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Poprzednie edycje funduszy norweskich

Dofinansowanie uzyskały 74 projekty, wdrażane w zakresie:

 promocji zdrowia i profilaktyki;

 poprawy opieki perinatalnej;

 integracji dzieci niepełnosprawnych;

 tworzenia otwartych stref rekreacji;

 podnoszenia jakości i dostępności usług medycznych;

 integracji ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią;

 systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów

edukacyjnych oraz gromadzenia danych.

2004-2009 – wsparcie dla zdrowia w kwocie 60 mln Euro.



Poprzednie edycje funduszy norweskich

Dofinansowano 64 projekty w zakresie:

 opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi;

 opieki perinatalnej;

 profilaktyki nowotworowej;

 krajowych i powiatowych działań mających na celu poprawę zdrowia publicznego.

2009-2014 - wsparcie dla zdrowia w kwocie 76 mln Euro.



PL07 

Poprawa i lepsze dostosowanie 

ochrony zdrowia do trendów 

demograficzno-epidemiologicznych



REZULTATY PL07

 prawie 700 tys. pacjentów skorzystało z usług zdrowotnych,
 zmodernizowano, przebudowano lub rozbudowano obiekty w 27 instytucjach,  
 zakupiono prawie 6 tys. sztuk sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego, 
 przeprowadzono prawie 1 tys. sesji szkoleniowych, w których udział wzięło niemal 

9 tys. profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 
 udzielono ponad 150 tys. porad zdrowotnych, 
 zorganizowano ponad 8 tys. wydarzeń związanych z promocją i edukacją w 

zakresie zdrowia (np. szkolenia, spotkania).

37 projektów, kwota dofinansowania : 217 600 286 PLN - 52 545 225 Euro



PL07 „Wielkopolska Onkologia”

przykładem innowacyjnego projektu

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu

Konkursy w szkołach dla dzieci i młodzieży, które miały na celu promowanie zdrowych nawyków 
żywieniowych:
 „Pokaż nam swój pomysł na zdrowy tydzień” gdzie zadaniem konkursowym było 

wykonanie codziennie w ciągu jednego tygodnia zdjęcia/filmiku/obrazka zdrowej potrawy, 
którą właśnie zjadasz, i pochwalenie się stworzonym albumem. Dodatkowo do albumu 
można było dołączyć zdjęcia przedstawiające formy aktywnego spędzania czasu.

 „KidsCookBook” zaproszono małych kucharzy, którzy zostali poproszeni o przygotowanie 
własnej, autorskiej książki kucharskiej. W swojej książce dzieci miały podzielić się 
przynajmniej trzema przepisami na zdrowe posiłki.



PL13 

Ograniczanie społecznych nierówności 

w zdrowiu



Program PL13

Projekt 
predefiniowany

Projekty 
pilotażowe

model oceny potrzeb zdrowotnych + model 
programu profilaktycznego i edukacyjnego

ewaluacja projektów pilotażowych
ulepszenie modeli

Rozpoznanie determinantów społecznych nierówności w zdrowiu

Opracowanie modeli programów promocji zdrowia/ profilaktyki 
zdrowotnej

Szkolenia skierowane do wykładowców uczelni medycznych, 
personelu medycznego, pracowników samorządów lokalnych i 
organizacji pozarządowych

Opracowanie międzysektorowej strategii zwalczania nierówności

Ewaluacja projektów pilotażowych



Program PL13

najwyższe standaryzowane wskaźniki 
w zakresie umieralności ogółem 

oraz umieralności z powodu głównych pięciu grup przyczyn zgonów
6 list - 38 powiatów (10% powiatów) lista 156 powiatów charakteryzujących 

się najgorszymi/najwyższymi wskaźnikami 

umieralność ogółem nowotwory złośliwe 
ogółem

choroby układu 
krążenia (ChUK)

choroby układu 
oddechowego

choroby układu 
trawiennego

przyczyny zewnętrzne



Program PL13 

Projekty dotyczyły promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób w społecznościach 
lokalnych, złożone z programów profilaktycznych i/lub działań edukacyjnych o 
tematyce zdrowotnej.

26 projektów pilotażowych w powiatach 

kwota dofinansowania : 64 944 036 PLN, tj. 15 423 206 EUR 

Cele:
Zapobieganie/zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia 
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 prawie 450 tys. osób uczestniczyło w programach promocji 
zdrowia, 

 ponad 350 tys. osób wzięło udział w programach profilaktyki 
chorób, włącznie z badaniami,

 prowadzone były działania profilaktyczne (m.in. badania) oraz 
akcje promocji zdrowia (kampanie społeczne, pikniki zdrowotne, 
spotkania informacyjne).

Program PL13

Rezultaty
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http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/nierownosci-w-zdrowiu

Program PL13
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Zdrowie zależy od właściwych działań podmiotów z zakresu:
edukacji, pomocy społecznej, rozwoju sportu i ochrony środowiska. 

Powiatowe Rady ds. Zdrowia - trwałym efektem współpracy w projektach w: 
Polkowicach (019/13/14), Olecku (084/13/14) 
Zadanie: kształtowanie długofalowej polityki w zakresie zdrowia publicznego 
oraz budowanie platformy współpracy lokalnych liderów w zakresie zdrowia.

Program PL13 – osiągnięte efekty

Współpraca międzysektorowa
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 Piotrkowska Akademia Zdrowego Żywienia w formie 
powszechnej edukacji z zakresu zdrowego gotowania.

 Przeprowadzone w 6 gminach Powiatu Kutnowskiego 
warsztaty zdrowego żywienia połączone z pokazem 
przyrządzania zdrowych potraw oraz kurs „Para buch –
zdrowie w ruch”. 

