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Ogłoszenie o konkursie ofert
na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
nr ogłoszenia: NPZ.CO5_4.3_1_2017_2

CZĘŚĆ A

Minister Zdrowia, działając na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003), zwanej dalej „ustawą” i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492), ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań dotyczących 
farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych 
i aktywizujących osoby w wieku podeszłym

w ramach Działania 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej 
i współpracy międzynarodowej związanej ze zdrowiem osób starszych 
Celu Operacyjnego 5. Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się
NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA 2016–2020

Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert
Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na:
stworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie farmakoterapii oraz działań prozdrowotnych 
i aktywizujących (projekt musi obejmować łącznie wszystkie ww. zakresy) osoby w wieku 60+ chorujące na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.
„Podobnie jak cały organizm, również mózg podlega procesowi starzenia się. Następują w nim zmiany morfologiczne, anatomiczne i funkcjonalne. W przybliżeniu szacuje się, że u około 10% osób 
po 65. roku życia rozwinie się otępienie, najczęściej w postaci choroby Alzheimera.
Otępienie jest zespołem spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym lub postępującym. Objawy zespołu otępiennego obejmują:
	osłabienie pamięci;
	upośledzenie innych funkcji poznawczych, takich jak myślenie, planowanie, ocenę sytuacji, przetwarzanie informacji;
	zachowaną świadomość; 

zaburzenia emocjonalne i/lub zachowania.
Zaburzenia otępienne są schorzeniami postępującymi i wyniszczającymi. Stanowią rosnący problem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych. Charakteryzują się globalnym obniżeniem funkcjonowania poznawczego, przede wszystkim deficytami w zakresie pamięci oraz innych wyższych funkcji intelektualnych. Prowadzą w efekcie do braku możliwości samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i niemożności wykonywania podstawowych oraz złożonych czynności życiowych.
Otępienie jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności u osób w podeszłym wieku. Prognozy wskazują, że częstość występowania zespołów otępiennych będzie nadal gwałtownie wzrastać.”  Psychogeriatria, red. nauk. dr n. o zdr. Mateusz Cybulski, dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak, prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, PZWL 2017
Częstość występowania otępienia wzrasta bardzo wyraźnie wraz z wiekiem, który stanowi dobrze udokumentowany, niezależny czynnik ryzyka jego wystąpienia. Choroby otępienne są jednym z najtrudniejszych problemów geriatrycznych. Pojawiają się najczęściej w następstwie miażdżycy tętnic mózgowych lub procesów zwyrodnieniowych w mózgu. Wraz z rozwojem choroby stopniowo pogłębiają się problemy w funkcjonowaniu wszystkich układów, a opieka nad chorym wymaga coraz większego dostosowania otaczającego środowiska fizycznego i społecznego do stanu chorego. 
Badania epidemiologiczne prowadzone w wielu krajach na świecie wskazują, że wśród osób powyżej 65 roku życia otępienie występuje u 3-11%, a po 90 roku życia – obserwowane jest u 40%. Psychogeriatria Polska, Marta Makara-Studzińska, Karolina Kryś-Noszczyk, 2012;9(2):77-86
Na podstawie danych zgromadzonych w badaniach epidemiologicznych innych krajów europejskich i USA, jak również według danych Alzheimer Europe szacuje się, iż w Polsce żyje ok. 500 tysięcy osób 
z otępieniem, w tym 310 tysięcy osób z chorobą Alzheimera. W ramach państwowej służby zdrowia diagnozuje się i leczy niewielki odsetek tychże pacjentów. Przyczynami takiej sytuacji może być z jednej strony ograniczony dostęp do diagnostyki, a z drugiej – niska świadomość społeczna problemu. Informacje przekazane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Osoby chorujące na otępienia potrzebują specyficznej opieki, a także wypracowania rozwiązań umożliwiających im jak najlepsze warunki funkcjonowania w społeczeństwie. 
W ramach przedmiotowego konkursu planowane jest testowanie działań dedykowanych tym osobom, w tym z chorobą Alzheimera w skali mikro, a następnie opracowanie ostatecznej 
wersji rozwiązania przeznaczonego do wdrożenia na szerszą skalę. Dopuszczalne jest także upowszechnianie już istniejących pionierskich rozwiązań poprzez działania zmierzające do szerszego 
ich wykorzystania w obszarze promocji zdrowia.
Działania obejmujące m.in. farmakologię, aktywizację i interwencje prozdrowotne nie doprowadzą wprawdzie do wyleczenia, jednak mogą znacząco poprawić jakość życia osób starszych oraz opóźnić rozwój choroby.
Działania podejmowane w ramach realizacji przedmiotowego zadania muszą mieć charakter innowacyjny – ich celem powinno być poszukiwanie nowych, lepszych, bardziej efektywnych sposobów rozwiązywania problemów osób chorych, a także pośrednio osób z ich otoczenia.
Efektem zadania powinny być oryginalne, wcześniej nie stosowane w szerszej skali rozwiązania, których innowacyjność może przejawiać się w trzech wymiarach (wzajemnie się przenikających, mogących występować równocześnie lub niezależnie od siebie), tj.: 
	uczestnika działań, 

