
 

 

Projekt pn. „Eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy” 

współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020  

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy 

dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 

ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy 

dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej 

opieki zdrowotnej 

 

Informacja o podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania 

 

W dniu 18 listopada 2020 roku podpisano umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Eliminowanie 

szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy” . 

Województwo Śląskie pełniące rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL reprezentowała Członek Zarządu  

Województwa Śląskiego Pani Izabela Domagała oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego Pan Tomasz Macioł. Gminę Niegowa reprezentował Wójt Gminy Pan Mariusz 

Rembak oraz Skarbnik Gminy Pani Cecylia Lampa.  

Umowa określa w sposób szczegółowy zasady, tryb, warunki, przekazywania i wykorzystywania środków 

dotacji rozwojowej wydatków ponoszonych przez Gminę Niegowa na realizację projektu. Zagwarantowane 

środki funduszu wynoszą 167 025,00 zł i stanowią nie więcej niż 85 % kwoty całkowitych wydatków 

kwalifikowanych oraz środki z dotacji celowej budżetu krajowego w kwocie 5 895,00 zł. co stanowi 3 % 

całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny określono w wysokości 23 580,00 zł (koszty 

kwalifikowane) co stanowi 12 % całkowitych wydatków kwalifikowanych.. Planowana całkowita wartość 

projektu wynosi 196 500,00 zł.   

Celem projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka, mogących prowadzić do rezygnacji 

z aktywności zawodowej w miejscu pracy pracowników Urzędu Gminy Niegowa. 

Projekt obejmuje realizację szkoleń pracowników oraz   modernizację stanowisk pracy. Grupę docelową 

stanowić będą pracownice/y Urzędu Gminy Niegowa, którzy są zatrudnieni na stanowiskach biurowo-

administracyjnych oraz na stanowiskach gospodarczych. W ramach zadania Wnioskodawca (gmina 

Niegowa)  doposaży stanowiska pracy w infrastrukturę wymuszającą przyjęcie prawidłowej postawy, w tym 

krzesła, monitory oraz klawiatury komputerowe, ergonomiczne myszy komputerowe, zakupi narzędzia 

pracy w postaci podkaszarki, zestawów sprzątających czy kosiarki i solarki czyli elementów mających 

wpływ na odciążenie najbardziej narażonych części ciała w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. 

Dodatkowo planuje się zakup elementów poprawiających oświetlenie, które ograniczą czynniki ryzyka 

mające wpływ na kondycję wzroku. 

(przygotował: Paweł Pikuła)  


