Informacje o projekcie

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 5 listopada 2015 r. podpisało Umowę
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowanego 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. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 83
2. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 98

430 902,82 zł

992 528,27 zł

3. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.08.2015

r. – 30.06.2023 r.

4. Uczestnicy projektu – grupy docelowe to lekarze specjalizujący się w tzw. „trybie modułowym” w dziedzinach
istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, tj. w:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chirurgii onkologicznej
geriatrii
hematologii
medycynie paliatywnej
medycynie ratunkowej
medycynie rodzinnej
onkologii klinicznej
ortopedii i traumatologii narządu ruchu
patomorfologii
pediatrii
radioterapii onkologicznej
rehabilitacji medycznej
reumatologii

5. Cel główny projektu:
•

objęcie wsparciem 5850 lekarzy specjalizujących się w tzw. „trybie modułowym”, z których 4972
ukończy co najmniej 50% kursów w ramach projektu,

•

wzrost liczby specjalistów i poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w dziedzinie onkologii
klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii,
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycynie rodzinnej,
medycynie paliatywnej medycynie ratunkowej oraz pediatrii.

6. Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•

podniesienie poziomu wiedzy kadry medycznej poprzez finansowanie organizacji kursów
specjalizacyjnych dla lekarzy;
wsparcie finansowe specjalizujących się lekarzy poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów i powrotów
oraz noclegów podczas kursów realizowanych w projekcie;
zapewnienie wyżywienia w formie śniadań i obiadów podczas kursów realizowanych w projekcie;
zwiększenie dostępności do kursów specjalizacyjnych;
wsparcie finansowe innych form doskonalenia specjalizacyjnego w formie grantu szkoleniowego.
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7. Podstawowe działania finansowane z projektu:
•

organizacja pełnego cyklu kursów specjalizacyjnych w modułach specjalistycznych oraz jednolitych
wymaganych w danej dziedzinie objętej projektem;

•

organizacja wybranych kursów specjalizacyjnych z modułów podstawowych wymaganych dla dziedzin
objętych projektem

•

dofinansowanie kosztów dojazdu i noclegu podczas kursu/wybranego stażu specjalizacyjnego w 2020 r.
do kwoty równej 300 zł x liczba dni trwania kursu/stażu;

•

bezpłatny catering podczas kursów stacjonarnych (śniadania i obiady);

•

jednorazowy grant szkoleniowy na sfinansowanie udziału w konferencjach/kursach doskonalących,
innych formach doskonalenia zawodowego

8. Rejestracja udziału w projekcie - każdy lekarz specjalizujący się w w/w dziedzinach może zarejestrować swój
udział w projekcie – rejestracja prowadzona jest w sposób ciągły, na zasadach opisanych w „Warunkach udziału
w projekcie”.
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