problemu, do którego złagodzenia lub rozwiązania zadanie dąży, oraz 
wypracowania lub zaadaptowania do warunków lokalnych, regionalnych i krajowych, istniejącej już gdzieś formy wsparcia.
Zadanie powinno być także realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej. Jego realizacja będzie podlegać ocenie pod kątem efektywności i skuteczności w osiąganiu zaplanowanych rezultatów.
Podmioty uprawnione do składania ofert w konkursie
Oferentami mogą być:
instytuty badawcze lub uczelnie wyższe, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy,
spełniające kryteria wyboru wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert.
Kryteria oceny ofert
Pozostałe informacje o formalnych i merytorycznych kryteriach oceny zawarte są w części B ogłoszenia.
Kryteria dostępu
Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie powinna spełniać oferta oraz oferent, żeby móc ubiegać się o finansowanie zadania w konkursie. Spełnienie kryteriów jest konieczne do przyznania finansowania. Kryteria dostępu są oceniane na etapie oceny formalnej lub oceny merytorycznej. Ocena spełnienia kryterium polega na przypisaniu wynikowi weryfikacji wartości tak lub nie.
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Spełnienie kryteriów dostępu będzie weryfikowane na podstawie treści oferty, dlatego też wszelkie informacje potwierdzające spełnienie kryteriów muszą być wprost zawarte w poszczególnych punktach oferty poprzez opisanie doświadczenia oferenta, jego potencjału, planowanych działań i ich kosztów, deklarowanych rezultatów. Dla uniknięcia wątpliwości w toku oceny formalnej i merytorycznej oferent ma obowiązek w treści oferty (w tabeli o nazwie: Informacje potwierdzające spełnienie kryteriów dostępu formalnych i merytorycznych określonych w cz. A ogłoszenia o konkursie ofert) zawrzeć niezbędne dane, dowodzące odrębnie spełnienia każdego z kryterium dostępu.


Lp.
Nazwa kryterium dostępu
Etap oceny 
(ocena formalna/
ocena merytoryczna)
1.
Oferent wskaże w treści oferty, że posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności merytorycznej w tematyce konkursu (chorób otępiennych i choroby Alzheimera).
Ocena formalna
2.
Oferent wykaże w treści oferty, że przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej trzy projekty – każdy o wartości minimum 200 000 zł brutto (kwota zarządzana przez oferenta), z których co najmniej jeden miał charakter innowacyjny.
Ocena formalna
3.
Oferent wykaże w treści oferty, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zadania, w tym zapewni udział w wykonywaniu zadania zespołu składającego się z minimum czterech osób, spełniających następujące warunki:
	jednej osoby pełniącej rolę kierownika/koordynatora zadania, która w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, kierowała (koordynowała) realizacją co najmniej dwóch projektów – każdy o wartości minimum 200 000 zł brutto;
	trzema osobami, z których:

	co najmniej dwie posiadają minimum 3-letnie doświadczenie merytoryczne w zakresie leczenia chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera;

co najmniej jedna posiada minimum 3-letnie doświadczenie 
w realizacji działań adresowanych do osób starszych; 
	co najmniej jedna jest psychologiem lub psychiatrą, posiadającym doświadczenie w pracy z osobami starszymi chorymi na otępienia.
Ocena formalna
4.
Grupą docelową (uczestnikami projektu) są osoby w wieku 60+ chorujące na otępienia, w tym chorobę Alzheimera, zamieszkałe – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ocena formalna
5.
Oferent wykaże w ofercie, że propozycje rozwiązań zgłaszanych do realizacji w ramach zadania będą miały charakter innowacyjny oraz będą obejmowały wszystkie z niżej wymienionych obszarów:
	farmakoterapię;

działania prozdrowotne;
działania aktywizujące skierowane do osób w wieku 60+ chorujące na choroby otępienne, w tym chorobę Alzheimera.
Ocena merytoryczna
6.
Oferent wykaże w ofercie, że realizacja zadania obejmie następujące etapy:
	opracowanie (projekt testujący) / rozwiniecie lub adaptacja pomysłu (projekt upowszechniający);

