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2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA
3. Numer i nazwa
osi priorytetowej

Oś X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

4. Instytucja

Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
Poddziałanie X.3.1

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
1. Cel szczegółowy
RPO, w ramach, którego
realizowane będą projekty

Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie
aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku
życia.

2. Priorytet inwestycyjny
3. Planowany kwartał
rozpoczęcia naboru
wniosków o dofinansowanie
4. Planowana alokacja w
(PLN)

5. Typ/typy projektów
przewidziane do realizacji w
ramach konkursu
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około 1 387 000
Wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej,
ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej
– w szczególności dotyczących rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej,
psychiatrycznej, onkologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacji narządów ruchu.
1. Usługi zdrowotne niezbędne do 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 potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
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
edukacja prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich
otoczenia, 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 oraz 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
w szczególności do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ lub lekarzy
orzeczników ZUS 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 podejmowanych działań.

Projekty ograniczone do działań informacyjno-edukacyjnych,
szkoleniowych nie będą możliwe do realizacji.

bądź informacyjno-

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI
1. WSKAŹNIKI PRODUKTU

Nazwa wskaźnika

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
(Ogółem)

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

750

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem
w programie

750

2. WSKAŹNIKI REZULTATU

Nazwa wskaźnika

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika
(Ogółem)

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę
lub kontynuowały zatrudnienie

10%

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu
programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie

10%

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
1.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU

Obecnie trwa procedura pozyskania pozytywnej opinii dla kryteriów wyboru projektu wydawanej przez
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Następnie opinie wydaje Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i Zarząd
Województwa Łódzkiego. Po uzyskaniu opinii Roczny Plan Działania zostanie uaktualniony.
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