Pytanie: Czy uczelnia medyczna przystępująca do ww. Konkursu może oprzeć realizację
części medycznej (konsultacja u lekarza specjalisty, etap diagnostyki pogłębionej) na bazie
posiadanych szpitali klinicznych? Nadmieniam, że z podmiotami tymi nie może zostać
zawarte porozumienie o partnerstwie na zasadach określonych w rozporządzeniu
UE nr 65/2014, jak również, że są to jednostki posiadające osobowość prawną.
Odpowiedź: Realizacja części medycznej może zostać oparta na bazie posiadanych przez
uczelnię medyczną szpitali klinicznych.
Pytanie: W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 proszę o wskazanie sposobu
rozliczania zadań realizowanych przez pracowników (…), którzy w celu realizacji
ustawowych celów Uczelni oprócz wykonywania obowiązków nauczyciela akademickiego
zatrudnieni są (na podstawie umowy o pracę, lub cywilno-prawnej) także w podległych
szpitalach przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Uczelnia w ramach zatrudnienia może
wynagrodzić nauczyciela akademickiego w postaci dodatku specjalnego do uposażenia
za prowadzenie szkoleń, problemem natomiast pozostaje kwestia wynagrodzenia tego
samego pracownika zatrudnionego na stanowisku lekarza w szpitalu klinicznym, który
uczestniczyć będzie w tym Projekcie na etapie specjalistycznej konsultacji medycznej
i diagnostyki pogłębionej.
Odpowiedź: Rozliczanie wykonanych świadczeń zdrowotnych, dla których określone zostały
stawki jednostkowe, odbywać się będzie na podstawie wydanego oświadczenia lekarza
i uczestnika programu o udzielonym świadczeniu. Ponadto, dokumentacja medyczna
powinna być gromadzona przez Beneficjenta - z uwagi na konieczność jej przedstawienia do
wglądu osobom wykonującym czynności kontrolne. Natomiast w przypadku realizacji innych
zadań w projekcie (np. działania edukacyjne), dla których nie przewidziano stawek
jednostkowych, ich koszt będzie rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych
wydatków. Zatrudnianie personelu do realizacji zadań rozliczanych na podstawie
rzeczywiście kosztów musi być zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Pytanie: Czy wszystkie wymienione wskaźniki wynikające z metodologii przyjętych stawek
jednostkowych powinny być zawarte we wniosku, czy tylko pewne z nich, uważane przez
Beneficjenta za wystarczające dla poszczególnych etapów?
Odpowiedź: Wszystkie wymienione wskaźniki wynikające z metodologii przyjętych stawek
jednostkowych wskazane w Regulaminie konkursu muszą być zawarte we wniosku
o

dofinansowanie

projektu.

Brak

wskaźników

uniemożliwiałby ich rozliczanie w ramach projektu.

dotyczących

stawek

jednostkowych

Pytanie: Jeżeli Beneficjent nie zamierza zakupić środków trwałych, to w jaki sposób będzie
określana trwałość projektu?
Odpowiedź: W przypadku, kiedy Beneficjent nie zamierza w ramach projektu dokonywać
zakupu środków trwałych nie jest zobowiązany do przedstawienia trwałości projektu
sposób określony w Regulaminie konkursu. Wystarczające jest wskazanie jaki wpływ będą
miały rezultaty projektu na system opieki zdrowotnej.
Pytanie: Czy w przypadku braku możliwości ze względu na obowiązujące procedury
pobrania wycinka wraz z badaniem histopatologicznym w warunkach ambulatoryjnych
kwalifikowany będzie koszt koniecznej hospitalizacji Pacjenta?
Odpowiedź: Koszt koniecznej hospitalizacji pacjenta nie będzie wydatkiem kwalifikowanym
w ramach projektu.
Pytanie: Czy na etapie składania wniosku wystarczy tylko wskazać liczbę POZ-ów,
z którymi zamierza się zawrzeć stosowną umowę?
Odpowiedź: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczające jest zawarcie
informacji o liczbie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna (POZ), z którymi Beneficjent zamierza zawrzeć umowy
– celem spełnienia kryterium dostępu nr 2. Zawarcie umów z POZ może nastąpić
w trakcie trwania projektu. Zaleca się, aby był to jeden z pierwszych etapów harmonogramu
realizacji projektu.
Pytanie: Na podstawie jakich dokumentów powinno odbywać się rozliczanie Beneficjenta
z POZ-ami?
Odpowiedź: Rozliczanie Beneficjenta z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń
zdrowotnych w rodzaju POZ oparte będzie na prowadzonej dokumentacji medycznej
pacjenta. Dodatkowo wymagane będzie również w celu weryfikacji wykonania usługi
- wydanie przez lekarza POZ oświadczenia lekarza i uczestnika programu o udzielonym
świadczeniu (załącznik nr 19 do Regulaminu konkursu).
Pytanie:

