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Słownik pojęć str. 5

Słownik pojęć str. 5

podmiot wykonujący działalność leczniczą
– podmiot rozumiany zgodnie z definicją
zawartą w art. 2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1638)

podmiot wykonujący działalność leczniczą –
podmiot rozumiany zgodnie z definicją zawartą w art.
2 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160)

Punkt 1.2.1, ppkt. z, str.8

Punkt 1.2.1, ppkt. z, str.8

z)
Regionalny
Program
Zdrowotny
Województwa Zachodniopomorskiego pn.:
„Profilaktyka
i
wczesne
wykrywanie
nowotworów skóry na lata 2019-2021” w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020;

z) Regionalny Program Zdrowotny Województwa
Zachodniopomorskiego pn.: „Profilaktyka i wczesne
wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021”
(załącznik nr 7.18 do Regulaminu konkursu) w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Punkt 2.1.3, str.11

Punkt 2.1.3, str.11

Grupa docelowa wskazana we wniosku
powinna być zgodna z populacją określona w
Regionalnym Programie Zdrowotnym WZ
„Profilaktyka
i
wczesne
wykrywanie
nowotworów skóry”, który stanowi załącznik
do Regulaminu konkursu.

Grupa docelowa wskazana we wniosku powinna być
zgodna z populacją określona w Regionalnym
Programie Zdrowotnym WZ „Profilaktyka i wczesne
wykrywanie nowotworów skóry na lata 2019-2021”,
który stanowi załącznik nr 7.18 do Regulaminu
konkursu.

Punkt 3.2.4, ppkt. 2, drugi tiret, str. 15

Punkt 3.2.4, ppkt. 2, drugi tiret, str. 15

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy
de minimis stanowiące załącznik nr 7.15 do
Regulaminu
konkursu
lub
wszystkie
posiadane
przez
Wnioskodawcę
zaświadczenia o uzyskanej pomocy de
minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu
pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr
7.16 do Regulaminu konkursu.

Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy de
minimis stanowiące załącznik nr 7.14 do Regulaminu
konkursu
lub
wszystkie
posiadane
przez
Wnioskodawcę zaświadczenia o uzyskanej pomocy
de minimis albo Oświadczenie o nieuzyskaniu
pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 7.15 do
Regulaminu konkursu.

Punkt 4.2.1.6, str. 23
Brak numeracji akapitu
administracyjności).

Punkt 4.2.1.6, str. 23
(ocena

kryteriów

Wstawiono numerację akapitu w części ocena
kryteriów administracyjności.

Punkt 4.2.4, str. 52

Punkt 4.2.4, str. 52

W przypadku skierowania wniosku do
poprawy/uzupełnienia zarówno z tytułu
oczywistych omyłek oraz błędów w zakresie
kryteriów dopuszczalności i/lub kryteriów
administracyjności, niepoprawienie wniosku
w zakresie oczywistych omyłek wskazanych w
wezwaniu wystosowanym przez IOK (poprawa
wniosku niezgodnie z wezwaniem) skutkuje
pozostawieniem go bez rozpatrzenia na
podstawie
art.
43
ustawy
ust
2,
a wnioskodawcy nie będzie przysługiwało
prawo do złożenia protestu. Konsekwencją
pozostawienia wniosku o dofinansowanie bez
rozpatrzenia, zgodnie z Wytycznymi w
zakresie trybów wyboru projektów na lata
2014-2020 jest niedopuszczenie projektu do
dalszej oceny przez KOP.

W
przypadku
skierowania
wniosku
do
poprawy/uzupełnienia zarówno z tytułu oczywistych
omyłek oraz błędów w zakresie
kryteriów
administracyjności,
niepoprawienie
wniosku
w zakresie oczywistych omyłek wskazanych
w wezwaniu wystosowanym przez IOK (poprawa
wniosku niezgodnie z wezwaniem) skutkuje
pozostawieniem go bez rozpatrzenia na podstawie
art. 43 ustawy ust 2, a wnioskodawcy nie będzie
przysługiwało
prawo
do
złożenia
protestu.
Konsekwencją
pozostawienia
wniosku
o dofinansowanie bez rozpatrzenia, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów
na lata 2014-2020 jest niedopuszczenie projektu do
dalszej oceny przez KOP.

