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12.04.2017 r. 

 

12 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Grupy roboczej ds. włączenia społecznego i rynku 

pracy, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020. W spotkaniu wzięli 

udział członkowie grupy, przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Podczas 
spotkania omówione zostały materiały będące przedmiotem obrad XVI posiedzenia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020, w zakresie zainteresowań Grupy dotyczące: 

•         propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek 
pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 dla: 

−        Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: 
Opracowanie i/lub wdroŜenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem 
rehabilitacji medycznej) (Priorytet inwestycyjny 8vi),  

−        Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu projektu: Realizacja 
programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i 
kleszczowe zapalenie mózgu),w tym działania zwiększające zgłaszalność na 
badania profilaktyczne) (Priorytet inwestycyjny 8vi), 

Kryterium merytoryczne specyficzne (fakultatywne).- Projekt skierowany jest co 
najmniej w 50% do mieszkańców powiatów, w których stwierdzono najwyŜsze 
wartości wskaźnika zapadalności na zakaźne choroby odkleszczowe – po 
dyskusji wskazano zagroŜenie, Ŝe jeden z subregionów moŜe nie zostać 
wyłoniony w konkursie i nie zostaną zrealizowane zapisy programu Polityki 
zdrowotnej.  

Ustalono, Ŝe zgłoszona zostanie propozycja zmiany 30 % - 15 pkt, 40 % - 25 pkt, 
50 % - 35 pkt 

−        Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty 
konkursowe (dla typu projektu: Opracowanie i wdroŜenie programów 
wczesnego wykrywania (wraz z sanacją) wad rozwojowych i rehabilitacji 
dzieci zagroŜonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych) (Priorytet 
inwestycyjny 9iv), 

−        Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty 
konkursowe (dla typu projektu: WdroŜenie         profilaktyki raka szyjki macicy 
(w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia 
interwencji krajowej)) (Priorytet inwestycyjny 9iv), 



−        Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT 
Olsztyn (Priorytet inwestycyjny 9iv),. Bez uwag, te same co wyŜej,  

 

W wyniku dyskusji ustalono, iŜ kryterium we wszystkich czterech konkursach, dot. 
wymaganego doświadczenia, zostanie dookreślone do doświadczenia na terenie woj. warm.-
maz. ROPS przeanalizuje wprowadzenie tej zmiany jako autopoprawki.  

 

Pierwsze cztery konkursy realizują zapisy adekwatnie Programu Polityki Zdrowotnej dla 
mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 
2017-2019 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania zakaźnych chorób 
odkleszczowych, Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-
mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017-2019 w zakresie rehabilitacji 
medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, Programu Polityki Zdrowotnej na lata 
2017-2019 w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i rehabilitacji zaburzeń ze 
spektrum autyzmu u dzieci i młodzieŜy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz 
Programu Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w 
zakresie profilaktyki zakaŜeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności 
działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat  

Niestety, programy te nie zostały poddane społecznej konsultacji, co uniemoŜliwia skuteczną 
ocenę kryteriów. Jednym z niekorzystnych skutków braku konsultacji jest teŜ nie przypisanie 
określonych narzędzi do określonych działań, co ogranicza np. realizację projektów 
nastawionych na rozwój tzw. „telemedycyny”. 

Omówiono teŜ kryteria dla  

−        Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT 
Olsztyn (Priorytet inwestycyjny 9iv) 

 

Spotkanie zakończono prośbą o udzielenie informacji, na które umówiono się podczas poprzednich 

spotkań (dot. m.in. wyników konkursów, liczby zgłoszonych wniosków itd.). 
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