
 
W tabeli poniżej przedstawiono pytania zgłoszone w ramach naboru do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

chorób cywilizacyjnych oraz odpowiadające im wyjaśnienia. 

Kategoria Pytanie Stanowisko IZ RPO WO 

Regulamin 
konkursu 

Czy w konkursie 8.1, dot. chorób cywilizacyjnych, beneficjent ma 
obowiązek uwzględnić we wniosku obydwa komponenty: 
pierwszy dotyczący otyłości i drugi dot. cukrzycy, czy tez może 
skupić się wyłącznie np. na pierwszym - na otyłości i pominąć 
działania związane z cukrzycą? 

Działania podejmowane przez Wnioskodawców w ramach projektów 
realizowanych w działaniu 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych muszą 
być zgodne z Regionalnym Programem Zdrowotnym pn. Program 
zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w aspekcie nadwagi, otyłości i 
cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego (RPZ), 
zakładającym kompleksowość działań mających na celu zapobieganie 
oraz leczenie wspomnianych chorób, a także zindywidualizowane 
podejście do jego uczestników. 
 Podobne zapisy pojawiają się także w kryterium bezwzględnym 
merytorycznym szczegółowym nr 3 pn. Kompleksowość wsparcia, które 
stanowi:  
W ramach każdego projektu obligatoryjnie muszą zostać zrealizowane 
wszystkie etapy zakładane w Regionalnym Programie Zdrowotnym, tj.: 

 Etap I – badania przesiewowe, w tym również badania stężenia 
glukozy we krwi/test OGTT;  

 Etap II – multikomponentowa opieka nad osobą z nadwagą i 
otyłością, w skład której będą wchodziły 3 komponenty: 
dietetyczny, aktywności fizycznej, oraz interwencji behawioralnych, 
mających na celu zmianę zachowań żywieniowych uczestnika;  

 Działania informacyjno-edukacyjne, w tym „Edukacja na 
sportowo”, realizowane w ramach Etapu I i II. 

Przy czym zakres realizowanych działań musi być dostosowany do 
indywidualnych potrzeb każdego uczestnika projektu. 
Nie ma zatem możliwości, aby projekty dotyczyły tylko i wyłącznie 
działań zaplanowanych w ramach etapu I lub w ramach etapu II. 
Reasumując, w ramach każdego projektu muszą zostać zrealizowane 
wszystkie etapy zakładane w ww. RPZ. 
 



 

Wskaźniki 

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach 
Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i 
społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych zwracam się z 
prośbą o przesłanie tabelarycznego zestawienia: Podział na 
powiaty wskaźnika: Liczba osób objętych badaniami 
przesiewowymi. Stosowny Program Zdrowotny nie zawiera 
takiego uszczegółowienia dla II konkursu (jestem w posiadaniu 
tabeli z wyszczególnieniem wskaźnika ale na I konkurs).  
 

Tego typu zestawienie nie funkcjonuje i nie obowiązuje w bieżącym 
naborze wniosków do działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych w zakresie chorób cywilizacyjnych RPO WO 
2014-2020. 
W pierwszym naborze wniosków do działania 8.1, który odbył się w 
2016 r. w przedmiotowym zakresie, w Regulaminie konkursu (w 
Szczegółowych warunkach konkursu, punkt 33) wprowadzono Podział 
wartości docelowych wskaźnika oraz miernika efektywności na 
poszczególne obszary. W bieżącym regulaminie nie przewidziano 
podziału wartości docelowych tego wskaźnika. Założenia bieżącego 
naboru wniosków zostały oparte o doświadczenie z poprzedniego 
naboru, w efekcie czego IZ zrezygnowała z powyższego zestawienia i 
tym samym postanowiła nie narzucać Wnioskodawcy liczby osób 
objętych badaniami przesiewowymi z podziałem na obszary. Należy 
oszacować wskaźniki w odniesieniu do środków przeznaczonych na 
realizację projektu, mając jednoczenie na uwadze, że wskaźniki powinny 
być oznaczone zgodnie z założeniami programowymi i celowymi. 
Ostatecznej analizy przyjętych we wskaźnikach wartości dokona 
Komisja Oceny Projektów. 
 

 

Informacje udzielone przez pracowników Referatu Przyjmowania EFS nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy 

Operacyjne i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.  

Referat Przyjmowania EFS ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji,  

ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. 


