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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2020 w ramach RPO WO 2014-2020 wersja nr 3 

Materiał informacyjny 

 

 

Lp. 

Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu 
pozakonkursowego (PI) 

Nr konkursu 

w PD 
Wprowadzona zmiana 

1. 7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 
rehabilitacja medyczna (PI 8vi) 

RPO.WO.7.K.9 
Zmiana maksymalnej wartości projektu z: „420 tys. PLN” na „nie dotyczy”. 
Zmiana wartości wskaźników. 

2. 
7.4 Wydłużenie aktywności zawodowej – 

profilaktyka raka szyjki macicy (PI 8vi) 
RPO.WO.7.K.10 

Zmiana minimalnej wartości projektu z: „438 650 tys. PLN” na „nie dotyczy”. 
Zmiana wartości wskaźników. 

3. 
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych – kompleksowa 
opieka nad matką i dzieckiem (PI 9iv) 

RPO.WO.8.K.10 

Zmiana termin naboru z III na IV kwartał 2020 r. 
Zmniejszenie alokacji z 14 000 000 PLN na 10 000 000 PLN. 
Dostosowanie wartości wskaźników do zmienionej alokacji. 
Zmiana minimalnej wartości projektu z: „438 650 tys. PLN” na „nie dotyczy”. 

4. 
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych – profilaktyka 
cukrzycy, nadwagi i otyłości (PI 9iv) 

RPO.WO.8.K.11 

Zwiększenie alokacji z 5 400 000 PLN na 6 000 000 PLN. 
Dostosowanie wartości wskaźników do zmienionej alokacji. 
Zmiana minimalnej wartości projektu z: „438 650 tys. PLN” na „nie dotyczy”. 
Zmiana brzmienia definicji kryterium wyboru projektu pn. Przewidziane w projekcie 
świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące 
działalność leczniczą. 
Usunięcie kryterium pn. Zasięg terytorialny projektu. 
Dodanie kryterium pn.:  

 Zasięg terytorialny projektu dotyczy województwa opolskiego, przy czym 
musi obejmować co najmniej 50% wszystkich gmin wiejskich w województwie 

 Zasięg terytorialny projektu obejmuje gminy wiejskie. 

5. 

 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych – wsparcie 

deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi – 1 konkurs w 2020 r. (PI 9iv) 

RPO.WO.8.K.12 
Zwiększenie alokacji z 500 000 PLN na 2 296 529 PLN. 
Dostosowanie wartości wskaźników do zmienionej alokacji. 
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Lp. 

Przedmiot konkursu/ Tytuł projektu 
pozakonkursowego (PI) 

Nr konkursu 

w PD 
Wprowadzona zmiana 

6. 

8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 
zdrowotnych i społecznych – wsparcie 

deinstytucjonalizacji opieki nad osobami 
starszymi – 2 konkurs w 2020 r. (PI 9iv) 

RPO.WO.8.K.13 Usunięcie konkursu. 

7. 
8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług 

zdrowotnych i społecznych – profilaktyka 
cukrzycy, nadwagi i otyłości (PI 9iv) 

RPO.WO.8.K.14 Zmiana minimalnej wartości projektu z: „438 650 tys. PLN” na „nie dotyczy”. 

8. 
10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 
regionu (PI 9a) 

RPO.WO.10.K.5 

Zmniejszenie alokacji: 
- narzędzie 14 z 8 000 000 PLN na 5 500 000 PLN 
- narzędzie 16 z 3 000 000 PLN na 1 500 000 PLN 
Dostosowanie wartości wskaźników do zmienionej alokacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 21 lipca 2020 r. 


