
 

 

Projekt pn: „ Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego                                    

w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem 

przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19” 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego,  priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i 

zdrowotna dla działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

 

Okres realizacji 01-02-2020r. -31.10.2020r. 

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Szpital 

Zespolony w Częstochowie (SPZOZ MSZ), NIP 9491763544, REGON 151586247, 

ul. Mirowska 15 

 

Całkowita kwota projektu:   4 001 868,00 zł 

Wydatki kwalifikowane:   4 001 868,00 zł 

Kwota dofinansowania:   3 801 774,60 zł 

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

        3 401 587,80 zł 

 

Główny cel projektu: Doposażenie Miejskiego Szpitala Zespolonego                               

w Częstochowie w sprzęt medyczny oraz do dezynfekcji celem przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się COVID-19. Zakup sprzętu i doposażenia ma na celu 

zabezpieczenia prawidłowej pracy szpitala oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

zdrowotnego pacjentów i personelu Szpitala. 

 

Zaplanowane do realizacji wskaźniki: 

Liczba zakupionych respiratorów w związku z pandemią COVID-19 [ szt. ] - 5 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do oznaczania 

koronawirusa i respiratory [ szt. ] - 52 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [ zł ] – 3 906 968,00 zł 



Liczba wspartych podmiotów leczniczych z wyłączeniem ratownictwa medycznego 

[ szt. ] - 1 

Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi [ osoby ] – 459 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa 

medycznego lub jednostek organizacyjnych 

szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego [ szt. ] - 1 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 [ osoby ] - 459 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 [ szt. ] - 1 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 [ PLN ]- 4 001 868,00 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią COVID-19 [ szt. ] 

- 1 

 


