314 mln zł pozyskanych dotacji.
Specjalizacja: ochrona zdrowia.
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DOTACJE 24
314 mln zł pozyskanych dotacji.
Specjalizacja: ochrona zdrowia.

Nowy sposób obsługi ZOZ w zakrsie aplikowania
o środki finansowe.
Szanowni Państwo. Rozwój zakładu opieki zdrowotnej finansowany jest środkami dotacyjnymi.
Zwykle gdy nie ma dotacji, nie ma też rozwoju.
Przypadkowe działania w zakresie aplikowania o środki zmniejszają szansę pozyskania środków, powodują niepotrzebny stres, podnoszą ryzyko popełniania błędów na wszystkich etapach aplikowania
o środki.
Doceniając znaczenie dotacji dla funkcjonowania zoz przygotowaliśmy usługę, której celem jest podniesienie szans pozyskania środków ze źródeł preferencyjnych.
Bardzo często szpital za późno podejmuje działania aby wgrać dany konkurs, a o wielu konkursach
nawet nie wie. W konsekwencji szpital traci miliony złotych, które mógłby uzyskać na finasowanie
swojego rozwoju.
Naszą usługę określamy jako DOTACJE 24 i ma ona charakter abonamentowy - jest świadczona w
sposób ciągły i kompleksowy, 24 godziny na dobę.
DOTACJE 24 swoim zakresem obejmują wszystko, co istotne dla skutecznego korzystania ze środków
preferencyjnych:
•
•
•
•
•

monitoring (zadzwonimy z każdą istotną informacją);
doradztwo (rozwiążemy wszystkie zagadki związane z projektami);
przygotowanie dokumentacji konkursowej (tak, zastanawiamy się wspólnie z Klientem czy warto do danego konkursu aplikować, a potem zwyczajnie - bez żadnych formalności - przygotujemy dobrą dokumentację);
rozliczanie projektów (teraz już nie ma problemu co zrobić, kiedy ZOZ wygra konkurs, z automatu zajmiemy się jego rozliczaniem);
dostęp do platformy komunikacyjnej (telefon telefonem, ale nad projektami pracuje się w formie „pisemnej”, dlatego zapraszamy naszych klientów do współpracy z nami poprzez wygodną aplikację do
zarządzania projektami, która umożliwi budowanie zespołów projektowych współpracujących ze zosbą
przez Internet.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

www.masterprojekt.pl

tel: 508 551 802
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Dlaczego warto rozważyć nasz propozycję.
Doświadczenie.

Oszczędność czasu i podniesienie skuteczności
Nasze doświadczenie to Fundusze Strukturalne 2004- aplikowania o środki.
2006, 2007-2013, wszystkie nabory do programów
MF EOG / NMF, liczne konkursy o środki krajowe. Efektem prowadzonych działań jest pozyskanie dla naszych
Klientów dotacji o wartości około 314 mln zł. W obszarze
ochrony zdrowia wykonaliśmy setki projektów. Lista wybranych do dofinansowania znajduje się na naszej stronie
www. Posiadamy doświadczenie i chcemy stać się częścią
Twojego zespołu.

Wygoda.

W ramach usługi DOTACJE 24 proponujemy pełne
wsparcie w obszarze aplikowania o środki jakiego możesz potrzebować. Usługa obejmuje dosłownie wszystko: informację i doradztwo, wykonanie dokumentacji
aplikacyjnych do konkursów, przygotowanie odwołań i
pism, rozliczanie projektów. Wszystko to przy wsparciu
dostępnej online platformy zarządzania projektami. Wykonanie przez naszą firmę opisanego wyżej zakresu zadań pozwoli w określonym budżecie zrealizować znacznie szerszy zakres usług wspierających funkcjonowanie
zasadniczego profilu Państwa działalności. Współpraca
w proponowanej formie ma zapewnić Państwu komfort porównywalny z posiadaniem w swojej strukturze
organizacyjnej specjalistów zajmujących się funduszami
strukturalnymi, jednak w bardziej korzystnej cenie.

