
 

Białystok, dnia 08 października 2020 r. 

 
KOMUNIKAT 

 
do naboru RPPD.08.04.01-IZ.00-20-002/20 

 
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.4 

Infrastruktura społeczna, Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Typy projektów:  

1. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze 
chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób 

układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób 
układu oddechowego, chorób psychicznych; 

2. Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy 
chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem 

zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pk.1). Choroby i problemy 
zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych. 

 
 
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż zmianie uległ dokument pn. Kryteria wyboru 
projektów stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.  
 
Skutkuje to koniecznością wprowadzenia zmian w Regulaminie konkursu tj.: 

Pkt 5 Intensywność wsparcia i finansowanie projektów  

Było: W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą pozytywną liczbę punktów, a wartość 
alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na wybrania do dofinansowania wszystkich 
projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decydują następujące kryteria rozstrzygające 
(zgodnie z Uchwałą Nr 28/2020 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020 z dnia 04.09.2020 
r.) 

Obecnie: W przypadku, gdy kilka projektów uzyska tą samą pozytywną liczbę punktów,  
a wartość alokacji przeznaczonej na dany konkurs nie pozwala na wybrania do dofinansowania 
wszystkich projektów, o wyborze projektu do dofinansowania decydują następujące kryteria 
rozstrzygające (zgodnie z Uchwałą Nr 31/2020 Komitetu Monitorującego RPOWP 2014-2020  
z dnia 07.10.2020 r.) 

Pkt 19. Podstawy prawne/Dokumenty IZ RPOWP 

Było: Uchwała nr 28 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 04 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, 
Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ 
projektu 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze 
chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu 
krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu 
oddechowego, chorób psychicznych; 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na 
specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej  



i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pk.1). 
Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych. 

Obecnie:  
Uchwała Nr 31/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 07 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, 
Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia; Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej; Typ 
projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze 
chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu 
krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu 
oddechowego, chorób psychicznych); 2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na 
specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i 
stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). 
Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych. 

 
 
 
 
 
 

 


