Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS- CoV-2”
nr RPLD.09.02.01-10-C001/21
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
§1
Informacje o Projekcie
1. Projekt nr RPLD.09.02.01-10-C001/21 pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych
w walce z wirusem SARS-CoV-2”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020, zwany dalej Projektem.
2. Realizatorem projektu jest Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia z siedzibą: 90-302 Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 9/6.
3. Celem głównym Projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracowników
podmiotów leczniczych realizujących świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i/lub
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zlokalizowanych na terenie Województwa Łódzkiego,
w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-CoV-2,
poprzez zakup i dostawę do powyższych podmiotów środków ochrony indywidualnej.
Realizacja Projektu przyczyni się do zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
pracowników podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń medycznych mieszkańcom
Województwa Łódzkiego. Projekt przyczyni się do realizacji celu Osi IX Włączenie społeczne,
przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom regionu
w sytuacji wystąpienia zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19.
4. Okres realizacji Projektu: od 15.07.2021 do 28.02.2022.
§2
Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Wsparcie
podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARS-CoV-2”
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:
a) Projekcie – oznacza to projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych w walce z wirusem SARSCoV-2” nr RPLD.09.02.01-10-C001/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020.
b) Realizatorze – oznacza to Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony
Zdrowia (PŁ).
c) Adresie e–mail dedykowanym do realizacji Projektu – oznacza to następujący adres:
wsparcie@porozumienielodzkie.pl
d) Biurze Projektu - oznacza to siedzibę Porozumienia Łódzkiego - Łódzkiego Związku
Pracodawców Ochrony Zdrowia, 90-302 Łódź, ul. Pilota Stanisława Wigury 9/6.
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ŁOW NFZ – oznacza to Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
POZ - oznacza to Podstawową Opiekę Zdrowotną.
AOS – oznacza to Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną.
ŚOI - oznacza to środki ochrony indywidualnej.
Uczestniku Projektu – oznacza podmioty lecznicze udzielające na dzień udzielenia Wsparcia
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ i/lub AOS na podstawie umowy zawartej z ŁOW
NFZ, które zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie i z którymi Realizator podpisał
Umowę Uczestnictwa w Projekcie.
Wsparciu – oznacza dostawę ŚOI (w szczególności: rękawiczek nitrylowych, środków do
dezynfekcji rąk, maseczek chirurgicznych, półmasek filtrujących FFP2 i FFP3, fartuchów
chirurgicznych, gogli ochronnych, przyłbic, kombinezonów barierowych) do Uczestników
Projektu.
Zgłoszeniu Kandydata na Uczestnika do udziału w Projekcie – oznacza to dostarczenie do
siedziby PŁ jednostronnie podpisanego jednego egzemplarza Umowy Uczestnictwa
w Projekcie wraz z załącznikami, w wersji papierowej.
Zamknięcie naboru Uczestników Projektu (rekrutacji) – oznacza to termin 30.09.2021, godz.
16.00.
Zgłoszeniu na Listę podstawową - oznacza to Zgłoszenia dostarczone do dnia zamknięcia
naboru.
Zgłoszeniu na Listę rezerwową - oznacza to Zgłoszenia dostarczone po zamknięciu naboru.
Regulamin składa się z 2 części:
a) Rekrutacja Uczestników
b) Zasady uczestnictwa w Projekcie.

