
NZOZ Art-Medica Gabinet Stomatologiczny Marek Drabik
132. rozliczenie projektu Wzrost konkurencyjności NZOZ Art-Medica Gabinet Stomatologiczny poprzez zakup nowoczesnych urządzeń
pozwalających na wprowadzenie do oferty nowych usług.
Centrum Medyczne SILESIANA Sp. z o.o.
133. Opracowanie dotyczące wyceny udziałów Centrum Medycznego SILESIANA Sp. z o.o. wykonane z zastosowaniem metody
dochodowej dla potrzeb ewentualnej transakcji sprzedaży udziałów.
Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.
134. Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w klinice weterynaryjnej Polvet Healthcare Teodorowski Sp.J.
135. Rozliczenie projektu "Utworzenie pracowni rentgena cyfrowego drogą do wzrostu konkurencyjności Polvet Healthcare".
136. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu Wdrożenie innowacyjnych leczniczych metod nowotworowych w klinice
weterynaryjnej Polvet Healthcare Teodorowski Sp. J. w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, Działanie 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP,
Poddziałanie 1.2.3. Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP wraz z przygotowaniem załączników i ich kompletacją.
137. Wniosek o płatność końcową dla projektu Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w klinice weterynaryjnej.
138. Wniosek o płatność końcową dla projektu Wzrost możliwości diagnostycznych i leczniczych kliniki weterynaryjnej poprzez zakup
nowoczesnej aparatury medycznej.
Indexmedica S.A.
139. dokumentacja aplikacyjna POIG 3.3.2. "Pozyskanie kapitału i wejście na NewConnect Indexmedica SA".
Praxis Sikora Sp.J.
140. Rozliczenie projektu "Większa dostępność i nowa jakość świadczeń medycznych na obszarach wiejskich. Praxis Sp.j. – zakup
nowoczesnego sprzętu stomatologicznego".
Beata Handwerker-Kustrzępa Janusz Kustrzępa S.C.
141. Rozliczenie projektu "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez Handwerker Kustrzępa B., Kustrzępa J. S.C".
NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Boronowie Andrzej Malec
142. Zarządzanie projektem "Wzrost dostępności i jakości usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Boronowie".
Cosmotech Sp. z o.o.
143. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym elektrycznym
wózkiem inwalidzkim Electron.
144. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Wdrożenie do produkcji składanego wózka inwalidzkiego.

Freshmedica Paweł Świerzy
145. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Nowatorska metoda pozyskiwania augmentatu z zębów własnych pacjenta.
146. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Prace badawczo-rozwojowe nad wykorzystaniem nowej
technologii w nawigacji implantologicznej.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk S.C.
147. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 9.1. Infrastruktura lecznictwa zamkniętego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla projektu pn. Poprawa efektywności systemu opieki nad matką i dzieckiem
dzięki doposażeniu Szpitala Położniczo-Ginekologicznego NZOZ Medyk S.C.
NZOZ Gabinet Stomatologiczny Iwona Maślisz
148. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw dla w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla projektu pn. Budowa i wyposażenie przychodni stomatologicznej – I etap
inwestycji.
149. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw dla w ramach Małopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla projektu pn. Budowa i wyposażenie pracowni rentgena
stomatologicznego – II etap inwestycji.
Euromed Technologies Ltd. Sp. z o.o.
150. Dokumentacja aplikacyjna do Działania 2.3. Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla projektu pn. Informatyzacja kliniki Invimed drogą do wzrostu
konkurencyjności firmy.
Sanatorium Uzdrowiskowe "Nida-Zdrój" Sp. z o.o.
151. Opracowanie dokumentu pn.: "Informatyzacja bazy zabiegowej jako działanie sanatorium w obszarze transformacji cyfrowej
przygotowujące do pracy szczególnie w czasie pandemii" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie
6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację, Inteligentny Rozwój.
Deltima Sp. z o.o.
152. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w ramach 3.3. Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzenie na rynek
nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Numer: PRMA.03.03.00-IP.01-14-117/21
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej "Troniny" Ewa Kluszczyńska
153. Zarządzanie projektem pt. "Rozwój kompleksowego programu profilaktyki i leczenia wad postawy dzieci i młodzieży
z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń do diagnostyki i leczenia wad postawy"
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