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DLA MEDIÓW
COCIR przedstawia przewodnik po europejskich funduszach strukturalnych
i inwestycyjnych dla projektów branży medycznej w Polsce
BRUKSELA, 26 czerwca 2014 r. W dniu dzisiejszym Europejski Komitet Koordynacyjny
Przemysłu Medycznego (COCIR*) udostępnił nowy przewodnik pt. „Europejskie fundusze
strukturalne i inwestycyjne a finansowanie projektów związanych ze zdrowiem w
perspektywie 2014-2020”. Miało to miejsce w Warszawie podczas konferencji prasowej
zorganizowanej wspólnie z Konfederacją Lewiatan*.
W trakcie konferencji przedstawiciele COCIR i Konfederacji Lewiatan przedstawili, w jaki
sposób przewodnik przyczyni się do poprawienia świadomości wśród polskich organizacji i
wesprze ich starania w uzyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej na projekty strukturalne i
inwestycyjne związane z branżą ochrony zdrowia.
Pan Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan, powiedział:
„Cieszymy się ze współpracy z COCIR w zakresie tej polskiej inicjatywy i z radością
przyjmujemy zaangażowanie COCIR w wyjaśnianie biurokratycznych procedur, które mogą
sprawiać trudności. Przewodnik wyjaśnia, co ulegnie zmianie w latach 2014 – 2020 i z
pewnością przyczyni się do poprawy poziomu zatrudnienia i koniunktury na polskim rynku w
dłuższej perspektywie.”
Pani Nicole Denjoy, Sekretarz Generalny COCIR, dodała: „Jesteśmy bardzo dumni, że
Przewodnik spotkał się z pozytywnym przyjeciem Komisji Europejskiej i zawiera słowo
wstępne podpisane wspólnie przez Dyrekcje Generalne: DG ds Polityki Regionalnej i miejskiej
oraz DG ds Zdrowia i Konsumentów. Głównym obszarem koncentracji działań COCIR jest
pełnienie funkcji europejskiego ośrodka i promotora inicjatyw w krajach strategicznych,
takich jak Polska. Staramy się pomagać potencjalnym beneficjentom, aby mogli skorzystać z
oferty promującej ochronę zdrowia i z możliwości finansowania projektów, szczególnie w
czasach trudności finansowych i kryzysu gospodarczego. Mamy nadzieję, że ten zwięzły
przewodnik pomoże polskim podmiotom uwzględnić istotne projekty strukturalne i
inwestycyjne, które mogą uzyskać finansowanie z Unii Europejskiej.”
*COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT
Industry) jest europejskim stowarzyszeniem handlowym dla sektora technologii medycznych, które
łączy przedsiębiorstwa i partnerów z przemysłów radiologicznego, elektromedycznego i technologii
informatycznych z branży ochrony zdrowia. Jest to stowarzyszenie „non-profit" założone w 1959 roku,
z siedzibą w Brukseli, które funkcjonuje na poziomie europejskim i reprezentuje całą branżę w
relacjach z instytucjami UE i państwami członkowskimi.
* Polska Konfederacja Lewiatan (dawniej PKPP Lewiatan) została założona w styczniu 1999 r. jako
krajowy przedstawiciel reprezentujący pracodawców względem urzędów państwowych i związków
zawodowych. Obecnie Konfederacja Lewiatan stanowi organizację skupiającą 62 branżowe i regionalne
stowarzyszenia pracodawców oraz 25 członków indywidualnych. W sumie zrzesza ok. 3750 firm
zatrudniających ponad 70 tys. pracowników.
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Nowy przewodnik COCIR „Europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne a finansowanie projektów związanych ze zdrowiem w
perspektywie 2014-2020”
Wspólna konferencja prasowa z Konfederacją Lewiatan w Warszawie,
Polska
26 czerwca 2014 r. Europejski Komitet Koordynacyjny Przemysłu Medycznego
(COCIR) to wiodące stowarzyszenie branżowe działające w obszarze rozwiązań
informatycznych i urządzeń dla branży ochrony zdrowia, które prowadzi dialog
pomiędzy
urzędami,
podmiotami
normalizującymi
i organizacjami międzynarodowymi.
Członkowie COCIR, którymi są firmy
i
krajowe
stowarzyszenia
branżowe,
odgrywają
aktywną
rolę
w kształtowaniu branży ochrony zdrowia zarówno w Europie, jak i na całym
świecie. Założony w 1959 r. Komitet ma swoją siedzibę w Brukseli oraz prowadzi
oddział zajmujący się rynkiem chińskim. COCIR jest także członkiem
założycielem ogólnoświatowej sieci DITTA (Diagnostic Imaging, Healthcare IT
and Radiotherapy Trade Association).
