Warunki otrzymania Grantu
szkoleniowego w projekcie POWER 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia
potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” (projekt POWER 1)
1. Jednorazowy Grant szkoleniowy w wysokości 3000 zł - dla uczestników projektu
2. Dofinansowanie kosztów udziału w wybranych przez lekarza innych formach doskonalenia specjalizacyjnego
niż kursy specjalizacyjne, tj. konferencji krajowej lub zagranicznej, kursie doskonalącym mającym wpływ na
kształcenie specjalizacyjne lub , wybranym stażu specjalizacyjnym, wynikającym z programu specjalizacji
3. Uczestnicy dodatkowych form doskonalenia specjalizacyjnego mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych
kosztów:
• opłaty wpisowej/opłaty za kurs doskonalący
•

podróży

•

noclegu.

4. Dofinansowaniem zostanie objęta grupa ok. 10% lekarzy z każdej dziedziny, którzy w danym naborze
specjalizacyjnym złożyli wniosek o przyznanie grantu i ukończyli w ramach projektu odpowiednio:
• 25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego w przypadku realizacji specjalizacji
dwumodułowej (hematologia, geriatria, reumatologia, onkologia kliniczna, patomorfologia, chirurgia
onkologiczna, pediatria, medycyna paliatywna) po zrealizowaniu modułu podstawowego;
•

25% kursów specjalizacyjnych w przypadku odbywania specjalizacji jednomodułowej (medycyna
rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, radioterapia onkologiczna,
medycyna ratunkowa);

•

25% kursów specjalizacyjnych z modułu specjalistycznego, w przypadku realizacji specjalizacji przez
lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.

5. Aby otrzymać grant należy złożyć do CMKP „Wniosek o przyznanie grantu”
6. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant, zostanie poinformowany drogą mailową w terminie
30 dni od zamknięcia naboru.
7. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant dokonuje rozliczenia po zakończeniu wskazanej
formy doskonalenia specjalizacyjnego i przedstawieniu dokumentów potwierdzających jego zrealizowanie
(zaświadczenia, oświadczenia realizatora/jednostki szkolącej, itp.) oraz dokumentów potwierdzających
poniesione wydatki (Załącznik nr 2 – Karta rozliczeniowa Grantu).
8. Uczestnik projektu, któremu zostanie przyznany Grant w naborze „wiosennym”, zobowiązany jest odbyć
i złożyć rozliczenie udziału w zatwierdzonej Formie doskonalenia specjalizacyjnego najpóźniej do końca danego
roku kalendarzowego. Uczestnikowi z naboru „jesiennego”, termin upływa z dniem 31 maja roku następnego.
9. W przypadku nie złożenia rozliczenia Grantu w wyznaczonym przedziale czasowym decyzja o przyznanym
dofinansowaniu traci ważność.
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