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 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Działanie X.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, 

którego ogłaszany 

będzie konkurs 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad 

dziećmi w wieku do lat 3 

2. Priorytet inwestycyjny 8iv 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X - - - 

4. Planowana alokacja 

w (PLN) 

10 307 058,82 - - - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do 

lat 3 poprzez:  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 

a) żłobków 

b) klubów dziecięcych 

c) opiekuna dziennego 

       i pozainstytucjonalnej: 

d) niani. 

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: 

a) doradztwa zawodowego 

b) doradztwa indywidualnego 

c) pośrednictwa pracy 

d) szkoleń.  

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci 

utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego instrumentu 



 
w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób 

pozostających bez zatrudnienia. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

 

 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 

 

312 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 
312 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

 

80% 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
40% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego 

opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest 

rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  

Sposób weryfikacji: 



 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości utworzonych i 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach 

projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach 

dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie 

projektu, a w okresie rozliczenia projektu i  zachowania trwałości kryterium 

weryfikowane będzie na podstawie zapisów umowy o dofinansowanie, 

dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu W treści wniosku 

należy zawrzeć informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. 

informacji, z jakiego źródła, innego niż środki europejskie, miejsca te będą 

utrzymane przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, 

a także informacji o planowanych działaniach zmierzających do utrzymania 

funkcjonowania Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 

dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.  

 

Nazwa Kryterium: Maksymalny okres finansowania działań realizowanych w projekcie 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada okres finansowania bieżącej działalności nowoutworzonych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub klubów dziecięcych 

lub dziennego opiekuna nie dłuższy niż 24 miesiące.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 

dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę  w ramach cross-financingu 

Uzasadnienie: 

W przypadku zaplanowania w  projekcie  w ramach cross-financingu 

inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści 

wniosku o dofinansowanie przedstawić niżej wymienione wszystkie cztery 

kategorie informacji, wskazujące iż : a) zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz; b) potrzeba wydatkowania 

środków została potwierdzona analizą potrzeb i trendów demograficznych w 

ujęciu terytorialnym (w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz; c) infrastruktura 

została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania uniwersalnego, o 

której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz;  d) 

ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 prowadzi 

do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.,  Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na 

przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. Projekty 



 
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. Spełnienie 

wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny 

spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach 

projektu obejmującego aktywizację zawodową wynosi :   - dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji, w tym: 

 osób w wieku 50 lat i więcej, 

 kobiet,   

 osób z niepełnosprawnościami,  

 osób długotrwale bezrobotnych,  

 osób z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3;  

 imigrantów,  

 reemigrantów,  - 45%  

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -  60%.      

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników 

projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami 

bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób, które w 

ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie 

podjęły naukę w formach szkolnych lub otrzymały zwrotne lub bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym 

projekcie realizowanym przez beneficjenta, jak i w innych projektach EFS). 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  Sposób i metodologia mierzenia kryterium 

efektywności zatrudnieniowej w projekcie znajduje się w Podrozdziale 3.2 pkt. 

3 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 z dnia 1 stycznia 2018 r. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy” Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 

dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Standardy i warunki opieki nad dziećmi 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

jest realizowane w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi 

określonymi w 

 ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 

3;  

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 

2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy;  

 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna 

w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego 

opiekuna . 



 
Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia w części 

„Oświadczenia”  / zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.   

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium 

są odrzucane. Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu 

warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Tworzenie miejsc opieki w ramach jednej placówki 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w ramach jednej placówki (kryterium nie dotyczy projektów w ramach których 

tworzone są miejsca w formie sprawowania opieki przez dziennego opiekuna) 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu  

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów 

dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.  

 

Nazwa Kryterium: Warunki i procedury udzielania wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 

Uzasadnienie: 

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z 

obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu Wytycznymi ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”  

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie 

oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.   

Nazwa Kryterium: Tworzenie nowych miejsc opieki jedynie w formie instytucjonalnej   

Uzasadnienie: 

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest tworzenie 

nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe miejsca opieki 

mogą być tworzone jedynie w nw. formie, tj.:  

- żłobka 

 - klubu dziecięcego  

- dziennego opiekuna. 

Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję. W ramach konkursu nie są 



 
kwalifikowalne koszty opieki pozainstytucjonalnej w postaci wynagrodzenia 

niani.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie” 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Wnioskodawca lub partner jest jednostką sektora finansów publicznych 

Uzasadnienie:  

Realizacja projektu w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej jest możliwa jedynie przez jednostki 

sektora finansów publicznych mających siedzibę na terenie gminy, w której 

tworzone są miejsca opieki lub przez podmioty uprawnione do ubiegania się 

o dofinansowanie w partnerstwie z jednostkami sektora finansów publicznych 

mających siedzibę na terenie gminy, w której tworzone są miejsca opieki. 

Sposób weryfikacji:  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe – weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.  

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Tworzenie miejsc opieki na obszarze o niskim wskaźniku dzieci do lat 3 

objętych opieką żłobkową 

Uzasadnienie: 

Miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 jest tworzone 

wyłącznie w gminach z terenu województwa łódzkiego, 

w których opieką instytucjonalną (w ramach żłobków, 

klubów dziecięcych lub usług opiekuna dziennego) 

objętych jest mniej niż 4% dzieci w wieku do lat 3 

zamieszkałych w danej gminie.  

