Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2017 rok (wersja sierpień 2017)
Lp.
1.

Numer i nazwa Działania/Poddziałania
Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności
zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne

2.

Zmiana
Rezygnacja z naboru zaplanowanego na wrzesień
br.

Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na
grudzień br. z 12 665 000,00 PLN do 8 500 000,00
PLN.

3.

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności
zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju
AKO

Rezygnacja z naboru zaplanowanego na wrzesień.

4.

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne projekty konkursowe

5.

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w
ramach ZIT dla MOF Poznania

Zmniejszono kwotę naboru zaplanowanego na
październik br. z 20 029 290,00 PLN do 13 729
860,00 PLN
Dodanie nowego naboru na grudzień 2017 r. w
kwocie 4 108 582,72 PLN.

Uzasadnienie
Przedmiotowy konkurs planowany był do ogłoszenia w
formule Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ).
W związku z negatywną opinią Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do
Programu prewencji niewydolności serca u pacjentów
onkologicznych DEFS rezygnuje z realizacji
przedmiotowego naboru w 2017 r.
W ramach przedmiotowego konkursu zaplanowano
realizację dwóch Regionalnych Programów
Zdrowotnych (tj.: dot. metabolizmu oraz dot.
nowotworów jamy ustnej). W związku z otrzymaniem
negatywnej opinii Ministerstwa Zdrowia do fiszki RPZ
dot. nowotworów jamy ustnej podczas opiniowania
Planów działania w obszarze zdrowia, DEFS
zrezygnował z realizacji przedmiotowego programu w
2017r. Mając na uwadze powyższe kwota
dofinansowania została umniejszona o wartość
przewidzianą na RPZ dot. nowotworów jamy ustnej (tj. o
kwotę 4 165 000,00).
Przedmiotowy konkurs planowany był do ogłoszenia w
formule Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ).
W związku z negatywną opinią Prezesa Agencji Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) ZIT
AKO rezygnuje z realizacji przedmiotowego naboru w
2017 r.
Aktualizacja kwoty w związku z rozstrzygnięciem
wcześniejszego naboru wniosków, który odbył się w III
kwartale 2016 r.
IZ WRPO zaplanowała dodatkowy konkurs/nabór
wniosków w ramach przedmiotowego Poddziałania w
wyniku powstania oszczędności związanych z
niewykorzystaniem przysługującej alokacji z
poprzedniego naboru.