Punkt 5.1.2.4, str. 60-61

Punkt 5.1.2.4, str. 60-61

- Oświadczenia dotyczącego pomocy de
minimis wg aktualnego stanu stanowiącego
załącznik nr 7.17 do Regulaminu konkursu;

- Oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis wg
aktualnego stanu stanowiącego załącznik nr 7.16 do
Regulaminu konkursu;

- zaktualizowanego zgodnie ze stanem
faktycznym Oświadczenia o wysokości
uzyskanej pomocy de minimis stanowiącego
załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu lub
potwierdzonych za zgodność z oryginałem
kopii zaświadczeń o uzyskanej pomocy de
minimis wydanych Wnioskodawcy po dniu
złożenia wniosku o dofinansowanie, a przed
dniem składania załączników do umowy (jeśli
dotyczy).

- zaktualizowanego zgodnie ze stanem faktycznym
Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de
minimis stanowiącego załącznik nr 7.14 do
Regulaminu konkursu lub potwierdzonych za
zgodność z oryginałem kopii zaświadczeń o
uzyskanej
pomocy
de
minimis
wydanych
Wnioskodawcy po dniu złożenia wniosku o
dofinansowanie,
a
przed
dniem
składania
załączników do umowy (jeśli dotyczy).

Punkt 5.2.5, drugi tiret, str. 74

Punkt 5.2.5, drugi tiret, str. 74

Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy
de minimis stanowiącego załącznik nr 7.15 do
Regulaminu konkursu lub potwierdzonych za
zgodność
z
oryginałem
wszystkich
posiadanych
przez
Wnioskodawcę
zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis
albo Oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de
minimis stanowiącego załącznik nr 7.16 do
Regulaminu konkursu

Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de
minimis stanowiącego załącznik nr 7.14 do
Regulaminu konkursu lub potwierdzonych za
zgodność z oryginałem wszystkich posiadanych
przez Wnioskodawcę zaświadczeń o uzyskanej
pomocy de minimis albo Oświadczenia o
nieuzyskaniu pomocy de minimis stanowiącego
załącznik nr 7.15 do Regulaminu konkursu.

Punkt 5.3.1, trzeci tiret, str. 75

Punkt 5.3.1, trzeci tiret, str. 75

Działania realizowane w projekcie przez
projektodawcę oraz ewentualnych partnerów
muszą być zgodne z zakresem Regionalnego
Programu Zdrowotnego WZ pn.: „Profilaktyka
i wczesne wykrywanie nowotworów skóry”.

Działania
realizowane
w
projekcie
przez
projektodawcę oraz ewentualnych partnerów muszą
być zgodne z zakresem Regionalnego Programu
Zdrowotnego WZ pn.: „Profilaktyka
i
wczesne wykrywanie nowotworów skóry na lata
2019-2021” (załącznik nr 7.18 do Regulaminu
konkursu).

Punkt 5.3.2, ppkt. 4, piąty tiret, str. 77

Punkt 5.3.2, ppkt. 4, piąty tiret, str. 77

Podstawowym standardem wsparcia jest
określenie czasu trwania wsparcia podanego
w godzinach. Przy czym 1 godzinę wsparcia
należy rozumieć jako godzinę zegarową
(13,70 PLN/godz=60 min.)

Podstawowym standardem wsparcia jest określenie
czasu trwania wsparcia podanego w godzinach.
Przy czym 1 godzinę wsparcia należy rozumieć jako
godzinę zegarową (14,70 PLN/godz=60 min.)

Punkt 6.3, str. 79

Punkt 6.3, str. 79

IP RPO szacuje, że orientacyjny termin
rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 08
kwietnia 2018 r.

IP
RPO
szacuje,
że
orientacyjny
termin
rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na 08 kwietnia
2019 r.

