
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy 
 

Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne  
w regionie 

 

 

Konkurs zamknięty nr RPPK.07.06.00-IP.01-18-009/16 
 
 

1. Informacje ogólne 
 



Typ projektu zgodnie z SZOOP: 

Wdrażanie  programów  zdrowotnych  służących  wspieraniu  aktywności 
zawodowej,  dotyczące  w szczególności  profilaktyki (pierwotnej  i wtórnej) 
chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza  
w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy. 
 
Tytuł konkursu zgodnie z Planem Działania: 

Wsparcie realizacji w województwie podkarpackim programów 
profilaktycznych raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego. 
 

 

W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości 
finansowania badań w kierunku HPV. 

Typ projektu możliwy do realizacji 



Kwota przewidziana na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu 

15 000 000,00 PLN 
 

Maksymalne dofinansowanie projektu 

85 % 
 

Minimalny wkład własny beneficjenta 

15 % 
 

Minimalna wartość projektu 

200 000,00 PLN 

Dostępne środki 



od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. 
 

Formy składania wniosków: 
 
 w wersji elektronicznej – za pośrednictwem Lokalnego Systemu 

Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków  
o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl 

 
 w wersji papierowej – w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI 

WUP – osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy 
Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria WUP), 
jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP (Krosno, Przemyśl, 
Tarnobrzeg) 
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W przypadku, gdy Wnioskodawca zaliczy VAT do wydatków 
kwalifikowalnych jest zobowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie 
jeden egzemplarz Oświadczenia o kwalifikowalności VAT (zał. nr 12 do 
Regulaminu). 
 
 
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie Oświadczenie  
o kwalifikowalności VAT (zał. nr 13 do Regulaminu) składa również każdy  
z partnerów, który w ramach ponoszonych wydatków w projekcie, w całości 
lub części będzie kwalifikował  VAT. 
 
 
 

Składanie wniosków – wymagane załączniki 



Zgodnie z punktem 1.5.14 Regulaminu konkursu Wnioskodawca ubiegający 
się o pomoc de minimis do wniosku o dofinansowanie załącza: 

1. kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de 
minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis  
w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo 
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 
1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu 
w sprawach dotyczących pomocy publicznej; 

2. informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej. 

Składanie wniosków – wymagane załączniki 



 
Termin realizacji projektu musi mieścić się w okresie 

od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 
 
 
 

Kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie 
wcześniej niż od dnia rozpoczęcia naboru wniosków tj.  

30 grudnia 2016 r.  
 

Wymagania czasowe 



1. Weryfikacja wymogów formalnych  

10 dni roboczych (gdy weryfikacji podlega nie więcej niż 100 wniosków) 
Termin ten może ulec wydłużeniu, ponieważ jest uzależniony od liczby 
złożonych wniosków oraz ewentualnych uzupełnień. Wnioskodawca ma 
możliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku. 
 

2. Ocena formalno-merytoryczna (w tym negocjacje) 
Termin dokonania oceny jest uzależniony od liczby złożonych wniosków 
(do 200 dni kalendarzowych od dnia zamknięcia naboru). 
 

3. Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu szacowany jest na  
czerwiec 2017 r. 

 

Wybór projektów do dofinansowania 



Dziękuję za uwagę 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS 

ul. Króla Kazimierza 7 

35-061 Rzeszów 

http://wuprzeszow.praca.gov.pl/   

wup@wup-rzeszow.pl 

http://wuprzeszow.praca.gov.pl/