Czy w przypadku, gdy zaproszenie skierowane jest do pacjenta przez

Beneficjenta, nie otrzymuje on żadnego wynagrodzenia za przeprowadzenie ankiety?
Odpowiedź: W przypadku, kiedy zaproszenie zostanie skierowane do pacjenta przez
Beneficjenta, nie będzie finansowane wynagrodzenie za przeprowadzenie ankiety.
Pytanie: Na jakiej zasadzie będą odbywać się rozliczenia z tytułu wykonanych badań,
w przypadku, gdy łączna kwota badań dla pacjentów wkroczy w progi zamówień PZP
i de facto uzyskane w wyniku zastosowania procedury o udzielenie zamówienia publicznego
ceny jednostkowe będą odbiegać od podanej przez Ministerstwo Zdrowia wartości?
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Odpowiedź: Rozliczanie wykonanych świadczeń zdrowotnych będzie odbywać się
na zasadach określonych w załączniku nr 19 do Regulaminu konkursu. Wartość
poszczególnych świadczeń zdrowotnych kwalifikowana będzie wyłącznie do wysokości
określonych stawek jednostkowych.
Pytanie:

W

jakiej

relacji

pozostaje

realizacja

tego

Konkursu

w

stosunku

do obowiązującego pakietu onkologicznego, tzn. czy w sytuacji zdiagnozowania u pacjenta
nowotworu będzie on mógł zostać (na podstawie badań wykonanych w ramach Konkursu)
poddany od razu zasadniczemu procesowi leczniczo-terapeutycznemu?
Odpowiedź: W sytuacji zdiagnozowania u pacjenta nowotworu będzie on mógł zostać
skierowany do leczenia zgodnie z procesem leczniczo-terapeutycznym, finansowym
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pytanie: Nasza przychodnia realizuje świadczenia w ramach POZ na podstawie podpisanej
umowy z NFZ i w związku z zamiarem przystąpienia do konkursu profilaktyki nowotworów
głowy i szyi jako podwykonawca, uprzejmie proszę o informację, czy będzie możliwość
wykonywania w naszej przychodni również porad laryngologicznych i badań USG szyi, gdyż
w ramach działalności komercyjnej posiadamy Specjalistę Laryngologa i wykonujemy
badania USG?
Odpowiedź: w Państwa przychodni będzie możliwa wyłącznie realizacja świadczenia
zdrowotnego pn. Świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) – jedna
konsultacja. Pozostałe badania zgodnie z założeniami Ogólnopolskiego programu profilaktyki
pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (zał. nr 18 do Regulaminu
konkursu) oraz opisem zakresu poszczególnych świadczeń zdrowotnych wskazanym
w Zestawieniu stawek jednostkowych dla Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej
i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi (zał. nr 19 do Regulaminu konkursu)
mogą być udzielane w ośrodku specjalistycznym posiadającym odpowiednie zaplecze
medyczne. W związku z powyższym realizacja badań specjalistycznych jest możliwa tylko
w przypadku, jeżeli podmiot leczniczy spełnia wymagania określone w załączniku nr 19.
Pytanie: Czy w ramach projektu wnioskodawca może skierować działania edukacyjne
dotyczące profilaktyki nowotworów głowy i szyi także dla osób spoza grupy wiekowej
40-65 lat. Wnioskodawca rozważa skierowanie działań edukacyjnych także dla uczniów
i studentów? Zdaniem specjalistów z (…) - działania profilaktyczne i edukację w tym
zakresie warto podejmować także wśród osób np. rozpoczynających palenie?
