Wrocław 30.01.2017 roku

Uzupełnienie do komunikatu z dn. 19.01.2017 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu zaprasza organizacje
reprezentujące interesy i zrzeszające podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
do udziału w charakterze partnerów w realizacji projektu przewidującego wdrożenie Ogólnopolskiego
programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego
zapalenia stawów.
1. Cele Partnerstwa
Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu, który pozwoli na wspieranie
współpracy podmiotów leczniczych z partnerami społecznymi w celu poprawy jakości działań
profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania programu profilaktycznego.
2. Forma prawna partnera:
Partner społeczny reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Termin składania zgłoszeń:
10.02.2017 r.
4. Udział Partnera w projekcie będzie polegał na:
a) współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową,
b) wspieraniu współpracy podmiotów leczniczych z partnerami społecznymi w celu poprawy
jakości działań profilaktycznych oraz w celu zwiększenia skuteczności oddziaływania
programu profilaktycznego.
Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania
projektu.
5. Działania planowane w ramach projektu:
a) działania edukacyjne realizowane w ramach profilaktyki pierwotnej,
b) świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki wtórnej, które będą udzielane w ramach
wdrażania Ogólnopolskiego programu profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania
nowotworów głowy i szyi,
c) utworzenie i prowadzenie platformy współpracy, platforma ma służyć nawiązaniu
i prowadzeniu współpracy z lekarzami POZ, osobami decyzyjnymi i organizacjami
skupiającymi pacjentów z nowotworami głowy i szyi oraz ewentualnie innymi
interesariuszami,
d) realizacja programu wsparcia emocjonalnego.
6. Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim
i zawierać między innymi:
a) informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa,
b) informację na temat wkładu partnera w realizację projektu w tym, informacje o potencjale
kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania
i realizacji projektu,
c) opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach realizacji proponowanych
działań w projekcie,

d) opis metodyki prowadzonych działań,
e) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
f) informacja o kwalifikowalności VAT przez Partnera.
7. Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność misji/profilu działalności Partnera z celami partnerstwa (punktacja max 20 pkt),
b) oferowany wkład Partnera w realizację celu partnerstwa (punktacja max 30 pkt),
c) doświadczenie w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze (punktacja max 20
pkt),
d) proponowany zakres współpracy w zakresie przygotowania projektu i realizacji projektu
(punktacja max 30 pkt),
Łączna maksymalna ilość punktów, jakie można uzyskać to 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która zdobędzie najwyższą ilość punktów. Oferty będą oceniane przez powołaną
w tym celu komisję oceniającą. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014– 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów, Programów Rozwojowych
tel.: 717331143, e‐mail: krobak@usk.wroc.pl