 Inną ciekawą akcją był 3-dniowy piknik „Serce jest 
zdrowe”, prowadzony przez mistrza gotowania. 

Program PL13 – osiągnięte efekty

Warsztaty dot. żywienia PL13



 w Powiecie Piotrkowskim opracowano poradnik zdrowego żywienia,

 w Powiecie Koszalińskim opracowano poradnik „Zdrowie na talerzu”,

 w Janowie Lubelskim zostały opublikowane przepisy kulinarne, 

 w Łodzi przygotowano dwa podręczniki dotyczące zdrowego 
żywienia – jeden skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i 
ich rodziców, drugi – dla rodziców dzieci w wieku do 3 lat i 
pracowników instytucji sprawujących opiekę nad tymi dziećmi.

Publikacje dot. żywienia PL13

Program PL13 – osiągnięte efekty
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Powiat Kutnowski
- „Bieg po zdrowe serce” – promocja zdrowego trybu życia poprzez bieganie, 
- „Spacer po zdrowe serce” – poprzez uprawianie Nordic Walking,
- Tydzień Sztuk Walk przeprowadzony na terenie miasta Kutna, 
- Tydzień Aktywności Fizycznej – cykl zajęć sportowych,
- Warsztaty ruchowo-teatralne pn. „Tańce, hulańce i inne wyginańce”, 

przygotowane dla 200 przedszkolaków, 
- Łącznie podczas pikników zdrowotnych zorganizowano 20 konkursów 

kulinarnych i 15 zawodów sportowych, w których łącznie wzięło udział około 
6 500 osób.

Program PL13 – osiągnięte efekty

Badania + porady w zakresie żywienia + zajęcia sportowe 



 Edukacyjne przedstawienia teatralne w szkołach: 26 tys. widzów,
 Warsztaty plastyczne i kulinarne w szkołach podst.: 6 tys. 

uczestników, 
 Warsztaty z psychologiem i dietetykiem w szkołach 

ponadpodstawowych: 3.7 tys. uczestników,
 Zajęcia ruchowe I edukacja zdrowotna w przedszkolach: 5.5 tys. 

uczestników,
 Materiały edukacyjne: broszury edukacyjne dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych – 80 tys. egzemplarzy, poradnik kulinarny dla dzieci i 
młodzieży - 40 tys. egzemplarzy, edukacyjna gra dla dzieci – 30 
tys. sztuk, poradnik dot. zdrowego odżywiania się dla dorosłych 
– 48 tys. egzemplarzy.

Łódź kontra choroby wątroby w liczbach 

Program PL13 – osiągnięte efekty



Program PL13 – osiągnięte efekty 
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 Kampanie miały na celu wskazanie jakie działania sami mogą podjąć, aby 
poprawić swój stan zdrowia, a także – kiedy powinni udać się po poradę do 
specjalisty. Dzięki akcjom informacyjnym mieszkańcy powiatów mieli możliwość 
bezpłatnego sprawdzenia swojego stanu zdrowia.

 W projekcie realizowanym przez Powiat Świdwiński, poświęconym chorobom 
układu trawiennego, prowadzono kampanie społeczne dotyczące promocji 
zdrowia i zmiany nawyków żywieniowych, promocji aktywności fizycznej oraz 
podnoszenia świadomości na temat znaczenia badań z zakresu profilaktyki 
chorób układu trawiennego.

Program PL13 – osiągnięte efekty

Kampanie społeczne i informacyjne
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Cel: popularyzacja dobrych praktyk w zakresie 
zdrowia publicznego, dotyczących programów 
profilaktycznych i działań edukacyjnych o tematyce 
zdrowotnej.

Do konkursu zgłosiło się 14 powiatów, spośród 
których wybrano zwycięzcę (Powiat Polkowicki) i 
przyznano trzy wyróżnienia: Powiaty Piotrkowski, 
Pułtuski i Kutnowski.

Konkurs na najlepszy program profilaktyki 

lub promocji zdrowia



Trzecia edycja funduszy 

norweskich 



Fundusze norweskie 2014-2021 – program 
„Zdrowie”

Programme objective: Improved prevention and reduced inequalities in health 

Programme Operator: Ministry of Health

Donor programme partner: Norwegian Directorate of Health (HDIR)

Programme grant: 20 000 000 €

Programme co-financing: 3 529 412 €

Total Programme cost: 23 529 412 €

Management costs 1 947 059 € 
(1 655 000 € - grant + 292 059 € co-fin.)



Główne cele funduszy: 

• przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w 
obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 
dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwem-Beneficjentem poprzez 
przyznawanie pomocy finansowej w obszarach priorytetowych

Główny zakres interwencji:

 zdrowy styl życia dzieci i młodzieży,

 telemedycyna i e-zdrowie, 

 środowiskowy model opieki psychiatrycznej.

Zarys programu



 Co najmniej 10% całkowitej alokacji na program należy 
przeznaczyć na zdrowie dzieci.

 Co najmniej 10% całkowitej alokacji na program należy 
przeznaczyć na poprawę dostępu do opieki zdrowotnej 
grup/osób o szczególnych potrzebach i na rzecz 
obszarów, które są w gorszej sytuacji gospodarczej.

 Nie więcej niż 50% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych programu zostanie udostępnionych 
na finansowanie infrastruktury (działania „twarde”).

Warunki szczegółowe:

Zarys programu



Dziękuję za uwagę

Edyta Bajor 

e.bajor@mz.gov.pl

mailto:e.bajor@mz.gov.pl