Zajmując się realizacją kolejnych Państwa projektów poznajemy Szpital i specyfikę jego funkcjonowania. Dzięki
temu w coraz mniejszym stopniu absorbujemy Państwa
pracowników, nasze dokumentacje z każdym konkursem
stają się lepsze, praca nad dokumentacją może rozpocząć się z odpowiednim wyprzedzeniem, a nie tuż przed
konkursem. Dzięki stałej współpracy zyskują Państwo
nie tylko poczucie bezpieczeństwa dzięki czuwającymi
nad projektem profesjonalistami, ale także gwarancję
niezmiennej ceny, bez względu na liczbę konkursów, do
których chcieliby Państwo aplikować w ciągu roku. Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że nie
zostaną pozostawieni sami z problematycznymi kwestiami dotyczącymi projektów. Nasi pracownicy nie tylko
monitorują proces projektowy na każdym etapie, ale też
odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości.

Dostępność dokumentacji projektowej na platformie online.

W ramach usługi, udostępnimy Państwu łatwą w obsłudze platformę, na której wszystkie pliki związane z
realizacją projektu będą dostępne online, także na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu będą Państwo mogli
czuwać nad przebiegiem działań na wszystkich etapach
oraz monitorować postępy w naszej pracy. Ponadto, będą
Państwo mieli dostęp do dokumentacji w każdej potenZakres.
cjalnej lokalizacji z dostępem do Internetu. Platforma
Dzięki naszemu abonamentowi, zyskują Państwo kom- usprawni także koordynację działań, co jest szczególnie
pleksową obsługę w zakresie aplikowania o środki z ze- istotne, gdy w projekt zaangażowanych jest wiele osób.
wnętrznych źródeł finansowania projektów. W praktyce
oznacza to bardzo szeroki zakres potencjalnych projektów o dowolnej wielkości, zarówno inwestycyjnych, jak
i miękkich, ze źródeł o charakterze dotacyjnym bądź
zwrotnym (preferencyjne kredyty i pożyczki). W ramach proponowanej usługi obsługujemy źródła krajowe
(NFOŚ, WFOŚ, PFRON, Ministerstwo Zdrowia, fundacje,
etc.) i zagraniczne (Fundusze Strukturalne UE, MF EOG,
NMF, etc.).
www.masterprojekt.pl
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Oferta realizacji usługi DOTACJE 24.
Zakres:

Składowe oferty definiujemy jako „procesy” lub „projekty” . Proponujemy Państwu jednoczesną obsługę wszystkich „procesów” wymienionych poniżej, oraz realizację
jednego „projektu” w danym momencie. Innymi słowy
- jeżeli w danej chwili zajmujemy się pisaniem studium
wykonalności dla projektu X, to z przygotowaniem studium wykonalności dla projektu Y czekamy do zakończenia pracy nad studium wykonalności projektu X. Jednocześnie realizujemy wszystkie procesy objęte ofertą.

Oferta obejmuje:

1. Doradztwo, opiniowanie, przygotowanie pism i wyjaśnień (proces),
2. Monitoring źródeł finansowania projektów (proces),
3. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (projekt),
4. Dostęp do platformy komunikacyjnej, prowadzenie repozytorium plików na platformie online (proces).
5. Rozliczanie projektów dotacyjnych (proces):
a. Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych
z realizacją Projektu i dotyczących Projektu, wymaganych przez Instytucję Zarządzającą w formie i terminie obowiązującym Beneficjenta,
b. Przygotowanie i aktualizacja załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
c. Przygotowanie dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
d. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowanych;
e. Przygotowanie wniosków o dokonanie zmiany w
Projekcie, w sytuacji gdyby taka nastąpiła, w terminie i
na zasadach obowiązujących Beneficjenta;
f. Przygotowanie wniosków z uzasadnieniem o przedłużenie okresu realizacji projektu, w sytuacji gdyby
nastąpiła taka potrzeba, w terminach i na zasadach
obowiązujących Beneficjenta;
g. Przygotowanie dokumentów informujących o zamiarze dokonania zmian prawno – organizacyjnych w
www.masterprojekt.pl

