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Alokacja na makroregion: 1 732 000,00 PLN (8,66%)



Nr wniosku o 

dofinansowanie 





POWR.05.01.00-00-0003/19



OGÓŁEM



Zatwierdzam: 12.09.2019 r. 



Małgorzata Iwanicka-Michałowicz



Zastępca Dyrektora 
Departamentu Oceny Inwestycji
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Alokacja na makroregion: 1 732 000,00 PLN (8,66%)



Nazwa wnioskodawcy





Białostockie Centrum 

Onkologii im. Marii 

Skłodowskiej - Curie w 





Zatwierdzam: 12.09.2019 r. 



Małgorzata Iwanicka-Michałowicz



Departamentu Oceny Inwestycji
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Tytuł projektu





Program profilaktyczny 

wczesnego wykrywania 

raka płuc w 
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Partnerzy w projekcie





Polskie Towarzystwo 

Oświaty Zdrowotnej 

Oddział Terenowy w 
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Całkowita wartość 

projektu (PLN) - przed 

negocjacjami





   1 731 951,60



   1 731 951,60
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Wartość dofinansowania 

projektu (PLN) - przed 

negocjacjami





   1 731 951,60



   1 731 951,60
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Całkowita wartość 

projektu (PLN) - po 

negocjacjach





   1 726 191,60



   1 726 191,60
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Wartość dofinansowania 

projektu (PLN) - po 

negocjacjach





   1 726 191,60



   1 726 191,60
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Średnia arytmetyczna z 

oceny 





97,5
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Ocena wniosku 

(pozytywna / negatywna)



Ocena wniosku 

(pozytywna / negatywna)



pozytywna
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Status projektu



Status projektu



wybrany do 

dofinansowania




