
A19. Projekt partnerski

Numer naboru: RPMA.09.02.02-IP.01-14-060/17

Numer wniosku: RPMA.09.02.02-14-a327/18

A. Dane projektu
A1. Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
A1.1. Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
A1.2. Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 - 2020

9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
A2. Instytucja, w której wniosek zostanie złożony

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
A3. Tytuł projektu

Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim
A4. Nazwa wnioskodawcy

"TROJANÓW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
A5. Krótki opis projektu

Projekt realizowany w partnerstwie z przychodnią SANA i Fundacją WIEDZA I ROZWÓJ. Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie400
dzieci (200K/200M) w ramach modułu dotyczącego otyłości z klas. I-VI uczęszczających do szkół z województwa mazowieckiego. Otyłość
nasilona szczególnie w okresie dojrzewania zaburza prawidłowy rozwój co utrudnia integrację ze środowiskiem, obniża samoocenę, wzmaga
mniejsze oczekiwania w odniesieniu do osiągnięć szkolnych, ogranicza możliwości realizacji planów na przyszłość oraz generuje
nadopiekuńczą postawę rodziców co w konsekwencji utrudnia samodzielność i niezależność. Otyłość uznaje się za epidemię XXI w. Z badań
Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że największy odsetek dzieci z otyłością odnotowano w woj. mazowieckim tj. 32% Częstość
występowania otyłości u dziewczynek jest 7-ktornie wyższa niż u chłopców. Projekt stanowi odpowiedź na powyżej zidentyfikowane problemy.
Projekt jest zgodny z RPO WM 2014-2020, Działaniem 9.2, Poddziałaniem 9.2.2, zasadą zrównoważonego rozwoju, RPZ oraz Regulaminem
Konkursu. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym ustawą PZP oraz z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Projekt jest
zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu wykrywalności niezdiagnozowanej otyłości, zmniejszenia masy ciała o co
najmniej 3% u więcej niż 25% uczestników i wzrostu poziomu wiedzy na temat przyczyn, skutków i terapii leczenia otyłości.

Planowany okres realizacji projektu
A7.1. Od: 01-09-2018 A7.2. Do: 30-09-2019

A8. Wartość ogółem(zł) A9. Wydatki kwalifikowalne(zł) A10. Wnioskowane dofinansowanie(zł)
1 879 296,00 1 879 296,00 1 746 896,00

 A11. Wkład UE(zł) A12. % dofinansowania
 1 503 436,80 92.95

A13. Rodzaj projektu

Konkursowy
A14. Partnerstwo publiczno-prywatne

Nie
A15. Powiązanie ze strategiami

Brak powiązania
A16. Typ projektu

Zdrowie
A17. Pomoc publiczna

Bez pomocy publicznej
A18.1. Projekt wiodący

NieDotyczy
A18.2. Numer grupy projektów

TAK
A20. Instrumenty finansowe

NIE
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