
 

 

 

Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 Doskonalenie zawodowe 

pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

Informujemy, że 28.06.2019 r. zmieniony został regulamin konkursu nr POWR.05.04.00-IP.05-00-

008/19 Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z zakresu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

Zmiana dotyczy modyfikacji brzmienia kryteriów dostępu i dostosowaniu ich do zapisów Rocznego 

Planu Działania na rok 2019 w podrozdziale 23.1.2: 

1. Zmiana brzmienia sposobu weryfikacji kryterium dostępu nr 1: 

 było: Sposób weryfikacji kryterium:  na  podstawie  treści  wniosku  o  dofinansowanie  

projektu  PO WER oraz dokumentów wskazanych w części V pkt. 19 ppkt. 2 Regulaminu, 

 jest: Sposób weryfikacji kryterium:  na  podstawie  treści  wniosku  o  dofinansowanie  

projektu  PO WER oraz dokumentów załączonych do wniosku (kopie dokumentów 

potwierdzających posiadanie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz 

potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu specjalizacji mającej zastosowanie w 

ochronie zdrowia dotyczącej zdrowia psychicznego lub szkoleń z zakresu 

psychoterapii). 

2. Zmiana kryterium dostępu nr 3 polegająca na przywróceniu słów:  pod warunkiem 

wprowadzenia ww. kwalifikacji do ZSK  

- oraz usunięcia fragmentu Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2018 r. w 

sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i 

młodzieży” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dostępne jest na stronie internetowej: 

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1279/1 oraz słowa specjalizacji po słowie programy w 

kolejnym wierszu. Adres strony internetowej do ww. obwieszczenia znajduje się na stronie 11 

regulaminu konkursu. 

3. Zmiana kryterium dostępu nr 4 polegająca na dodaniu słów: pod warunkiem wprowadzenia 

ww. kwalifikacji do ZSK. 

4. Pod opisem kryterium dostępu nr 6 usunięto fragment Uczestnicy projektu muszą być 

rekrutowani z obszaru co najmniej dwóch województw biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania 

uczestnika. Niemniej IOK zaleca, by miejsce realizacji szkoleń zlokalizowane było na terenie 

dwóch województw i przeniesiono go na stronę 17 Regulaminu konkursu. 

Zmiany dotyczą wyłącznie dostosowaniu Regulaminu do literalnego brzmienia kryteriów w Rocznym 

Planie Działania i nie zmieniają w żaden sposób zasad przyznania dofinansowania określonych  

w regulaminie z dnia 18 czerwca 2019 r. 

Zmieniony Regulamin konkursu Doskonalenie zawodowe pracowników systemu ochrony zdrowia z 

zakresu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 obowiązuje od 

dnia publikacji, tj. od 28.06.2019 r.  

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1279/1


Zmieniony regulamin jest jednakowy dla wszystkich wnioskodawców i znajduje się przy ogłoszeniu  

o konkursie nr POWR.05.04.00-IP.05-00-008/19 na stronie www.zdrowie.gov.pl oraz na Portalu 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Wprowadzona zmiana dokumentu nie skutkuje faworyzowaniem poszczególnych wnioskodawców.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać mailowo (zdrowiepsychiczne@mz.gov.pl) 

lub telefonicznie (tel.: 882 359 140). 
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