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Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Typ projektu: Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 

podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym 

matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

w zakresie radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu 

działania szkół rodzenia i skupienie się również na kwestiach związanych z opieką nad 

małym dzieckiem, kampanie informacyjne połączone z warsztatami, grupy wsparcia, 

grupy samopomocowe). 

Modyfikacja kryteriów w związku z trudnościami interpretacyjnymi kryteriów, zmiany 

o charakterze redakcyjnym.
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Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Typ projektu: Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi 

(w tym instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem zdrowia), w tym np. 

świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, 

rozwój opieki długoterminowej. 

Modyfikacja kryteriów w związku z trudnościami interpretacyjnymi kryteriów, zmiany 

o charakterze redakcyjnym.

Zmiana kryterium nr 10 dotyczącego możliwości ubiegania się o środki podmiotów, które 

otrzymały dofinansowanie na utworzenie DDOM z POWER.

Autopoprawka:
Konieczność zmiany kryterium dostępu nr 6: „Projekt obejmuje utworzenie i funkcjonowanie 

jednego DDOM-u w jednym z powiatów województwa podkarpackiego , przy czym możliwe 

jest podpisanie umowy na dofinansowanie jednego DDOM-u w powiecie, z wyjątkiem 

powiatów: Rzeszów, powiat rzeszowski, Tarnobrzeg, Przemyśl, Krosno, gdzie możliwe będzie 

dofinansowanie dwóch DDOM-ów”.
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Brak możliwości oceny kryterium na tym etapie oceny projektu.

Projektodawca może spełnić na etapie oceny kryteriów dostępu wyłącznie warunek 

dotyczący funkcjonowania DDOM-u na terenie jednego powiatu. Podpisanie umowy 

(a wcześniej przyznanie dofinansowania) zależne jest od IP i możliwe do oceny po 

zakończeniu oceny i negocjacji wszystkich projektów złożonych w ramach konkursu.

Proponujemy korektę kryterium tj. usunięcie zapisu dotyczący podpisywania jednej 

umowy na dofinansowanie DDOM-u w powiecie.
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Skorygowana treść kryterium wraz z definicją:

Projekt obejmuje utworzenie i funkcjonowanie jednego DDOM-u w jednym z powiatów 

województwa podkarpackiego.

Definicja:
Kryterium zostało wprowadzone, aby umożliwić dostęp do usługi zdrowotnej jak największej liczbie 

osób, przy jednoczesnym założeniu, że odległość między miejscem zamieszkania a miejscem 

świadczenia usługi nie ogranicza możliwości uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma objąć wsparciem mieszańców całego powiatu na terenie którego jest tworzony.

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.1.

Opis znaczenia kryterium: TAK/ NIE

Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku.
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Proponujemy wprowadzenie kryterium premiującego o wadze punktowej 10.

Treść kryterium:

DDOM tworzony jest w powiecie, na obszarze którego nie funkcjonuje dom utworzony 

w ramach rozstrzygniętych konkursów na utworzenie tego typu placówek.

Definicja:
Kryterium ma na celu zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych jak największej liczbie 

mieszkańców województwa.     

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu.

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 

i/lub 4.1.
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