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Informacja/informacja prasowa 
 

  

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu dla 
 Poddziałania 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej 

Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region 
w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy 

 
 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów: 

Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania 
nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie 
Partnerstwa 2014 - 2020, a także programy regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako 
istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące: 

(1) populacyjne programy profilaktyczne ukierunkowane na poprawę wykrywalności nowotworu jelita grubego. 
 

Celem działań jest poprawa dostępu do programów zdrowotnych dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek 
pracy, dedykowanych osobom aktywnym zawodowo oraz wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 
50 roku życia. 

 
O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: 
wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem osób fizycznych (nie 
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

 
Szczegółowe informacje, wzory dokumentów oraz wytyczne dotyczące naboru i oceny projektów zawiera Regulamin 
konkursu, dostępny na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.    
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych. 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2 tel. (56) 621 83 41; (56) 621 84 09; (56) 621 
82 68; (56) 621 84 86; 797 304 122;  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy 
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Jagiellońska 9; tel. (52) 327 68 
84; (52) 321 33 42; 797 304 123; ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl 
 
Lokalne Punkty Informacyjne w Przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w: 
ü Grudziądzu, ul. Sienkiewicz 22, tel. (56) 462 45 15; 797 304 124,  

ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl 
ü Włocławku, ul. Bechiego 2, tel. (54) 235 67 21; (54) 235 67 12; 797 304 126, 

ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl 
ü Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, tel. (52) 355 91 95; 797 304 125, 

ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl  
 
 Więcej informacji na www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl 

 


