
Obszar tematyczny „Ochrona zdrowia” 

 

Cel I - Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na 

obszarach koncentracji geograficznej. 

Całkowita alokacja dla powyższego Celu: do 12 mln CHF 

W ramach obszaru tematycznego obowiązuje procedura pozakonkursowa, bez wskazanych ram naboru 

wniosków.  

Obszar tematyczny charakteryzuje się podejściem programowym. Program składa się z mniejszych projektów 

powiązanych ze sobą tematycznie lub posiadających wspólne cele.  

 

Poziom wartości dofinansowania programu: 

Minimalna wartość dofinansowania dla programu – 4 mln CHF 

Maksymalna wartość dofinansowania dla programu – 6 mln CHF 

Schemat realizacji programu: 

Ze względu na specyficzny charakter sektora objętego wsparciem przedmiotowy cel został objęty procedurą 

pozakonkursową naboru propozycji programów. Ministerstwo Zdrowia uczestniczy w procesie identyfikacji 

programów kwalifikujących się do uzyskania wsparcia.  

Wnioski aplikacyjne powinny być przygotowywane w zgodzie z zasadami i procedurami zawartymi w Umowie 

ramowej oraz  w oparciu o kartę oceny merytorycznej dla Celu 1 obszaru tematycznego  „Ochrona zdrowia” i 

instrukcję wypełniania generatora wniosków aplikacyjnych dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.  

Programy proponowane przez Instytucje Realizujące będą podlegać ocenie formalnej Instytucji Pośredniczącej 

oraz ocenie merytorycznej Instytucji Pośredniczącej, Komisji Oceniającej, Krajowej Instytucji Koordynującej 

oraz strony szwajcarskiej. Ostateczną decyzję dotyczącą dofinansowania podejmie państwo-darczyńca.  

Instytucja Realizująca przygotowująca dany program będzie odpowiadać przed Instytucją Pośredniczącą za jego 

wdrażanie w ramach powierzonych uprawnień, zgodnie z przyjętymi procedurami i obowiązującym 

prawodawstwem.  

Instytucja Pośrednicząca będzie odpowiedzialna za monitoring poprawności i stopnia realizacji programu, 

zapewnienie audytu oraz nadzorowanie kwestii finansowych programu.  

Wsparcie w ramach Celu I ma na celu objęcie działań informacyjnych, kampanii promocyjnych, działań 

szkoleniowych i zapobiegawczych w ramach następujących programów: 

1. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację w zakresie żywienia i 

aktywności fizycznej społeczeństwa. Program jest długofalową kampanią promująca zdrowie o zasięgu 

krajowym skierowana do całego społeczeństwa, w szczególności do grup docelowych określonych poniżej.  

Program obejmuje następujący zakres działań: 

 Działania skierowane do kobiet w ciąży i matek karmiących na temat roli prawidłowego żywienia w 

zapobieganiu nadwadze i otyłości; 

 Kursy, szkolenia na temat roli prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w rozwoju fizycznym i 

umysłowym dzieci i młodzieży; 

 Działania mające na celu motywowanie ludzi do przestrzegania zasad prawidłowego żywienia i aktywności 

fizycznej; 

 Szkolenia dla producentów żywności na temat roli żywności i żywienia w profilaktyce chorób 

żywieniowozależnych i możliwości wpływania na jakość żywności poprzez poprawę technologii produkcji 

żywności i receptur; 

 Działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o składzie i wartości odżywczej produktów 

żywnościowych oraz o znakowaniu żywności w celu umożliwienia konsumentom dokonania świadomego 

wyboru; 

 Działania promujące zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną dla dzieci i młodzieży; 

 Szkolenia w zakresie negatywnego wpływu reklamy na zdrowie dzieci i młodzieży dla specjalistów 

systemów ochrony zdrowia i edukacji. 

Potencjalne Instytucje Realizujące: Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Główny Inspektorat 

Sanitarny, Instytut  „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” 

Grupy docelowe: osoby otyłe, osoby z nadwagą, kobiety w ciąży i matki karmiące, osoby pracujące w  obszarze 

ochrony zdrowia, nauczyciele, dyrektorzy szkół, osoby zajmujące się żywieniem w szkołach, producenci 

żywności 



2. Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do dzieci 

przedszkolnych, ich rodziców, opiekunów i wychowawców. W ramach programu mogą być realizowane 

następujące zadania: 

 Edukacja zdrowotna, szczególnie profilaktyka zdrowotna jamy ustnej i stomatologiczna dla dzieci w 

wieku przedszkolnym  i ich opiekunów;  

 Badania stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku przedszkolnym w kierunku ubytków i wad zgryzu; 

kontrola pozycji zębów i zalecenia terapeutyczne; 

 Profilaktyka wad zgryzu. 

Potencjalne Instytucje Realizujące: Akademia Medyczna w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Potencjalni beneficjenci: katedry/zakłady stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej na 

uniwersytetach medycznych/akademiach medycznych, katedry/zakłady ortodoncji/ortopedii szczękowej na 

uniwersytetach medycznych/akademiach medycznych 

Grupy docelowe: dzieci przedszkolne, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele 

 

3. Zapobieganie zakażeniom HCV. W ramach programu mogą być realizowane następujące zadania: 

 Edukacja pracowników ochrony zdrowia oraz ogółu społeczeństwa na temat zakażeń HCV, dróg 

szerzenia się, diagnostyki, leczenia z zamiarem poprawy sprawności rozpoznawania osób zakażonych 

HCV oraz motywacji do wykonywania testów, zapewnienia właściwej diagnostyki, poradnictwa, opieki 

i leczenia; 

  Badania przesiewowe kobiet w ciąży i użytkowników narkotyków w zakresie zakażeń HCV; 

 Oszacowanie rozpowszechniania HCV w Polsce; 

 Ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych.  

Potencjalne Instytucje Realizujące: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny – 

instytucja wiodąca, Główny Inspektorat Sanitarny, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Collegium Medicum w 

Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna 

Potencjalni beneficjenci: Państwowa inspekcja sanitarna, kliniki chorób zakaźnych akademii 

medycznych/uniwersytetów medycznych, instytucje ochrony zdrowia  

Grupy docelowe: kobiety ciężarne, użytkownicy narkotyków  

4. Zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i regionalnym poprzez rozwój strategii i 

struktur instytucji ochrony zdrowia.  W ramach programu mogą być realizowane następujące zadania: 

 Opracowanie i wdrożenie strategii związanej z profilaktyką chorób zakaźnych; 

 Zapobieganie chorobom zakaźnym w skali kraju poprzez konstrukcję banków genów dla krążących w 

Polsce patogenów stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego; 

 Poprawa nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi poprzez wzmocnienie możliwości 

diagnostycznych wybranych laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

 Informacja na temat osiągniętych rezultatów skierowana do określonych odbiorców.  

Potencjalne Instytucje Realizujące: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny – 

instytucja wiodąca, Główny Inspektorat Sanitarny 

Potencjalni beneficjenci: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Główny 

Inspektorat Sanitarny, służby sanitarno-epidemiologiczne, inne placówki/organizacje posiadające w zakresie 

działalności statutowej zadania z obszaru ochrony zdrowia i promocji zdrowia, towarzystwa naukowe, 

diagnostycy, epidemiolodzy, Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 

 

Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych powinien wynosić do 70% kosztów dla programu czwartego.  

 


