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              Dzierżoniów, dn. 4.02.2016 r. 

 
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW 

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO 
zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146, z późn. zm.) 
 
NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór partnerów do 
wspólnego przygotowania i realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego na terenie 
powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych  
i ząbkowickiego (subregion wałbrzyski) w konkursie Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, zwanej dalej IOK 
(Instytucja Organizująca Konkurs), nr RPDS.08.07.00-IZ.00-02-039/15. 
 
Partnerstwo obejmuje wspólne aplikowanie o dofinansowanie projektu, który będzie 
realizował program profilaktyki raka jelita grubego na terenie subregionu wałbrzyskiego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek Pracy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Konkurs 
dotyczy Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.  
 
Środki europejskie przeznaczone na realizację programu w subregionie wałbrzyskim wynoszą 
6 324 079 PLN.  
 

Planowany okres realizacji programu: sierpień 2016 – sierpień 2018. 

 
Regulamin konkursu (zwany dalej: Regulaminem) znajduje się na stronie: 
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-8-7-aktywne-i-zdrowe-
starzenie-sie/ 
 
Zapraszamy do Partnerstwa: 

 - podmioty wykonujące działalność leczniczą, w szczególności placówki POZ, których 
głównym zadaniem w projekcie będzie kolportaż zaproszeń do udziału w badaniu 
kolonoskopowym oraz promowanie innych form wsparcia przewidzianych w ramach 
Partnerstwa (m. in. planowana jest organizacja co najmniej jednej konferencji na temat 
znaczenia profilaktyki raka jelita grubego w kontekście wydłużenia aktywności zawodowej 
osób, którym dedykowany jest program);  
- organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową lub posiadają 
udokumentowane doświadczenie z zakresu upowszechnienia edukacji prozdrowotnej oraz 
promocji udziału w badaniach diagnostycznych jelita grubego; 
- pracodawców/organizacje zrzeszające pracodawców, którzy zadeklarują włączenie badań 
kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowych w ramach przeprowadzania okresowych 
badań pracowniczych. 
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Grupę docelową w projekcie stanowią, niezależnie od występujących objawów klinicznych 
choroby, osoby pracujące w wieku 55 – 64 lata (w dniu badania). Definicja osoby pracującej 
oraz warunki uczestnictwa w projekcie opisane zostały szczegółowo na stronie 16  
i następnych Regulaminu).   
 
Celem Partnerstwa jest: 

- wspólna realizacja przez partnerów działań mających na celu zwiększenie zgłaszalności na 
badania profilaktyczne jelita grubego w grupie docelowej projektu; 
- poprawa dostępu do programów zdrowotnych negatywnie wpływających na rynek pracy; 
- współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi się diagnostyką chorób jelita grubego,  
a placówkami POZ; 
- nawiązanie współpracy z pracodawcami z subregionu wałbrzyskiego, którzy wyrażą chęć 
włączenia badania kolonoskopowego do pakietu badań dodatkowych (fakultatywnych) 
wykonywanych podczas okresowych badań pracowniczych. 
 
Partnerzy muszą: 

- spełniać warunki określone w Regulaminie; 
- prowadzić działalność na terenie województwa dolnośląskiego – posiadać na terenie 
województwa dolnośląskiego siedzibę, filię, delegaturę lub innie prawnie dozwoloną formę 
działalności albo w okresie realizacji projektu prowadzić na terenie województwa 
dolnośląskiego biuro, w którym udostępniona będzie pełna dokumentacja projektu oraz 
umożliwiony osobisty kontakt z kadrą projektu; 
- wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także 
zdolności społeczne tj. umiejętności do samoorganizowania się i współpracy oraz 
zaangażowanie w poprawę sytuacji grupy docelowej.  
 
Udział w projektach o podobnym charakterze będzie dodatkowym atutem przyszłego 
partnera.  
 
Spotkanie organizacyjne: 

26 lutego 2016 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej NZOZ Szpitala Powiatowego  
w Dzierżoniowie Sp. z o.o. (bud. D przy ul. Cichej 1 w Dzierżoniowie) odbędzie się spotkanie 
organizacyjne wszystkich, którzy zgłosili chęć swojego udziału w Partnerstwie.  
 
Udział w spotkaniu jest obowiązkowy z uwagi na czynności zaplanowane w jego toku. 
 
Celem spotkania będzie:  

- utworzenie Partnerstwa (udział w Partnerstwie wymaga spełnienia wszystkich wymogów 
Regulaminu oraz zgody wszystkich partnerów); 
- wyłonienie spośród partnerów projektu i na podstawie ich wspólnej decyzji partnera 
wiodącego, który będzie rozliczał projekt, odpowiadał za jego prawidłową realizację oraz 
działał w imieniu i na rzecz wszystkich partnerów; 
- określenie reguł Partnerstwa i zadań poszczególnych Partnerów w Projekcie. 
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Zarząd NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany 
miejsca lub godziny spotkania, po wcześniejszym uzgodnieniu tej zmiany ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami.  
 
Ostateczny termin składania wniosków do IOK: 29 lutego 2016, godz. 15:00. 
 
Termin zgłaszania się do udziału w Partnerstwie: 25 lutego 2016, godz. 15:00. 

Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej na adres: 

katarzyna.strojny@szpital.dzierzoniow.pl 
 

W tytule wiadomości należy wpisać: Oferta partnerstwa – profilaktyka raka jelita grubego. 
 
Do prawidłowego złożenia oferty wymagane jest podanie następujących informacji: 
1) nazwa, forma prawna, adres, NIP, REGON instytucji zainteresowanej udziałem  
w Partnerstwie; 
2) krótka charakterystyka planowanego udziału w projekcie: 
a) deklarowana liczba imiennych zaproszeń, które zostaną wręczone osobom, które spełniają 
kryteria udziału w projekcie, opis sposobu kolportażu (pocztą, osobiście); 
b) minimalna i maksymalna liczba kolonoskopii, które jest w stanie przeprowadzić podmiot 
leczniczy (dotyczy podmiotów dysponujących odpowiednią bazą sprzetową i personelem); 
c) propozycje innych form wsparcia dla uczestników; 
3) dane kontaktowe osoby wyznaczonej do reprezentowania instytucji podczas spotkania 
organizacyjnego (imię, nazwisko, stanowisko, telefon).  
 
Kontakt w przypadku pytań: 

Katarzyna Strojny 
specjalista ds. funduszy zewnętrznych 
tel. 74 834 41 21 
kom. 723 695 742 
 
 
 
 