Nowy przewodnik przeznaczony dla polskich podmiotów jest przedstawiany przez
COCIR w trakcie konferencji prasowej, która została zorganizowana we
współpracy z Konfederacją Lewiatan. Przewodnik ma na celu wsparcie
potencjalnych beneficjentów w uzyskiwaniu europejskich funduszy na projekty
strukturalne i inwestycyjne (EFSI). Komisja Europejska blisko współpracuje z
Państwami Członkowskimi nad odpowiednią dystrybucją budżetu w ramach
nowego programu na lata 2014 – 2020. Jednakże procedury umożliwiające
wykorzystanie
funduszy
EFSI
są
skomplikowane,
a potencjalni beneficjenci często znają je w niewystarczającym stopniu.
Uczestnikami dzisiejszej konferencji w Warszawie są przedstawiciele członków
COCIR, Konfederacji Lewiatan, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, którzy spotkali się w celu omówienia rozwiązań umożliwiających
polskim podmiotom lepsze zrozumienie procedur i uzyskanie funduszy ESIF na
projekty
związane
z
technologią
medyczną
i informatyką w branży ochrony zdrowia.
W czasach wyzwań związanych ze starzejącą się populacją, częstszym
występowaniem chorób przewlekłych i niewystarczającą liczbą specjalistów
służby zdrowia, rola technologii medycznych staje się istotna i nabiera
strategicznego charakteru. Zapewnienie dostępności najnowszych rozwiązań
technologicznych w medycynie jest fundamentem misji realizowanej przez
COCIR, ponieważ pomaga zniwelować rozbieżności w ochronie zdrowia, poprawia
jakość życia pacjentów i usprawnia realizację świadczeń zdrowotnych na
terytorium Europy. Według COCIR nowy przewodnik jest kolejnym krokiem w
stronę lepszego i bardziej zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej,
szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego, w których od wszystkich
uczestników rynku opieki zdrowotnej wymaga się wytężonej pracy przy
zmniejszonych środkach.

Zaproszenie: COCIR / LEWIATAN Konferencja prasowa
Czwartek, 26 czerwca 2014, godz. 13.30 Warszawa

Szanowni Państwo,
COCIR* i Konfederacja Pracodawców LEWIATAN* serdecznie zapraszają na spotkanie
prasowe na temat dostępności Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w obszarze
opieki zdrowotnej w Polsce oraz oficjalną publikację przewodnika COCIR - EUROPEJSKIE
FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE A FINANSOWANIE PROJEKTÓW
ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ W PERSPEKTYWIE 2014-2020.
Przewodnik ma zadanie pomóc podmiotom polskim będącym potencjalnymi
beneficjantami Funduszy w aplikowaniu
i zrozumieniu
finansowania projektów
związanych z opieką zdrowotną. Przewodnik powstał na podstawie dotychczasowych
doświadczeń COCIR jako wiodącemu europejskiemu stowarzyszeniu w przemyśle
technologii medycznych i rozwiązań ICT w ochronie zdrowia.
Paneliści:
 Daniel Okniński – Koordynator COCIR w Polsce, Dyrektor ds Operacyjnych,
Philips Healthcare
 Jakub Wojnarowski – Zastępca Dyrektora Generalnego Konfederacji Lewiatan
 Michał Kępowicz – Ministerstwo Zdrowia, Dyrektor Departamentu Funduszy
Europejskich
 Marta Leśniak – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju , Zastępca Dyrektora
Departamentu Koordynacji Strategii I Polityk Rozwoju
 Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy
Unijnych
Miejsce konferencji:
Biuro Konfederacji Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-725 Warszawa
Polska
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: Marie-Astrid Libert, libert@cocir.org tel +32 (0)
2 706 89 65
* COCIR (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry) – jest europejskim
stowarzyszeniem handlowym dla sektora technologii medycznych, które łączy przedsiębiorstwa i partnerów z przemysłów
radiologicznego, elektromedycznego i technologii informatycznych. Jest to stowarzyszenie „non-profit”, założone w 1959 roku, które
funkcjonuje na poziomie europejskim, zabierając głos w imieniu przemysłu w relacjach z Komisją Europejską i Parlamentem
Europejskim.
* Polska Konfederacja LEWIATAN ( wcześniej PKPP Lewiatan) została założona w styczniu 1999 jako ogólnopolska reprezentacja
pracodawców w stosunku do Instytucji Państwowych oraz Związków Zawodowowych. Dziś jest to organizacja 62 sektorowych i
regionalnych stowarzyszeń prywatnych pracodawców i 25 członków indywidualnych. Gromadzi w sumie 3750 przedsiębiorstw
zatrudniających 700.000 pracowników.

