
Gliwice,  05 luty 2019 r. 

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 

 

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ W 

OBSZARZE ZDROWIA  



Na co można uzyskać dofinansowanie w obszarze zdrowia? 

 REGIONALNE PROGRAMY ZDROWOTNE DOTYCZĄCE REHABILITACJI 
LECZNICZEJ  

 PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA 

 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NADWADZE, OTYŁOŚCI I CUKRZYCY 

 ELIMINOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY ORAZ 
PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB STARSZYCH  

 ZDROWA MATKA I DZIECKO 

 DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG ZDROWOTNYCH 
 



DOFINANSOWANIE: 88-90% WARTOŚCI PROJEKTU (w zależności od tematu)  
 
WKŁAD WŁASNY może być pieniężny, rzeczowy (udostępnienie sprzętu, pomieszczeń 

do realizacji projektu) 

NA CO MOŻNA LICZYĆ? 

KOSZTY POŚREDNIE  

10-25% kosztów bezpośrednich 

(w zależności od wartości 

całkowitej projektu)  na 

pokrycie kosztów obsługi 

projektu.  

Uproszczone metody rozliczania projektów - bez faktur, bez dokumentów księgowych  

• stawki jednostkowe,  

• projekty rozliczane ryczałtem 



Celem Regionalnych programów będzie rehabilitacja osób z zapalnymi 
oraz przewlekłymi chorobami układu kostno- stawowego i mięśniowego 
na lata 2019-2022 

Konkurs RPSL.08.03.02-IZ.01-24-297/18  
termin naboru od 31 XII 2018 r. do dnia 18 II 2019 r. 

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:  

W ramach projektów można sfinansować: 
 szkolenia dla kadry medycznej z zakresu 

nowoczesnych technik rehabilitacji, 
 kompleksową rehabilitację pacjenta 

obejmującą konsultacje reumatologiczne, 
wizyty lekarskie u specjalisty, porady 
fizjoterapeutyczne, Indywidualne plany 
rehabilitacyjne oraz edukację zdrowotną, 
żywieniową oraz psychoedukację. 

REGIONALNE PROGRAMY ZDROWOTNE 

Wdrażanie programów zdrowotnych dot. rehabilitacji leczniczej, ułatwiających 
powroty do pracy i utrzymanie zatrudnienia we współpracy z pracodawcami. 



REGIONALNE PROGRAMY ZDROWOTNE 

Regionalne programy rehabilitacji na lata 2019-2022: 
• osób chorych na nowotwory układu pokarmowego,  
• osób z zaburzeniami psychicznymi afektywnymi oraz nerwicowymi,  
• osób z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem alkoholu oraz 

innych substancji psychoaktywnych 

 
Termin naboru wniosków: marzec 2019 r. 

Regionalne programy rehabilitacji na lata 2019-2022: 
• osób z chorobami układu krążenia  
• rehabilitacji oddechowej jako drogi powrotu do aktywności zawodowej i społecznej 

 
Termin naboru wniosków: kwiecień 2019 r. 

W 2019 r. zaplanowano także realizację kolejnych konkursów wdrażających programy 
zdrowotne dotyczące rehabilitacji leczniczej 

W ramach projektów można sfinansować: 
 usługi zdrowotne, turnusy rehabilitacyjne, 
 dojazd na badania, 
 działania edukacyjne dla uczestników wsparcia,  
 działania szkoleniowe dla lekarzy specjalistów, 

fizjoterapeutów. 



Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu: 

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA 

Celem Programów zdrowotnych jest podniesienie świadomości na temat 
profilaktyki nowotworowej oraz zmniejszenie zachorowalności i 
umieralności na nowotwory poprzez podniesienie świadomości co do 
konieczności wykonywania badań profilaktycznych 

W ramach projektów można sfinansować: 
 działania edukacyjne (edukacja prozdrowotna), 
 badania kolonoskopowe wraz z znieczuleniem. 

Termin naboru wniosków: wrzesień 2019 r 

Wdrażanie programów zdrowotnych w kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworów m.in. jelita grubego, piersi, szyjki macicy. 



Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:    

Termin naboru wniosków: marzec 2019r.  

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NADWADZE, 
OTYŁOŚCI I CUKRZYCY 

Celem Regionalnego programu jest podniesienie świadomości na temat 
profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cukrzycy i otyłości 

W ramach projektów można sfinansować: 
 badania profilaktyczne w zakresie nadwagi i otyłości 

(w tym oznaczenie glukozy we krwi), 
 szkolenia  dla uczestników w zakresie 

przeciwdziałania nadwadze i otyłości, 
 konsultacje z dietetykiem, fizjoterapeutą, 

psychologiem, 
 działania informacyjno – edukacyjne promujące 

zdrowy styl życia (spotkania, materiały). 

Wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 
problemem regionu. 



Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu: 

Termin naboru wniosków: wrzesień 2019 r. 

ELIMINOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA W MIEJSCU PRACY 
ORAZ PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB STARSZYCH   

Działania ukierunkowane: 
•  na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka  w miejscu pracy, w tym 

działania szkoleniowe  
 
• na przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, 

pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac 

W ramach projektów można sfinansować: 
 działania o charakterze szkoleniowym i 

informacyjnym, 
 modyfikowanie/modernizacja stanowisk pracy, 
 działania doradcze (np. doradztwo, coaching), 
 przekwalifikowanie pracowników mające na celu 

umożliwienie kontynuowania pracy na 
zmodernizowanym stanowisku lub rozpoczęcia 
pracy na innym stanowisku, które nie stanowi 
obciążenia dla zdrowia danego pracownika. 



ZDROWA MATKA I DZIECKO 

W ramach projektów można sfinansować: 
 organizację Szkół Świadomego Rodzicielstwa w 

których mogą uczestniczyć kobiety ciężarne wraz z 
osobami towarzyszącymi,   

 zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,  
 szkolenia i kursy dla kadry medycznej (lekarzy, 

położnych, psychologów, fizjoterapeutów).  

Termin naboru wniosków: maj 2019 r.  

Celem RPZ jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w 
zakresie opieki nad kobietami w ciąży i dziećmi w okresie prenatalnym. 

Wdrażanie założeń Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa 
Śląskiego na lata 2017-2020 pn. „Zdrowa Matka i dziecko”. 

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu: 



DEINSTYTUCJONALIZACJA USŁUG ZDROWOTNYCH 

Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu:  

Termin naboru wniosków: październik 2019 r. 

W ramach projektów można sfinansować: 
 przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu ,  
 teleopiekę medyczną, 
 opiekę medyczną nad osobami niesamodzielnymi  w zastępstwie 

za opiekunów będących członkami rodzin, 
 opiekę domową nad osobą niesamodzielną, 
 wsparcie zespołów środowiskowych,  
 koordynację usług medycznych dla osób niesamodzielnych, 
 wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, 
 tworzenie nowych Dziennych Domów Opieki Medycznej 
 tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formie 

zdeinstytucjonalizowanej. 

Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

Celem konkursu jest wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie. 



Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich  

w Regionie 

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C 

40-037 Katowice 

w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00 

od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30  

 

Telefony: 32 77 40 172 / 32 77 40 193 / 32 77 40 194 

E-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl 

www.rpo.slaskie.pl 

ANNA TOFILSKA 
KIEROWNIK REFERATU WYBORU 
PROJEKTÓW 

WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO  


