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FISZKA INFORMACYJNA 
Perspektywa UE 2014 – 2020. Nowe możliwości dofinansowania 

 

 

Konkurs 

 

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne 

w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Instytucja ogłaszająca 

konkurs 

 

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ 2014-2020 

 

Przedmiot konkursu 

 

 

Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie 

aktywności zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50. roku 

życia. 

 

 

Typ projektów 

podlegających 

dofinansowaniu 

 

 

Planowane działania mają przyczyniać się do zwiększenia uczestnictwa mieszkańców 

regionu w badaniach profilaktycznych. 

 

Realizowane przedsięwzięcia mają koncentrować się na eliminowaniu najistotniejszych 

barier w dostępie do badań profilaktycznych. Powinny polegać na kierowaniu wsparcia do 

osób, które należą do grup ryzyka. 

 

Realizowane projekty mają służyć:  

1) Zwiększeniu zainteresowania badaniami poprzez dotarcie do grup defaworyzowanych, 

które nigdy nie wykonywały badań cytologicznych i mammograficznych (w przypadku 

raka szyjki macicy i raka piersi); 

 2) Zwiększeniu liczby wykonywanych badań kolonoskopowych, poprzez rozwój sieci 

podmiotów świadczących badania w ramach programu (w przypadku raka jelita grubego) 

oraz poprzez poszerzenie dotychczasowego zakresu usług – ilościowego i jakościowego, 

co w konsekwencji ma doprowadzić do wzrostu liczby osób objętych badaniami 

profilaktycznymi. 

 

Realizacja projektów musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie działań finansowanych 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020 

służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, 

szyjki macicy i raka piersi”. 

 

Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania 

nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność 

na badania profilaktyczne. 

Projekty mogą obejmować w szczególności: 

1. Niezbędne usługi zdrowotne, 

2. Przeprowadzenie badań osób, spełniających wszystkie kryteria dostępu do programu 

i które nigdy nie wykonywały badań w danym obszarze, 

3. Działania informacyjno-edukacyjne o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu 

osób do badań profilaktycznych, w tym edukację prozdrowotną. 

 

Nie będzie możliwe uwzględnienie w projektach usług zdrowotnych w zakresie badań 

mammograficznych i cytologicznych, które są finansowane ze środków NFZ. 

 

 

Typ Beneficjenta 

(kto może składać wniosek) 

 

 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), 

w szczególności: 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie 

podmioty, 
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 podmioty lecznicze wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, 

 instytucje naukowe, 

 jednostki badawczo-rozwojowe, 

 organizacje pozarządowe, 

 podmioty ekonomii społecznej legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług 

stanowiących zakres projektu. 

 

 

Kwota przeznaczona 

na dofinansowanie 

projektów w konkursie 

 

I/II kwartał 2016 – 480 000 EUR (ok. 2 046 000 PLN) 

II/III kwartał 2016 – 900 000 EUR (ok. 3 837 000 PLN) 

 

Maksymalny dopuszczalny 

poziom dofinansowania 

projektu 

 

 

91% kosztów kwalifikowalnych projektu (9 % wkładu własnego) 

 

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN 

 

Cross-financing i środki trwałe stanowią łącznie nie więcej niż 10% wydatków 

kwalifikowalnych 

 

 

Termin składania wniosku 

o dofinansowanie projektu 

 

I/II kwartał 2016 

II/III kwartał 2016 

 

Dodatkowe informacje 

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt: 

http://www.etl.com.pl/dotacje-0  

Skontaktuj się z nami  opcja „Dotacje i szkolenia” 
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