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Skorzystaj z usług ekspertów!

Chciałbyś skorzystać z funduszy unijnych,
ale nie wiesz jak?

Jesteśmy już gotowi na nową perspektywę
finansową na lata 2021 – 2027!



 bezpłatną analizę szans 
obejmującą: analizę potrzeb 
wnioskodawcy, wskazanie 
optymalnego źródła finansowania, 
wstępną ocenę możliwości 
uzyskania dofinansowania,

 wieloletnie doświadczenie 
w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla 
jednostek ochrony zdrowia,

 profesjonalne usługi doradcze 
w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych, również pozaunijnych,

 sprawdzone zasady zarządzania 
projektami unijnymi w szpitalach, 
przychodniach oraz innych 
podmiotach leczniczych,

 elastyczny zakres współpracy 
dostosowany do rzeczywistych 
potrzeb klienta,

 partnerstwo projektowe 
dedykowane publicznym jak 
i prywatnym placówkom medycznym,

 konkurencyjne ceny.

Centrum Dotacji Unijnych Know How

Zakład Usług Konsultingowych Know How Sp. z o.o.
jest firmą działającą na rynku usług medycznych od  1992 r.
Wspiera zarządzanie placówkami medycznymi oraz pozy-
skuje różnorodne dotacje dla jednostek ochrony zdrowia.

Mamy wieloletnie doświadczenie 
i wysoką skuteczność w pozyskiwa-
niu i rozliczaniu środków finansowych 
z funduszy unijnych, Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 
 i innych źródeł dotacji m. in. na:
 
 

 
 
 

 działania modernizacyjne, 
 zakup sprzętu medycznego 

i rehabilitacyjnego, 
 termomodernizację obiektów, 
 zakup sprzętu informatycznego, 
 szkolenia kadry medycznej 

i zarządzającej jednostkami
ochrony zdrowia,

 programy profilaktyczne 
i promocji zdrowia.

Oferujemy:

Co obejmuje oferta?

PRZYGOTOWANIE
DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

 Kompleksowe przygotowanie 
dokumentacji aplikacyjnej 
(całościowej koncepcji projektu) 
wymaganej na etapie składania 
wniosku o dofinansowanie 
(m.in. Studium Wykonalności, 
dokumentacja z zakresu ochrony  
środowiska i inne załączniki).

 Całościowe opracowanie  
dokumentacji obligatoryjnej 
na etapie zawierania umowy 
o dofinansowanie wraz 
z ustanowieniem zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.

 Doradztwo merytoryczne 
w zakresie określenia optymalnego 
poziomu zakresu rzeczowego 
projektu i montażu finansowego.

 Prowadzenie wszelkich 
kontaktów roboczych 
z Instytucją Zarządzającą 
na etapie aplikowania o uzyskanie 
dofinansowania.

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE
REALIZOWANYM PROJEKTEM

 Nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją 
projektu pod względem rzeczowym i finansowym
oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
dotyczącymi projektów unijnych.

 Bieżącą współpracę z pracownikami szpitala 
wyznaczonymi do koordynowania projektu.

 Proponowanie rozwiązań w zakresie bieżących 
problemów  związanych z realizacją projektu.

 Odpowiedzialność za przestrzeganie  
harmonogramu rzeczowo-finansowego i budżetu
projektu oraz umowy o dofinansowanie.

 Sporządzanie wniosków o płatność zaliczkową, 
refundacyjną oraz końcowe rozliczenie projektu.

 Odpowiedzialność za prawidłowość  
dokumentacji pod względem merytorycznym,
formalnym i rachunkowym dotyczącej realizowanego 
przedsięwzięcia.

 Kontrolę merytoryczną postępowań przetargowych 
realizowanych w związku z dostawami, usługami 
i robotami budowlanymi w ramach projektu.

 Bieżący monitoring  wskaźników produktów 
i rezultatów wynikających z realizacji projektu.

Ponad 100 przygotowanych projektów
inwestycyjnych dla podmiotów

działających na rynku służby zdrowia.

Ponad
420  mln złotych
pozyskanych dotacji

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

- ponad 255 mln
dofinansowania

Czy wiesz, że nowa perspektywa finansowa 
Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027, 
to aż prawie 30 mld zł na rozwój służby zdrowia?
Środki będą możliwe do zdobycia z kilku źródeł:
▪ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2021 – 2027
▪ Regionalne Programy Operacyjne na lata 2021 – 2027
▪ Krajowy Plan Odbudowy na lata 2021 – 2026

Jeszcze w tym roku ruszą: 

▪  Pierwsze nabory w ramach Funduszu Medycznego, czyli programu rządu,  
    w którym około 7 mld zł ma zostać przeznaczonych do końca 2029 roku na modernizację polskich szpitali.
▪  Nabory wniosków dla następujących działań: wsparcie rozwoju infrastruktury udzielania świadczeń 
    opiekuńczo-leczniczych; wsparcie infrastruktury ratownictwa medycznego oraz wymiana łóżek szpitalnych.

30 mld zł na rozwój
służby zdrowia


