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Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, 

nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Jednocześnie 

zaznacza się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowalne. 

Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności 

w kontekście przedstawionych zadań. 

 

Lp. Kategorie 

kosztów 

Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. Działania 

informacyjno- 

edukacyjne  

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalne będą m.in. działania informacyjno-edukacyjne 

kierowane m.in.: do społeczności MOF Poznania jak i personelu 

medycznego, służące zwiększeniu zgłaszalności na badania 

profilaktyczne, zwiększeniu poziomu wiedzy na temat diagnostyki, 

rozpoznania i monitorowania pacjentów w zakresie zgodnym z 

właściwymi programami zdrowotnymi. 

 projekt, utworzenie i prowadzenie strony internetowej 

programu  

 aktywność w mediach społecznościowych  

 produkcja i emisja spotu reklamowego, 

 projekt i wydruk ulotek  i plakatów 

 koszty materiałów promocyjnych (nakrycia głowy, 

broszura informacyjna)  

 koszty szkolenia pracowników POZ, administracji i 

edukatorów zdrowotnych 

2. Działania 

profilaktyczne  
Ze środków EFS dopuszcza się finansowanie usług zdrowotnych pod 

warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Regionalnego 

Programu Zdrowotnego i nie mogą zostać sfinansowane ze środków 

publicznych. W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalne będą wydatki niezbędne do przeprowadzenia działań 

medycznych służących profilaktyce chorób skóry ze szczególnym 

uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców MOF 

Poznania. Poniesienie przedmiotowych kosztów jest zasadne pod 

warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Regionalnego 

Programu Zdrowotnego. 

 koszt realizacji działań profilaktycznych z 

wykorzystaniem dozowników z kremem z filtrem UV 

 koszt konsultacji edukatora zdrowotnego i 

dermatoskopii znamion 
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3. Ewaluacja 

programu i 

kontrola jakości 

wykonywanych 

świadczeń 

Monitorowanie realizacji projektu oraz ewaluacja zrealizowanych 

działań (w tym: ocena zgłaszalności do programu oraz jakości 

świadczeń w programie, ocena efektywności programu, ocena 

trwałości efektów programu) prowadzone zgodnie z zapisami 

właściwego regionalnego programu zdrowotnego  

 

 bieżące monitorowanie programu oraz prowadzenie 

ewaluacji podejmowanych działań 

 

 

Użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowane. Każdorazowo 

kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście 

przedstawionych zadań. 
 


