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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 

 

Konkurs 

 

Poddziałanie VII.1.2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Wsparcie rozwoju usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności 

usług o wysokim poziomie dojrzałości), w zakresie e-administracji (w tym systemów 

informacji przestrzennej), e-bezpieczeństwa, e-zdrowia. Inwestycje w tym obszarze 

pozwolą na zwiększenie dostępności usług elektronicznych oraz wpłyną na poprawę 

stopnia ich wykorzystania przez mieszkańców województwa łódzkiego.  

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

1. Rozwój e-administracji:  

 budowa systemów teleinformatycznych wraz z niezbędną infrastrukturą dla  

 potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów wraz z obiegiem spraw i pracy 

(workflow), modelowania 

i optymalizacji procesów w administracji publicznej, 

 budowa szeroko dostępnych dla obywateli regionalnych platform umożliwiających 

dostęp przez Internet do usług publicznych, 

 budowa teleinformatycznych systemów komunikacji (podpis elektroniczny, 

elektroniczna pieczątka 

oraz inne sposoby uwierzytelniania form elektronicznych), 

 tworzenie, rozwijanie publicznych rejestrów referencyjnych, w tym systemów informacji 

przestrzennej, 

 rozwój infrastruktury informatycznej zapewniającej skuteczne mechanizmy zarządzania 

prawami dostępu do informacji i monitorowanie tego dostępu, 

 upowszechnienie systemów teleinformatycznych, pozwalających na szybką  

 i sprawną wymianę danych pomiędzy różnymi podmiotami, umożliwiających 

poszerzenie zakresu spraw, które można zrealizować drogą elektroniczną, 

 budowa, przebudowa lub zakup systemów zapewniających bezpieczeństwo 

przechowywania danych cyfrowych. 

 

2. Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego, zasobów nauki, kultury 

i dziedzictwa regionalnego:  

 budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących digitalizacji 

zasobów, w tym kulturowych lub naukowych, będących w posiadaniu instytucji 

publicznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów 

w postaci cyfrowej. 

 

3. Rozwój e-zdrowia:  

 budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi 

usług medycznych umożliwiających m.in.:  

 wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych, 

 zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym tworzenie 

aplikacji dedykowanych pacjentom), 

 usprawnienie systemów teleinformatycznych przekazywania danych pomiędzy 

jednostkami placówek medycznych. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

 jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst, 

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

 organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe (wyłącznie w sytuacji, w której 

projekt nie będzie miał zasięgu krajowego), 
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 instytucje kultury, 

 szkoły wyższe, 

 jednostki naukowe, 

 archiwa państwowe, 

 podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, 

 organizacje pozarządowe  

 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

35 203 000 EUR (ok. 150 119 000 PLN) 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

Maksymalny poziom dofinansowania – 85% 

Minimalny poziom wkładu własnego – 15% 

 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom 

wkładu własnego beneficjenta wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych. 

 

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków 

kwalifikowalnych (realizowane w ramach cross-financingu działania m.in. informacyjno- 

promocyjne, szkoleniowe mogą być stosowane w przypadku, gdy stanowią integralną 

część projektu). 

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

I kwartał 2016 

 

Dodatkowe informacje 

 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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