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Ministerstwo Zdrowia 
Podsekretarz Stanu Warszawa, 20-12-2016; 

Piotr Gryzą 
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Panie i Panowie Wojewodowie 

Szanowni Państwo, 

Pragnę poinformować, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło 

konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program polityki 

zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej I wczesnego wykrywania reumatoidalnego 

zapalenia stawów. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Przedmiotowy konkurs jest drugim z serii programów profilaktycznych, które zostaną 

uruchomione w najbliższych miesiącach. Ich celem jest poprawa wykrywalności chorób 

będących istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. 

Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób reumatologicznych jest priorytetem 

Ministerstwa Zdrowia. 

Na konkurs zaplanowano 15 min PLN, przy czym wartość pojedynczego projektu nie 

może być wyższa niż 2,5 min PLN. 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są: 

1. uczelnie medyczne działające w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym, 

2. medyczne instytuty badawcze działające w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych, 

3. szpitale kliniczne lub podmioty lecznicze posiadające umowę z OW NFZ 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne 

w zakresie reumatologii. 
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w ramach projektu możliwe będzie finansowanie m.in. działań związanych z edukacją 

zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeri zdrowotnych 

przewidzianych w ramach wdrażania Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej 

w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia 

stawów, zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń 

zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej. 

Jednocześnie informuję, że projekty mogą być składane w partnerstwie celem 

spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału 

kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie 

http7/zdrowie.qov.pl/powMii3bor--115-vvczesne wykryy/anie reumatoidalnego.html 

lub można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ 

wysyłając pytanie na adres mailowy: reumatoidalne.zscojmz.goy.pi lub telefonicznie 

pod nr: 22 53 00 241 oraz 22 53 00 205, 

Przedstawiając powyższe, zwracam się do Państwa z prośbą o wsparcie 

zaprezentowanych działań l\/linistra Zdrowia poprzez udostępnienie informacji 

o ogłoszonym konkursie podmiotom uprawnionym do złożenia wniosku 

o dofinansowanie, działającym na terenie województwa. 

Z poważaniem 

Piotr Gryzą 

Podsekretarz Stanu 
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