
 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów                                                 
i zostały wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 7.4 Wydłużanie 
aktywności zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 – nabór I w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi obejmujących 
profilaktykę raka jelita grubego 

 

Lp. 
Nazwa 

wnioskodawcy  
Tytuł projektu 

Kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania 

[PLN] 

Koszt 

całkowity 

projektu 

[PLN] 

Wynik 

oceny 

[%] 

Projekty wybrane do dofinansowania 

1.  

Krapkowickie 

Centrum Zdrowia Sp. 

z.o.o 

Bądź sprytniejszy niż rak! 

Program badań 

profilaktycznych raka jelita 

grubego dla mieszkańców 

powiatu krapkowickiego. 

901 897,33 949 365,62 94,39 

2.  

Publiczny 

Samodzielny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Wojewódzkie 

Centrum Medyczne w 

Opolu 

"Moje wewnętrzne JA" - 

program zdrowotny 

przeciwdziałający 

zachorowaniom na raka 

jelita grubego dla osób z 

woj. opolskiego w wieku 

50-65 lat, niezależnie od 

wywiadu rodzinnego oraz 

osób w wieku 40-49 lat, 

które mają krewnego 

pierwszego stopnia, u 

którego rozpoznano raka 

jelita grubego, a także os. w 

wieku 25-49 lat z rodziny z 

zespołem Lyncha. 

5 576 397,89 5 869 975,02 92,52 

3.  

Indywidualna 

Praktyka Lekarska 

Gabinet Chirurgiczny 

Krzysztof Kamiński 

Nie daj się rakowi! Więcej 

kolonoskopii - więcej 

wyleczeń raka jelita 

grubego. 

1 002 800,00 1 066 800,00 92,52 

4.  
Brzeskie Centrum 

Medyczne 

Stop dla raka - program 

profilaktyki raka jelita 

grubego w powiecie 

brzeskim i namysłowskim 

660 487,50 695 250,00 88,79 
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5.  

EMC INSTYTUT 

MEDYCZNY SPÓŁKA 

AKCYJNA 

Poprawa dostępności do 

badań diagnostycznych dla 

mieszkańców województwa 

opolskiego w kierunku 

wykrycia nowotworów 

jelita grubego w celu 

podtrzymania ich 

aktywności zawodowej 

1 089 684,96 1 147 036,80 77,57 

6.  

POWIATOWE 

CENTRUM ZDROWIA 

SPÓŁKA AKCYJNA W 

KLUCZBORKU 

Profilaktyka raka jelita 

grubego na terenie 

województwa opolskiego 

1 704 528,00 1 794 240,00 76,64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwały z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru do 
dofinansowania projektów w trybie konkursowym w ramach Działania 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej 
Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i raka piersi – 
Nabór I 


