
 
 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/17 
Lp. Punkt 

regulaminu 
Przed zmianą Po zmianie Uzasadnienie 

1.  

2.7 Okres 
kwalifikowalności 
wydatków 

„Uwaga! Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 
okres realizacji RPZ– lata 2018-2020”. 

„Uwaga! Okres realizacji projektu nie może wykraczać poza okres 
realizacji RPZ– lata 2018-2021”. 

Aktualizacja zapisu  
ze względu na zmianę 
okresu realizacji 
Programu 
zapobiegania i 
wczesnego wykrywania 
cukrzycy typu 2. 

Zmiany w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu Nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/17 
2.  

Załącznik  
nr 14 – Program 
zapobiegania  
i wczesnego 
wykrywania 
cukrzycy  
typu 2 

Strona tytułowa: 
„Okres realizacji Programu: 2018 – 2020” 

Strona tytułowa: 
„Okres realizacji Programu: 2018 – 2021” 

Zmiana okresu 
realizacji programu z lat 
2018-2020 na lata 
2018-2021  
i w konsekwencji 
uaktualnienie zapisów 
programu odwołujących 
się do okresu realizacji. 

3.  Cel główny: 
„Zwiększenie do 2020 roku wśród co najmniej 7.000 mieszkańców 
województwa łódzkiego świadomości w zakresie występowania u 
nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu 
przedcukrzycowego lub cukrzycy oraz poziomu wiedzy na temat 
sposobów redukcji czynników ryzyka rozwoju choroby”. 

Cel główny: 
„Zwiększenie do 2021 roku wśród co najmniej 7.000 mieszkańców 
województwa łódzkiego świadomości w zakresie występowania u 
nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu 
przedcukrzycowego lub cukrzycy oraz poziomu wiedzy na temat 
sposobów redukcji czynników ryzyka rozwoju choroby”. 

4.  Cele szczegółowe: 
 „Zwiększenie poziomu wykrywalności cukrzycy typu 2 wśród 

populacji objętej Programem w latach 2018-2020. 
 Zwiększenie poziomu wiedzy na temat cukrzycy oraz metod 

jej zapobiegania u co najmniej 50% osób objętych działaniami 
informacyjno-edukacyjnymi w ramach Programu w latach 
2018-2020. 

 Poprawa wybranych wskaźników stanu zdrowia mających 
wpływ na redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy u osób 
uczestniczących w Programie (wskaźnik masy ciała BMI, 
glikemia na czczo) w latach 2018-2020”. 

Cele szczegółowe: 
 „Zwiększenie poziomu wykrywalności cukrzycy typu 2 wśród 

populacji objętej Programem w latach 2018-2021. 
 Zwiększenie poziomu wiedzy na temat cukrzycy oraz metod jej 

zapobiegania u co najmniej 50% osób objętych działaniami 
informacyjno-edukacyjnymi w ramach Programu w latach 2018-
2021. 

 Poprawa wybranych wskaźników stanu zdrowia mających 
wpływ na redukcję ryzyka rozwoju cukrzycy u osób 
uczestniczących w Programie (wskaźnik masy ciała BMI, 
glikemia na czczo) w latach 2018-2021”. 

5.  Części składowe, etapy i działania organizacyjne: 
„Wszystkie działania poza wyborem Beneficjentów realizujących 
Program, mają charakter długofalowy i będą prowadzone 
równolegle przez cały okres trwania Programu, przy czym etap 
badań przesiewowych należy zakończyć w takim terminie, aby 
do końca 2020 roku przeprowadzić wszystkie działania 
informacyjno-edukacyjne”. 

Części składowe, etapy i działania organizacyjne: 
„Wszystkie działania poza wyborem Beneficjentów realizujących 
Program, mają charakter długofalowy i będą prowadzone 
równolegle przez cały okres trwania Programu, przy czym etap 
badań przesiewowych należy zakończyć w takim terminie, aby  
do końca 2021 roku przeprowadzić wszystkie działania 
informacyjno-edukacyjne”. 

6.  Zasady udzielania świadczeń w ramach programu: 
„Harmonogram należy zaplanować w taki sposób, aby do czasu 
zakończenia trwania Programu (tj. do końca 2020 roku), każdy 
uczestnik przeszedł pełną(odpowiednio do postawionej u niego 
diagnozy) ścieżkę postępowania”. 

Zasady udzielania świadczeń w ramach programu: 
„Harmonogram należy zaplanować w taki sposób, aby do czasu 
zakończenia trwania Programu (tj. do końca 2021 roku), każdy 
uczestnik przeszedł pełną(odpowiednio do postawionej u niego 
diagnozy) ścieżkę postępowania”. 

 