przygotowanie do wdrażania w wybranej, konkretnej grupie, do której skierowane jest wypracowane rozwiązanie (współpraca z grupą docelową i jej otoczeniem);
testowanie w skali mikro – trwające max. 6 m-cy, na małej grupie użytkowników/odbiorców (nie dotyczy projektów upowszechniających);
	wdrażanie;
	ewaluację;
opracowanie ostatecznej wersji produktu (modelu, narzędzia lub rozwiązania) do wdrożenia na szerszą skalę (z uwzględnieniem wyniku ewaluacji).
Ocena merytoryczna
7.
Oferent wskaże w ofercie, że zostanie przeprowadzony pilotaż zaproponowanych działań w grupie osób chorujących na choroby otępienne (w tym chorobę Alzheimera), którego wyniki zostaną wykorzystane w projektowaniu założeń zadania. 
Ocena merytoryczna
8.
Oferent wskaże w ofercie, że program działań w zadaniu zostanie opracowany w zespole, w skład którego wejdą: 
	neurolog, 
	geriatra, 
	psychiatra/psycholog z doświadczeniem w zakresie otępień.

Ocena merytoryczna
9.
Oferent wskaże w ofercie, że w ramach zadania przygotowane zostaną materiały informacyjne dla grupy docelowej i opiekunów, dotyczące obszaru wsparcia (w tym proponowanych ćwiczeń/diety/zaleceń w zakresie farmakoterapii).
Ocena merytoryczna
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Wraz z ofertą nie należy składać innych załączników niż wskazane w ogłoszeniu.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania w ramach ogłaszanego konkursu przeznaczono dotację celową w kwocie 1 000 000 zł (słownie: miliona złotych), w tym maksymalnie:
w 2017 r. : 500 000 zł,
w 2018 r. : 500 000 zł.
Wartość jednej oferty musi wynosić:
co najwyżej 250 000 zł w 2017 r., 
co najwyżej 250 000 zł w 2018 r.
Oferent wskaże o jaką kwotę dotacji celowej się ubiega, przy czym maksymalna kwota finansowania zadania ze środków dotacji nie może przekroczyć 500.000 zł. Możliwy jest wybór kilku realizatorów w ramach kwoty przeznaczonej na konkurs.
Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zdrowia, który przekazuje środki realizatorom zadań, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy, tj. w formie dotacji celowej z budżetu państwa.
Maksymalny dopuszczalny poziom finansowania zadania ze środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację NPZ wynosi 100%. 
Umowy na realizację zadania będą zawierane po uruchomieniu środków ujętych w rezerwie celowej na realizację rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Terminy realizacji zadania
Zadanie należy zrealizować nie później niż od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
Miejsce i termin składania ofert
Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w formie papierowej w terminie od dnia 13 lipca 2017 r. do dnia 3 sierpnia 2017 r. na adres:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Zdrowia Publicznego
ul. Miodowa 15
00‐952 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: 
Konkurs NPZ w roku 2017, zadanie: 
NPZ.CO5_4.3_1_2017_2, Innowacje w terapii otępień u osób 60+
Oferty należy składać (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) w siedzibie Ministerstwa Zdrowia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.
O przyjęciu oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Ministerstwa Zdrowia. Oferty, które wpłyną po terminie, będą odrzucane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert
Wyniki konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie jednego miesiąca 
od końca terminu przewidzianego na złożenie ofert. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert.
Oferent jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania się z informacjami na temat wyników konkursu, zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl 
i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Zakończenie konkursu ofert następuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wynikach konkursu, z zastrzeżeniem terminu na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od wyników oceny.
Uwagi
Minister Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed upływem terminu 
na złożenie ofert oraz prawo do wprowadzania zmian w Ogłoszeniu, w tym do przedłużenia terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych lub terminu rozstrzygnięcia konkursu, 
z wyłączeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem oferentów, chyba że konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Minister Zdrowia zastrzega sobie także prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn. 
W związku z powyższym zaleca się, aby podmioty aplikujące o środki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia www.mz.gov.pl i na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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Wyjaśnienia w zakresie treści ogłoszenia o konkursie ofert udzielane będą telefonicznie pod numerem (22) 53 00 273 lub (22) 53 00 208 w godzinach pracy Ministerstwa Zdrowia lub na pisemną prośbę oferenta. Prośba, o której mowa powyżej, może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres: npz5@mz.gov.pl bez obowiązku zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w ustawie z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.). Odpowiedź 
na pytania udzielona zostanie w ww. formie.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej www.mz.gov.pl. 
W ramach udzielanych wyjaśnień nie są prowadzone konsultacje dotyczące prawidłowości zapisów ofert, gdyż leży to w zakresie oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję Konkursową.
Pozostałe informacje o konkursie zawiera część b ogłoszenia – Pobierz CZĘŚĆ B ogłoszenia
Zapraszamy do złożenia oferty



