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Komunikat 

 

 

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na 

posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2018 r. wyraził zgodę na dokonanie zmian w Program wczesnego wykrywania  

i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017-2020 dotyczących 

wydłużenia okresu realizacji programu do 2020 roku, w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16. 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli. 

Pozostałe postanowienia Regulaminu konkursu oraz Załączników pozostają bez zmian. Wprowadzone zmiany nie 

naruszają zasady równego traktowania Beneficjentów i stosuje się je z dniem ogłoszenia.
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Tabela zmian nr 1 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 

Lp. Miejsce zmiany Dotychczasowy zapis Proponowany zapis Uzasadnienie/Uwagi 

1.  Wykaz skrótów  

RPZ – „Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2019”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

RPZ – „Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2020”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 
2018 r. 

2.  Rozdział 1 pkt. 2 

2.„Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2019”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
zatwierdzony przez AOTMiT. 

2.„Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2020”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
zatwierdzony przez AOTMiT (aktualizacja 
programu grudzień 2018 r.). 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 
2018 r. 

3.  Rozdział 6 

Minimalny czas trwania projektu 12 miesięcy 
z tym że zakończenia realizacji projektów 
musi nastąpić przed 31.12.2019 r.  

Czas trwania programu zdrowotnego to lata 
2017 – 2019. 

Minimalny czas trwania projektu 12 miesięcy 
z tym że zakończenia realizacji projektów 
musi nastąpić przed 31.12.2020 r.  

Czas trwania programu zdrowotnego to lata 
2017 – 2020. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 
2018 r. 

4.  Rozdział 12 

11. Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2019”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

11. Program wczesnego wykrywania i 
profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców 
województwa mazowieckiego na lata 2017-
2020”. Regionalny Program Zdrowotny 
Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego na posiedzeniu z dnia 18 grudnia 
2018 r. 
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Tabela zmian nr 2 w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 

Tabela zmian REGIONALNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO  

„Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2017-2020” 

  

l.p. Nr strony Treść zmiany / uwagi 

1. Strona tytułowa W tytule programu zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

2. Strona tytułowa W podtytule programu zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

3. Strona tytułowa W stopce został dodany przypis o treści: "Aktualizacja treści programu: grudzień 2018 r." 

4. Strona 26 W opisie celu głównego oraz opisie celów szczegółowych zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

5. Strona 56 W części: "Ocena trwałości efektów programu" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

6. Strona 57 W części: "Okres realizacji programu" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

7. Strona 62 W załączniku a. "Sprawozdanie z wykonania świadczeń" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na "2020" 

8.  Strona 63 
W załączniku b. "Ankieta satysfakcji - akcje promocji zdrowia" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z "2019" na 
"2020" 

9. 
Strona 64 

W załączniku c. "Ankieta satysfakcji - szkolenia personelu medycznego" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z 
"2019" na "2020" 

10. Strona 65 
W załączniku d. "Zgoda na udział w programie - akcje promocji zdrowia" zmieniony został termin końcowy realizacji programu z 
"2019" na "2020"  

 
 