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Odpowiedź: Nie, działania mogą byś skierowane wyłączenie do grupy docelowej wskazanej
w Regulaminie konkursu oraz w Ogólnopolskim programie profilaktyki pierwotnej
i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
Pytanie: Czy w ramach projektu wnioskodawca może zakupić monitory LCD (kwota
pojedynczego zakupu nie przekroczy 3500 zł), za pośrednictwem których przekazywane były
treści edukacyjne z zakresu profilaktyki nowotworów raka głowy i szyi. Monitory zostałyby
umieszczone w POZ, z którymi nawiązana zostanie współpraca?
Odpowiedź: Nie. Działania edukacyjne muszą mieć charakter szkoleń bezpośrednich.
Pytanie: W regulaminie nie określono ile powinien trwać projekt, czy w związku z tym
wnioskodawca może założyć dowolny okres realizacji projektu?
Odpowiedź: Dopuszczalny jest dowolny okres realizacji. Niemniej jednak musi on być
racjonalny, uzależniony od liczby osób objętych wsparciem i wartości projektu i mieścić się
okresie finansowania PO WER.
Pytanie: Czy projekt realizowany w ramach przedmiotowego konkursu powinien zawierać
komponent badawczy, na stronie 9 regulaminu konkursu jest napisane: W ramach konkursu
będzie realizowany określony w SzOOP PO WER następujący typ projektu: Projekty
pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. komponent
badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym
ośrodkiem a lekarzami podstaw owej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu
przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem?
Odpowiedź: Kwestia komponentu badawczego została już ujęta w treści Ogólnopolskiego
programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi.
Pytanie: Czy realizacja programu wsparcia emocjonalnego (o którym mowa na stronie
19 regulaminu) ma być skierowana wyłącznie do pacjentów i ich rodzin, którzy zostali objęci
badaniami w ramach projektu i, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową czy też
wsparcie emocjonalne może być skierowane także pacjentów i ich rodzin w przypadku
których do diagnozy choroby doszło poza realizowanym projektem lub którzy są już na
etapie leczenia?
Odpowiedź: Program wsparcia emocjonalnego może być skierowany wyłącznie do
pacjentów i ich rodzin, którzy zostali objęci badaniami w ramach projektu i, u których
zdiagnozowano chorobę nowotworową.
Pytanie: W ramach projektu planujemy badania - które zgodnie z regulaminem mają być
rozliczane na podstawie stawek jednostkowych. Badania będą wykonywane przez POZ,
poradnie laryngologiczne i (….). Czy na etapie tworzenia budżetu wystarczy wskazać liczbę
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badań i właściwą stawkę jednostkową bez konieczności deklarowania - który podmiot
i w jakiej ilości wykonana dane badania?
Odpowiedź: Wstępną, szacunkową informację w tym zakresie należy zawrzeć w treści
wniosku o dofinansowanie w części pn. Uzasadnienie wydatków, znajdującej się pod częścią
pn. Szczegółowy budżet projektu oraz w części IV wniosku pn. Sposób realizacji projektu
oraz potencjał i doświadczenie projektodawcy i partnerów. Należy pamiętać również
o właściwym przyporządkowaniu poszczególnych zadań i ich opisu do wartości docelowych
wskaźników realizacji celu.
Pytanie:

Wnioskodawca

zamierza

dokonać

zakupu

fiberoskopów.

