
 
Załącznik do Uchwały nr 47/XIV//2016  
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
z dnia 22 czerwca 2016 roku 

 

Tabela propozycji zmian Programów Operacyjnych i Umowy Partnerstwa i 

Lp. 
Program 

Operacyjny 
Treść zmiany Programu Operacyjnego Uzasadnienie 

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020)  - CCI 2014PL16M2OP007 

1 

Str. 71 
KIERUNKOWE 
ZASADY 
WYBORU 
OPERACJI 
[SEKCJA 
2.A.6.2] 

Nowe brzmienie: 

W trybie pozakonkursowym: 
1. planowana jest realizacja projektu E-zdrowie dla Mazowsza 
2. Projekt wynika z Uchwały nr 23/2016 Komitetu Sterującego 
do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z 
dnia 29 kwietnia 2016 r. i dotyczy realizacji zadania 
przypisanego ustawowo Samorządowi Województwa - 
Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na 
obszarze województwa należy do samorządu województwa. 
Zasady finansowania rozwoju regionalnego oraz źródła 
dochodów województwa w tym zakresie określają odrębne 
ustawy (art. 11 ust 5 ustawy o samorządzie województwa); 
2. planowana jest realizacja typu projektu: e-kultura - projekty 
o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym, aby w 
sposób jak najbardziej kompleksowy przedstawić 
społeczeństwu w formie interaktywnej wydarzenia kulturalne 
Mazowsza. Projekt wynika wprost z zapisów RPO WM 2014-
2020, gdzie wskazuje się brak centralnego portalu, który 
pokazywałby wydarzenia kulturalne Mazowsza oraz ułatwiłby 
aktywne w nich uczestnictwo; 
3. będą realizowane projekty wprost wynikające ze Strategii 
ZIT WOF, dotyczące m.in.: wykorzystania TIK przy korzystaniu 
przez społeczeństwo z usług publicznych, digitalizacji zasobów 
i dostępu do informacji publicznej, usług opiekuńczych 
opartych o narzędziach TIK, usług publicznych związanych z 
obsługą kształcenia jednostek podległych samorządowi 
lokalnemu, jak również pozostałe inwestycje 
ogólnowojewódzkie, wymagające ujednolicenia 
mechanizmów interaktywnych w jak najszerszej skali. Zakłada 
się realizację zintegrowanych projektów o szerokim zasięgu 
wykorzystujących dotychczasowe inwestycje w zakresie 
rozwoju e-usług. Zakres kompetencyjny jednostek 
samorządowych sprawia, że inne podmioty nie mogą 
realizować inwestycji w planowanym zakresie. 

E-zdrowie: 
Zgodnie z Uchwałą nr 23/2016. Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r., a w szczególności wynikającą z jej treści rekomendacją nr 8 „Projekty 
w zakresie platform regionalnych powinny być realizowane w trybie pozakonkursowym” w części Zasady 
ogólne oraz rekomendacją nr 2  „(…) W przypadku gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, 
produkty wytworzone w ramach projektu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą 
platformy regionalnej” w części Rekomendacje dla Kryteriów dostępu, Departament Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Europejskich proponuje zmianę RPO WM 2014-2020 polegającą na 
wprowadzeniu projektu pozakonkursowego pn. „E-zdrowie dla Mazowsza 2” w ramach Osi priorytetowej 
II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Priorytet inwestycyjny 2c, typ interwencji: działania w zakresie 
informatyzacji służby zdrowia. 
Celem przedmiotowego projektu będzie zapewnienie integracji z innymi regionalnymi repozytoriami 
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) lub z Elektroniczną Platformą Gromadzenia, Analizy i 
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1), skalowalności platformy (możliwość 
zwiększenia liczby użytkowników bez względu na podmiot tworzący) poprzez rozbudowę regionalnej 
platformy uwzględniającej funkcjonalności dotyczące regionalnego repozytorium EDM. Repozytorium 
EDM powinno realizować, co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej ze 
standardem HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i 
udostępniania obiektów DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). 
E-kultura: 
Uzasadnieniem dla ujęcia w RPO WM 2014-2020 wsparcia dla e-kultury jest brak centralnego portalu, 
ukazującego wydarzenia kulturalne w jednym miejscu. Program wskazuje, że w województwie należy 
stworzyć zintegrowany system informacji w postaci regionalnej platformy informacyjnej. W ramach 
zaprogramowanej interwencji wspierane będą obszary najbardziej priorytetowe dla Mazowsza, w tym 
m.in. projekty o charakterze zintegrowanym i zasięgu regionalnym, aby w sposób jak najbardziej 
kompleksowy przedstawiać społeczeństwu w formie interaktywnej wydarzenia kulturalne Mazowsza. 
Projekty w zakresie e-kultury będą możliwe do realizacji w ramach PI 6c. jedynie, jako element projektu. 
Założenia Programu jednoznacznie wskazują, że celem jest powstanie centralnego zintegrowanego 
kompleksowego portalu. Wydaje się, że konkurs nie jest optymalną formą realizacji ww. zadania. Mając 
na względzie wyjątkowy charakter wsparcia wynikający z dwojakiego charakteru kultury, która z jednej 
strony jest dobrem gospodarczym, które daje ważne możliwości zwiększania majątku i tworzenia miejsc 
pracy, a z drugiej wyrazem tożsamości, wartości i znaczeń odzwierciedlających i kształtujących nasze 
społeczeństwa, projekt pozakonkursowy pozwoliłby na stworzenie spójnego systemu dofinansowania 
przedsięwzięć w e-usługach publicznych, o którym mowa w RPO WM 2014-2020. 

 
 

                                                           
i Propozycja zmiany nie wymaga zmiany Umowy Partnerstwa 

 