statusie Beneficjenta, które miałyby wpływ na realizację Projektu lub osiągnięcie celów i rezultatów;
h. Przygotowanie dokumentów informujących o
zmianie danych teleadresowych oraz zmianie numerów rachunków bankowych związanych z realizacją
Projektu;
i. Przygotowanie dokumentów informujących o wystąpieniu siły wyższej i jej wpływie na realizację Projektu;
j. Przygotowanie dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o statusie Beneficjenta jako płatnika podatku VAT oraz o kwalifikowalności podatku VAT
w Projekcie;
k. Opracowanie wniosków o płatności zaliczkowe i
płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję
Zarządzającą;
l. Opracowanie wniosków o płatność końcową wraz z
wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą;
m. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem;
n. Nadzór nad realizacją przez Beneficjenta obowiązków informacyjno – promocyjnych zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, nadzór nad promocją projektu;
Wyłączenia:
Oferta nie obejmuje projektów realizowanych w konsorcjach, projektów gdzie całość dokumentacji sporządzana
jest w języku angielskim;
Czas realizacji usługi:
Proponujemy umowę na rok, z miesięcznym terminem
wypowiedzenia.
Cena:
Proponowana cena kompleksowej obsługi to miesięcznie
3000 zł netto + 23% VAT, zawierana na okres 12 miesięcy.

tel: 508 551 802
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Portfolio. Bardzo wiele naszych projektów wybranych zostało do dofinansowania.
Pełna lista dostępna jest na naszej stronie www. Tutaj dla przykładu wymienimy projekty informatyczne...
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku. Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania wraz z zapewnieniem świadczenia usług drogą elektroniczną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. Dotacja: 1
437 238,69 zł.
2. Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. Wprowadzenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów w Specjalistycznym Zespole Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej. Dotacja: 1 438 610,27 zł.
3. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Rozwój e-usług medycznych oraz wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku - Białej. 1 466 836,50 zł.
4. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku. E-pacjent w SPZOZ w Brzesku – wykorzystanie narzędzi ICT w podnoszeniu standardów
obsługi pacjenta wraz z wdrożeniem e-usług medycznych. Dotacja 2 618 274,37 zł.
5. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Modernizacja systemu zarządzania ZOZ w Suchej Beskidzkiej z wykorzystaniem technologii informatycznych wraz z wdrożeniem e-usług. Dotacja: 2 898 784,23 zł.
6. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Zwiększenie wykorzystania narzędzi ICT w zakresie usług świadczonych
przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Dotacja 447 083,83 zł.
7. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Dotacja 5 293 199,43 zł.
8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach. Dotacja 456 062,19 zł.
9. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dotacja 2 599 999,98 zł.
10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Giżycku. Informatyzacja SP ZOZ w Giżycku wraz z uruchomieniem witryny internetowej e-zozgizycko. Dotacja 1 221 812,53 zł.
11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SP ZZOZ w Żurominie. Dotacja 2 712 602,02 zł.
12. SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nowej Dębie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji
Medycznej (PSIM). Dotacja 2 483 240,98 zł.
13. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej. Kompleksowa informatyzacja SPZOZ w Kolbuszowej jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja 2 236 809,97 zł.
14. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ w Przeworsku jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja 2 556 726,90 zł,
15. Szpital Powiatowy w Mielcu. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja 3 777 441,22 zł.
16. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu. Kompleksowa informatyzacja Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja 2 533 000,00 zł.
17. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku. Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nisku jako element Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Dotacja 2 113 524,83 zł.
18. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku. Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM. Dotacja 1 822 131,98 zł.
19. „KOL–MED” spzoz w Tarnowie. „Wykorzystanie narzędzi ICT dla podnoszenia standardów obsłgi pacjenta i doskonalenia organizacji pracy w Centrum
Medycznym „KOL–MED” spzoz w Tarnowie”. Wartość projektu 1 316 269,83 zł, wartość dotacji 977 977,37 zł.
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Lista podmiotów dla których świadczymy obecnie obsługę abonamentową:
1. Zespół Opieki Zdrowotnej. SPZOZ w Głuchołazach
2. Krapkowickie Centrum Zdrowia
3. Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawla II
4. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Szpital Powiatowy im. L. Rydygiera
6. Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach

Więcej informacji:
Elżbieta Krasny
508 551 802
Masterprojekt S.C.
Adres rejestrowy: os W.A. Mozarta 26/1,
Adres biura: ul. Bociana 6a/96,
31-232 Kraków
www.masterprojekt.pl
Nasze doświadczenie to Fundusze Strukturalne 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, wszystkie nabory do programów MF EOG / NMF, liczne konkursy o środki krajowe. Efektem prowadzonych działań jest pozyskanie dla naszych Klientów dotacji o wartości około 314 mln zł.
Zapraszamy do współpracy!
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