
Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie i zmiana regulaminu konkursu nr 
POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w 
systemie ochrony zdrowia. 

Informujemy,  że  19.10.2018  r.  zmieniony  został  regulamin  konkursu  nr  POWR.05.02.00-IP.05-00-
013/18 Szkolenia dla osób wykonujących czynności administracyjne w systemie ochrony zdrowia.

Zmiana dotyczy modyfikacji brzmienia poszczególnych punktów regulaminu konkursu:

1. Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie – przedłużenie terminu na składanie
wniosków do 5 listopada 2018 r. do godz. 14:00  .  

2. Zmiana  treści  kryterium  merytorycznego  ocenianego  0-1  nr  3  w  cz.  II  pkt.  6  Podmioty
uprawnione  do  ubiegania  się  o  dofinansowanie  projektu oraz  w  cz.  V  23.1.1.  Kryteria
merytoryczne weryfikowane w systemie 0-1:

 Było:

„Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym
projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z
ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342), (jeśli
dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od
łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w
ramach  EFS,  których  stroną  umowy  o  dofinansowanie  jest  instytucja,  w  której
dokonywana  jest  ocena  merytoryczna  wniosku  w  roku  kalendarzowym,  w  którym
wydatki są najwyższe”?

 Jest:

„Wnioskodawca  oraz  partnerzy  krajowi  (o  ile  dotyczy),  ponoszący  wydatki  w  danym
projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń.
zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub
wyższy od średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie

Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych (jsfp), w tym projektów
partnerskich w których jsfp występują jako wnioskodawca (lider).  Wówczas kryterium
obrotu  nie  jest  badane.  W  przypadku  podmiotów  niebędących  jednostkami  sektora
finansów  publicznych  jako  obroty  należy  rozumieć  wartość  przychodów  (w  tym
przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów)
osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego wnioskodawcę/ partnera (o
ile  dotyczy)  na dzień składania wniosku o dofinansowanie.  W przypadku partnerstwa
kilku podmiotów badany jest łączny obrót wszystkich podmiotów wchodzących w skład
partnerstwa nie będących jsfp.”.

3. Uściślenie w cz. II pkt. 6  Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu
informacji  zasad  weryfikacji  spełnienia  kryterium  dostępu  nr  1  poprzez  stwierdzenie,  że
weryfikacja podmiotów uprawnionych do dofinansowania będzie odbywała się na podstawie
treści  wniosku  o  dofinansowanie  i  załączników,  zgodnie  z  treścią  rozdziału  IV  pkt.  19  i
rozdziału V pkt. 23.1.2.

4. Zmiana  w  cz.  IV  pkt.  19  ppkt.  2  Przygotowanie  wniosku  o  dofinansowanie regulaminu
konkursu:



 Było:
„Przy składaniu wniosku są wymagane następujące dodatkowe dokumenty:

o program szkolenia/kursu przewidziany w projekcie;
o potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia wpisu do rejestru podmiotów

prowadzących  kształcenie  na  kierunku  lekarskim  lub  lekarsko  –
dentystycznym lub pielęgniarstwo lub/ i położnictwo lub zdrowie publiczne
lub/i ekonomia lub/i zarzadzanie. 

o dokumenty  potwierdzające  przeszkolenie  w  ostatnich  3  latach
kalendarzowych  poprzedzających  rok  złożenia  wniosku  o  dofinansowanie
projektu co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów leczniczych lub
pracowników organów założycielskich - w zakresie zarządzania w ochronie
zdrowia lub zdrowia publicznego.”

 Jest:
„Przy składaniu wniosku są wymagane następujące dodatkowe dokumenty:

o program szkolenia/kursu przewidziany w projekcie;
o dokumenty  potwierdzające  przeszkolenie  w  ostatnich  3  latach

kalendarzowych poprzedzających  rok  złożenia  wniosku o dofinansowanie
projektu co najmniej 100 osób – pracowników podmiotów leczniczych lub
pracowników organów założycielskich  -  w zakresie zarządzania w ochronie
zdrowia  lub  zdrowia  publicznego  (dotyczy  wyłącznie  drugiej  kategorii
wnioskodawców wskazanej w kryterium dostępu nr 1).”

5. Uzupełnienie  w  cz.  V  23.1.2  Kryteria  dostępu regulaminu  konkursu  w zakresie  kryterium
dostępu nr 1:

Dodano: W przypadku pierwszej kategorii Wnioskodawców wystarczające jest oświadczenie
w  treści  wniosku  o  dofinansowanie  nt.  prowadzenia  kształcenia  na  danym  kierunku,
nieposiadania negatywnej opinii  PKA na danym kierunku oraz o niepozostawaniu uczelni  
w stanie likwidacji.

6. W cz. II pkt 9 Wymagania w zakresie wskaźników w projekcie wykreślono treść w ramce.

7. W cz. II pkt 10  Działania możliwe do sfinansowania w projekcie  zdanie pierwsze otrzymało
następująca  treść:  „Wydatki  bezpośrednie  ponoszone  w  ramach  projektu  muszą  ściśle
odnosić się do realizacji działań związanych z organizacją form kształcenia, o których mowa w
niniejszym Regulaminie”.

Przedmiotowe zmiany w pkt. 2 – 6 wynikają z konieczności ujednolicenia treści regulaminu konkursu
z załącznikami (kwestia kryterium dot. obrotu), usunięcie omyłki formalnej dotyczącej konieczności
potwierdzania przez uczelnie posiadania uprawnień do kształcenia poprzez przedstawianie wpisów
do  rejestrów  oraz  korektę  omyłek  pisarskich.  Przedłużenie  terminu  naboru  wniosków  wynika  z
wprowadzenia do regulaminu zmian, o których mowa w pkt. 2-6.

Zmieniony  Regulamin  konkursu  Szkolenia  dla  osób  wykonujących  czynności  administracyjne  w
systemie ochrony zdrowia nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 obowiązuje od dnia publikacji, tj. od
19.10.2018 r. 



Zmieniony regulamin jest jednakowy dla wszystkich wnioskodawców i znajduje się przy ogłoszeniu o
konkursie nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 na stronie www.zdrowie.gov.pl oraz na Portalu.

Wprowadzona zmiana dokumentu nie skutkuje faworyzowaniem poszczególnych wnioskodawców. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać mailowo (szkoleniaHTA@mz.gov.pl) lub
telefonicznie (tel.: 22 53 00 180 lub 146).

http://www.zdrowie.gov.pl/

