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5. Wydatki w ramach poszczególnych programów profilaktycznych 
 



W ramach projektu w zakresie profilaktyki raka piersi i/lub raka szyjki 
macicy mogą zostać sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 

 działań informacyjno - edukacyjnych oraz edukacji prozdrowotnej  
o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań 
profilaktycznych; 

 Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. 

 Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie 
przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym 
lub przez absolwentów / absolwentki kierunku zdrowie publiczne. 

 działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki kierowanych do lekarzy / kadr POZ 
i kadr medycyny pracy; 
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W ramach projektu w zakresie profilaktyki raka piersi i/lub raka szyjki 
macicy mogą zostać sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji badania dla danej osoby  
z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta 
wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia; 

 zakupu mammobusa / cytobusa / cytomammobusa.  

 

 

UWAGA! W przypadku zakupu mammobusa / cytobusa / cytomammobusa 
Wnioskodawca zobowiązany jest do zachowania pięcioletniego okresu trwałości 
projektu. 
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Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz kryterium 
specyficznym dostępu nr 1 wnioskodawca na etapie aplikowania spełnia 
wymogi w zakresie posiadanego wyposażenia (zaplecza technicznego).  
 
W związku z powyższym, zaplanowane we wniosku o dofinansowanie 
wydatki na zakup sprzętu warunkującego przystąpienie do programu,  
mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. 
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Kosztem niekwalifikowalnym w projekcie jest koszt badania 
mammograficznego / cytologicznego uczestniczki projektu, którego 
finansowanie jest zagwarantowane ze środków płatnika (NFZ).  
Koszt ww. badań uczestniczki projektu może zostać wykazany  
w projekcie jedynie jako wkład własny pod warunkiem, że źródłem ich 
sfinansowania są środki płatnika (NFZ) będące w dyspozycji beneficjenta lub 
partnera projektu. 
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W ramach projektu nie ma możliwości sfinansowania dodatkowych usług 
zdrowotnych (np. badania w kierunku HPV) wykraczających poza zakres 
realizowany w ramach Programu profilaktyki raka piersi  
oraz Programu profilaktyki raka szyjki macicy.  
 
Wprowadzenie dodatkowego zakresu usług zdrowotnych w ramach 
programów profilaktycznych oznacza ich modyfikację uznawaną  
jako tworzenie nowego Regionalnego programu zdrowotnego,  
który wymaga oceny przez AOTMiT. 
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W ramach projektu w zakresie profilaktyki raka jelita grubego mogą zostać 
sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 
 
 usług zdrowotnych: 

 badania kolonoskopowego w maksymalnej kwocie 420 zł brutto, 

 znieczulenia podczas wykonywania badania; 

        
W przypadku realizacji działań w projekcie przez podmioty posiadające umowę  
z Ministerstwem Zdrowia na realizację badań kolonoskopowych w ramach   Programu 
profilaktyki raka jelita grubego, środki EFS służą realizacji dodatkowych badań 
diagnostycznych i przyczyniają się do zwiększenia liczby badań  przeprowadzanych 
przez te podmioty (w porównaniu do ilości badań zakontraktowanych w ramach 
umowy z MZ). 
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W ramach projektu w zakresie profilaktyki raka jelita grubego mogą zostać 
sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 
 
 działań informacyjno-edukacyjnych oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej  

o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych 
lub kierowane do kadr POZ lub kadr placówki medycyny pracy; 
 

      Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. 

 

      Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie 

      przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów 

      / absolwentki kierunku zdrowie publiczne. 
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W ramach projektu w zakresie profilaktyki raka jelita grubego mogą zostać 
sfinansowane w szczególności koszty dotyczące: 

 zapewnienia dojazdu niezbędnego dla realizacji badania dla danej osoby z miejsca 
zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem; 

 zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta 
wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia; 

 zakupu kolonoskopu. 

 

UWAGA! W przypadku zakupu kolonoskopu Wnioskodawca zobowiązany jest  
do zachowania pięcioletniego okresu trwałości projektu. 
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Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 oraz kryterium 
specyficznym dostępu nr 5 wnioskodawca na etapie aplikowania spełnia 
wymogi w zakresie posiadanego wyposażenia (zaplecza technicznego).  
 

W związku z powyższym, zaplanowane we wniosku o dofinansowanie 
wydatki na zakup sprzętu warunkującego przystąpienie do programu, mogą 
zostać uznane za niekwalifikowalne. 
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Powyższe kategorie kosztów nie stanowią katalogu zamkniętego.  
 
Wnioskodawca może zaproponować we wniosku o dofinansowanie wydatki, 
które wykraczają poza wskazane powyżej kategorie kosztów, jednak muszą 
one być niezbędne dla właściwej realizacji wsparcia założonego w projekcie, 
a więc ściśle powiązane z zaplanowanymi zadaniami. 

 

Wydatki 



Zasady dotyczące pomocy publicznej określają przepisy: 

 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; 

 Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej 
w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 
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Z uwagi na specyfikę niniejszego konkursu nie można wykluczyć wystąpienia 
w projektach pomocy publicznej/pomocy de minimis. 

Wnioskodawca, na etapie konstruowania zapisów wniosku  
o dofinansowanie projektu, powinien jednoznacznie określić planowany 
zakres wykorzystania środków trwałych oraz infrastruktury zakupionej  
w projekcie (jeśli takie wydatki planuje) zarówno w okresie trwania projektu, 
jaki również po jego zakończeniu. 

W przypadku, gdy podmioty będą wykorzystywać środki trwałe zakupione  
w ramach projektu (np. mammograf, kolonoskop) lub wydatki objęte cross – 
financingiem do działalności komercyjnej (w okresie realizacji projektu lub po 
jego zakończeniu), tego typu wsparcie powinno zostać zweryfikowane pod 
katem wystąpienia pomocy publicznej. 

 
 

 

  
Pomoc publiczna /Pomoc de minimis 

 



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/