§3
Rekrutacja Uczestników
1. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans.
2. Ogłoszenie o naborze Uczestników Projektu zostanie opublikowane na stronie internetowej
Realizatora Projektu.
3. Dodatkowo, do potencjalnych Uczestników Projektu (Kandydatów) zostanie wysłane drogą
elektroniczną zaproszenie do udziału w Projekcie.
4. Rekrutacja (Lista podstawowa) odbywać się będzie w terminie do dnia 30.09.2021 r. do godz.
16.00. Podmioty zgłaszające chęć udziału w projekcie po zamknięciu rekrutacji zostaną wpisane
na Listę rezerwową.
5. Wyniki rekrutacji na Listę podstawową (bez wskazywania danych o wysokości wsparcia) zostaną
ogłoszone niezwłocznie po jej zakończeniu, nie później jednak niż do dnia 30.10.2021 r.
Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu się do Projektu drogą korespondencji
elektronicznej. Realizator ogłosi wyników rekrutacji poprzez opublikowanie listy
zakwalifikowanych Uczestników na stronie internetowej Realizatora.
6. Podstawą do określenia wartości Wsparcia jest średniomiesięczna liczba świadczeń (bez
teleporad) udzielanych w ramach kontraktu z ŁOW NFZ przez lekarza, pielęgniarkę, położną,
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wykonujących zawód medyczny u Uczestnika projektu, w okresie od 01.03.2021 do 31.05.2021.
Osobnemu raportowaniu podlegają porady POZ oraz AOS. Raportowaniu podlegają wyłącznie
świadczenia realizowane na podstawie ważnej umowy z ŁOW NFZ i zgodne z przesłanymi do
ŁOW NFZ danymi we wskazanym powyżej okresie.
Jednostronnie podpisana przez Kandydata Umowa Udziału w Projekcie wraz z załącznikami,
której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, do momentu podpisania Umowy
Udziału w Projekcie przez Realizatora stanowi wyłącznie Deklarację udziału Kandydata
w Projekcie.
Zakwalifikowanie Kandydata do udziału w projekcie nastąpi na podstawie prawidłowo
wypełnionej i podpisanej przez upoważnione osoby Umowy Udziału w Projekcie wraz
z załącznikami.
Realizator upoważniony jest do przekazania danych zawartych w Deklaracji /Umowie
Udziału/protokole przekazania, osobom, którymi posługuje się przy realizacji projektu, z tym
jednakże zastrzeżeniem, że w/w osoby zobowiązane zostaną do nie ujawniania danych
zawartych w przekazanych im dokumentach osobom trzecim, za wyjątkiem ujawnienia ich
upoważnionym organom kontrolnym.
Wielkość Wsparcia dla danego Uczestnika projektu zakwalifikowanego do Listy podstawowej
będzie proporcjonalna do zaraportowanej średniomiesięcznej liczby świadczeń.
Realizator, w celu zachowania zasady efektywności wykorzystania środków w Projekcie i zasady
równych szans, zastrzega sobie prawo do ustalenia dolnej i górnej granicy liczby świadczeń,
które kwalifikują Kandydata do uczestnictwa w Projekcie.
Ostateczna wysokość (wartość) Wsparcia dla Uczestników zostanie ustalona przez Realizatora
po zakończeniu rekrutacji na podstawie zebranych Deklaracji (złożonych Umów Udziału).
Pomiędzy zakwalifikowanym Kandydatem a Realizatorem zostanie podpisana Umowa Udziału
w Projekcie. Od tego momentu Kandydat staje się Uczestnikiem Projektu. Na żądanie
Uczestnika Realizator przekaże Uczestnikowi skan podpisanej przez siebie Umowy, w formie
pliku PDF.
Podmioty z Listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie, w przypadku
powstania nadwyżek, wynikających w szczególności z rezygnacji lub niespełnienia warunków
udziału w Projekcie przez Podmioty wcześniej zakwalifikowane.
W przypadku, gdy po rozpatrzeniu Deklaracji Kandydatów z Listy podstawowej pozostaną do
dyspozycji Realizatora wolne środki, udziela on Wsparcia z wolnej ręki, w drodze decyzji
powołanej do tego celu Komisji.

§4
Zasady uczestnictwa w projekcie
1.
2.
3.
4.
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Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.
Uczestnik we własnym zakresie odpowiada za obsługę finansowo-księgową oraz prawną
swojego udziału w Projekcie.
Kandydat/Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość przekazywanych,
Realizatorowi oraz instytucjom kontrolnym informacji, na każdym etapie realizacji Projektu.
Wsparcie otrzymane przez Uczestnika projektu musi zostać przeznaczone wyłącznie do
udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych w ramach
kontraktu
z ŁOW NFZ na świadczenia medyczne realizowane w zakresie POZ i/lub AOS.
Warunek udzielania świadczeń na podstawie ważnej umowy z ŁOW NFZ w ramach POZ lub/i
AOS musi być spełniony zarówno w momencie rekrutacji do Projektu, jak również w momencie
otrzymania Wsparcia.
Uczestnik projektu zobowiązuje się udzielić uprawnionym podmiotom kontrolnym informacji na
temat zgodności sposobu wykorzystania ŚOI z Regulaminem oraz spełnienia warunków udziału
w Projekcie.
Kandydat/Uczestnik projektu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Realizatora
o wszelkich zmianach istotnych z punktu widzenia warunków udziału w Projekcie, w tym
w szczególności zmiany miejsca udzielania świadczeń, utraty kontraktu z ŁOW NFZ, zawieszenia
działalności lub likwidacji podmiotu.
§5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Realizatora.
2. Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia
dodatkowych postanowień.
3. Aktualna
treść
Regulaminu
dostępna
jest
na
stronie
internetowej
http://www.porozumienielodzkie.pl/ w części dedykowanej Projektowi.
4. W przypadku zmian dokonanych w Regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień
Realizator poinformuje o tym fakcie poprzez publikację aktualnej treści Regulaminu na stronie
internetowej Realizatora.
5. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, decyzję ostateczną podejmuje
Realizator.
Marzena Bielecka
Kierownik Projektu

Załącznik: Wzór Umowy Udziału w Projekcie

