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Konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18 Poddziałanie IX.2.1 (wczesne wykrywanie
wad rozwojowych)
Data publikacji: 24.07.2018
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18
w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym"
Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Na co można otrzymać dofinansowanie?
Rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i
rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnościami –
wdrożenie programów zdrowotnych.
Wnioskodawcy są zobligowani do realizacji działań projektowych zgodnie z zakresem
Regionalnego Programu Zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu oraz
mowy
dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego na
lata 2018 - 2020"
Działania dotyczą w szczególności:
1. Przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej
2. Szkolenie dla pielęgniarek szkolnych/higienistek szkolnych ze szkół
uczestniczących w Programie - szkolenie ukierunkowane na podniesienie
kwalifikacji zawodowych,
3. Spotkania edukacyjno – informacyjne tj. skierowane do rodziców/ opiekunów
prawnych dzieci uczęszczających do pierwszych klas szkół podstawowych i do
wychowawców tych klas,
4. Zajęcia edukacyjne w formie zabawy edukacyjnej, skierowane do uczniów klas
I szkół podstawowych,
5. Badania przesiewowe obejmujące: badanie przesiewowe słuchu; badanie
przesiewowe mowy.
6. Terapię logopedyczną dla dzieci ze zidentyfikowanymi objawami
zaburzeń.
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 616 797,00
PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi
90,00%.
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Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wnioskodawcą w ramach projektu mogą być:
• Instytucje pomocy i integracji społecznej,
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki,
porozumienia i stowarzyszenia JST,
• Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące
usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
• Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
• Podmioty lecznicze.
Grupa docelowa:
Program jest skierowany do dzieci, które w latach 2018-2020 będą uczniami
pierwszych klas szkół podstawowych (rok szkolny 2018/2019 oraz 2019/2020)
znajdujących się na terenie województwa łódzkiego z wyłączeniem powiatów
brzezińskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego i zgierskiego oraz ich otoczenia
tj. rodziców/ opiekunów prawnych, wychowawców klas pierwszych, a także
pielęgniarek i higienistek szkolnych
Organizacja konkursu:
Konkurs nie został podzielony na rundy.
Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 27 sierpnia 2018 r. godz.
00:00 do
10 września 2018 r. godz. 14:00.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wysłania wersji
elektronicznej wniosku za pośrednictwem generatora wniosków. Wnioski złożone w
innej formie niż za pośrednictwem generatora pozostaną bez rozpatrzenia.
Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr
RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18, nabór w generatorze wniosków zostanie
automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do WUP w Łodzi
wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie
trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany.
Termin ogłoszenia wyników:
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2018 r.
Sposób składania wniosków:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy przygotować na formularzu wniosku
zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w formie dokumentu
elektronicznego za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15.
Procedura odwoławcza, Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 .
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Numer naboru:
RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/18
Informacje na temat konkursu:
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty
elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39
e-mail: rpo@wup.lodz.pl
Informacje i wyjaśnienia dotyczące kwestii technicznych działania generatora
wniosków udzielane są drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
tel. (42) 638 91 80, e-mail: generator@wup.lodz.pl
Załączniki
Regulamin konkursu (wersja 1, obowiązuje do 27 listopada 2018 r.)
Załącznik 1 Formularz wniosku o dofinansowanie.pdf
Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku
Załącznik 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej
Załącznik 4 Wzór stanowiska negocjacyjnego
Załącznik 5 Wzór karty oceny negocjacji
Załącznik 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - standardowa
Załącznik nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego –
umowa ryczałtowa
Załącznik 8 Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
Załącznik 9 Lista sprawdzająca do wniosku
Załącznik 10 Program badań przesiewowych słuchu i mowy
Załącznik nr 11 Wzór Sprawozdania merytorycznego z realizacji Programu
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