Sposób weryfikacji: 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku o dofinansowanie i listy gmin o największym 

zapotrzebowaniu na   usługi opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 

kryteria merytoryczne, weryfikowane na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie 

tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 

Waga 

punktowa: 
20 



 
kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

Nazwa Kryterium: 
Realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przez jednostki sektora 

finansów publicznych i podmioty ekonomii społecznej 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się realizację usług w zakresie 
opieki nad dziećmi do lat 3 przez jednostki sektora 
finansów publicznych w partnerstwie z podmiotami 
ekonomii społecznej. „Podmiot ekonomii społecznej” 
należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w 
Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020.  
Sposób weryfikacji: 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku o dofinansowanie.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 

kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię punktową . 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie 

tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

Waga 

punktowa: 
10 

Nazwa Kryterium: 
Komplementarność projektu ze wsparciem udzielanym z EFRR w ramach osi 

priorytetowej VII RPO WŁ 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się komplementarność 

wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 ze wsparciem udzielanym z EFRR 

w ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ. 

Sposób weryfikacji: 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 

kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie 

tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

Waga 

punktowa: 
5 

Nazwa Kryterium: Komplementarność projektu z resortowym Programem „MALUCH+” 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się komplementarność 

wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3 z resortowym Programem 

„MALUCH+”. 

Sposób weryfikacji: 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu.  

Waga 

punktowa: 
15 



 
Kryterium zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne 

kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-

merytorycznej otrzymują premię punktową. 

Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie 

tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO X.3.2 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, 

którego ogłaszany 

będzie konkurs 

Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej 

mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia. 

2. Priorytet inwestycyjny 8vi 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 - X X - 

4. Planowana alokacja 

w (PLN) 

- 3 607 058,82 5 152 941,18 - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE DOTYCZĄCE CHORÓB BĘDĄCYCH ISTOTNYM PROBLEMEM 

ZDROWOTNYM REGIONU.  

Wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym 

regionu, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne –  

w szczególności (choroby układu krążenia, choroby nowotworowe, zaburzenia psychiczne i zaburzenia 

zachowania , choroby układu kostno-stawowego i mięśniowego, choroby układu oddechowego).   

Projekty mogą obejmować działania określone w RPZ, w szczególności : 

1. Usługi zdrowotne  niezbędne do realizacji celów  RPZ, spełniające wymogi wytycznych ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące demarkacji ze świadczeniami gwarantowanymi 

finansowanymi ze środków publicznych, 

2. Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej- dla danej osoby z miejsca 

zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem, 

3. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej 

w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia, 

4. Działania świadomościowe, informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki RPZ, w tym edukację 

prozdrowotną, skierowane do odbiorców RPZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania 

świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń  

w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Wymóg ten nie dotyczy działań 

świadomościowych, informacyjno-edukacyjnych, które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie 



 
stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie służą przekazaniu informacji o RPZ i udzieleniu odpowiedzi na 

podstawowe pytania z nim związane. 

5. Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skierowane do lekarzy  

i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące 

się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej 

dziedzinie medycyny. 

6. Monitoring jakości i celowości działań.  

Projekty ograniczone do działań informacyjno-edukacyjnych, bądź informacyjno-szkoleniowych nie będą 

możliwe do realizacji. 

Kryteria wyboru projektów do ww. konkursów, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

procedowane są przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Po 

akceptacji Komitetu Sterującego przedstawione zostaną Komitetowi Monitorującemu.  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO X.3.3 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, 

którego ogłaszany 

będzie konkurs 

Zwiększenia uczestnictwa mieszkańców regionu w badaniach profilaktycznych. 

2. Priorytet inwestycyjny 8 vi 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 X - - - 

4. Planowana alokacja 

w (PLN) 

4 122 352,94 - - - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Realizacja działań wspierających i uzupełniających Program profilaktyki raka jelita grubego, w tym działania 

zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne. Projekty mogą obejmować w szczególności działania: 

a) Usługi zdrowotne: badanie kolonoskopowe, znieczulenie, 

b) Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji badania dla danej osoby z miejsca zamieszkania  

do miejsca wykonywania badania i z powrotem, 

c) Zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą opiekuje  

się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,  

d) Zapewnienie opieki osoby trzeciej nad osobą, która poddała się badaniu kolonoskopowemu  

ze znieczuleniem (po przeprowadzeniu tego badania), 

e) Działania informacyjno-edukacyjne, świadomościowe oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej 

o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych(nie mogą stanowić 

jedynego działania w ramach projektu). Działania edukacyjne mogą być również kierowane do kadr POZ (tj. 

lekarzy POZ oraz osób współpracujących z placówką POZ lub osób pracujących na rzecz placówki POZ) lub 

kadr placówki medycyny pracy. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach 

projektu.   



 
Kryteria wyboru projektów do ww. konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, 

procedowane są przez Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Po 

akceptacji Komitetu Sterującego przedstawione zostaną Komitetowi Monitorującemu. 

 