Czy

wymogiem

koniecznym jest, aby zakupiony sprzęt był używany tylko i wyłącznie przez wnioskodawcę czy też może być użyczany nieodpłatnie w ramach projektu - podmiotom, które będą
wykonywać badania w ramach projektu? Czy po zakończeniu projektu wnioskodawca może
przekazać sprzęt poradniom laryngologicznym - z zastrzeżeniem, że trwałość projektu
zostanie zachowana (poprzez odpowiednie zapisy w umowach)?
Odpowiedź: Zakupiony sprzęt może być używany przez wszystkie podmioty, które będą
wykonywać badania w ramach projektu. Po zakończeniu projektu wnioskodawca może
przekazać sprzęt

poradniom

laryngologicznym

pod

warunkiem zachowania

zasad

określonych w dziale 6.12.7 pkt 7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 stanowiących załącznik
nr 15 do Regulaminu konkursu - tj.: w ramach projektów współfinansowanych z EFS środki
trwałe nabyte w ramach projektu są wykorzystywane po zakończeniu realizacji projektu
na działalność statutową beneficjenta lub mogą zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi
niedziałającemu dla zysku.
Pytanie:

Wnioskodawca

w

ramach

projektu

poza standardowymi

spotkaniami

edukacyjnymi, zaplanował także organizację seminariów edukacyjnych dla grupy docelowej,
które będą mieć charakter otwarty tzn. w trakcie seminarium będzie można uzyskać wiedzę
na temat profilaktyki nowotworów głowy i szyi, ale także skorzystać z prywatnej konsultacji
i dokonać pomiaru dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu (z doświadczenia
wnioskodawcy wynika, że taka forma edukacji jest atrakcyjna dla uczestników i częściej
wybierana niż standardowe spotkania o charakterze wykładu). Wątpliwości wnioskodawcy
dotyczą możliwych wydatków ujętych w budżecie - czy wnioskodawca może zaplanować
poczęstunek dla uczestników (w formie otwartego bufetu - kawa, herbata, ciastka) w sytuacji
gdy seminarium będzie trwać 6 godzin, natomiast wnioskodawca nie jest w stanie określić ile
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- jedna osoba będzie uczestniczyć w seminarium, ponieważ będzie następować rotacja
uczestników?
Odpowiedź: Organizacja przedmiotowych seminariów edukacyjnych dla grupy docelowej jest
możliwa. Zaplanowanie wydatków związanych z poczęstunkiem uczestników musi być
zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 12 pn. Wykaz typowych kosztów zakupu
towarów i usług do Regulaminu konkursu. Jednocześnie Instytucja Organizująca Konkurs
zwraca

uwagę

na

konieczność

wskazania

w

treści

wniosku

o

dofinansowanie,

że zaplanowane w projekcie seminaria będą skierowane do osób z grupy ryzyka i koszty
związane z ich organizacją będą stanowić zadanie merytoryczne, a nie informacyjnopromocyjne. W przypadku, kiedy seminaria będą miały charakter promocyjno-informacyjny
wydatki poniesione na ich organizację powinny stanowić koszty pośrednie. Ponadto
organizacja seminariów będzie rozliczana na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów.
Uzasadnienie ich realizacji i ich celowość powinna zostać przedstawiona w treści wniosku
o dofinansowanie.
Pytanie: Czy w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 wnioskodawca może
w projekcie nawiązać partnerstwo z partnerem społecznym, które to partnerstwo nie zakłada
współrealizacji projektu pod względem finansowym, partner więc nie jest wpisany w części
2.9 wniosku i nie są przewidziane dla niego zadania w ramach projektu, a jedynie
wnioskodawca w treści wnioski wskazuje, że projekt będzie realizowany we współpracy
z określonym podmiotem? Czy partnerstwo opisane powyżej spełnia kryterium premiujące
opisane w regulaminie konkursu na stronie 56?
Odpowiedź:

Przedstawiona

w

pytaniu

forma

partnerstwa

musi

zostać

zawarta

z obowiązującym zasadami dotyczącymi zawierania partnerstwa w celu wspólnej realizacji
projektu - określonymi szczegółowo w Regulaminie konkursu. Wymieniony przez Państwa
partner nie musi uczestniczyć w realizacji projektu w charakterze finansowym. Niemniej
jednak jego udział merytoryczny i celowość jego udziału w realizacji projektu musi być
opisana i uzasadniona w treści wniosku o dofinansowanie. Wobec tego musi zostać wpisany
w części 2.9 wniosku. Tak zawarte partnerstwo powoduje spełnienie kryterium premiującego.
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