
 
 

Wykaz zmian w Regulaminie Konkursu „Lider Ochrony Zdrowia” 
 

 
 
Zmiana nr 1 z dn. 15.07.2022 r. 
W § 3 Zasady udziału i przebieg Konkursu, ust. 7.: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 15 lipca 2022 roku (piątek) 
o godzinie 23.59. 
otrzymuje brzmienie: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 19 sierpnia 2022 roku (piątek) 
o godzinie 23.59. 
 
Zmiana nr 2 z dn. 22.08.2022 r. 
W nagłówku Regulaminu konkursu oraz w nagłówku Formularza zgłoszeniowego dodano: „(nabór 
uzupełniający)”. 
 
Zmiana nr 3 z dn. 22.08.2022 r. 
W § 3 Zasady udziału i przebieg Konkursu, ust. 7.: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 19 sierpnia 2022 roku (piątek) 
o godzinie 23.59. 
otrzymuje brzmienie: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 5 września 2022 roku 
(poniedziałek) o godzinie 23.59. 
 
Zmiana nr 4 z dn. 06.09.2022 r. 
Uzupełnienie nagłówka Regulaminu konkursu oraz w nagłówka Formularza zgłoszeniowego 
zmieniono na „(drugi nabór uzupełniający)”. 
 
Zmiana nr 5 z dn. 06.09.2022 r. 
W § 3 Zasady udziału i przebieg Konkursu, ust. 7.: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 5 września 2022 roku (piątek) 
o godzinie 23.59. 
otrzymuje brzmienie: 
Termin nadsyłania zgłoszeń na adres lider-zmian@mazowia.eu upływa 30 września 2022 roku 
(poniedziałek) o godzinie 23.59. 
 
Zmian nr 6 z dn. 06.09.2022 r. 
W § 2 Kategorie i nagrody przewidziane w Konkursie, ust. 1. , pkt. 4) i 5) w brzmieniu: 
E-usługi w sektorze zdrowia, 
Innowacje biznesowe. 
zostają wykreślone, a (nowy) pkt. 4) otrzymuje brzmienie: 
Innowacje (połączenie wcześniejszych kategorii: E-usługi w sektorze zdrowia oraz Innowacje 
biznesowe). 
 
Zmiana nr 7 z dn. 06.09.2022 r. 
W § 3 Zasady udziału i przebieg Konkursu, ust. 3. w brzmieniu: 
Do udziału w Konkursie przyjmowane będą zgłoszenia tylko tych projektów, których realizacja do 
30 kwietnia 2022 roku jest na poziomie co najmniej 70 % (na podstawie przekazanych wniosków 
o płatność). 
otrzymuje brzmienie: 
Do udziału w Konkursie przyjmowane będą zgłoszenia tylko tych projektów, których realizacja do 
30 czerwca 2022 roku jest na poziomie co najmniej 70 % (na podstawie przekazanych wniosków 
o płatność). 
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Zmiana nr 8 z dn. 06.09.2022 r. 
W § 3 Zasady udziału i przebieg Konkursu, ust. 3. Zostaje dodany (nowy) ustęp nr 10 w brzmieniu: 
Projekty zgłoszone do dnia 5 września 2022 w ramach kategorii: E-usługi w sektorze zdrowia oraz 
Innowacje biznesowe będą kwalifikowane, a następnie poddawane głosowaniu w ramach nowej, 
wspólnej kategorii pn. Innowacje. 
a numeracja kolejnych zostaje zmieniona. 
 
Zmiana nr 9 z dn. 06.09.2022 r. 
W Formularzu zgłoszeniowym, w rubryce Wybór kategorii Konkursu zostają wykreślone punkty: 

 E-usługi w sektorze zdrowia 
 Innowacje biznesowe 

a zamiast nich zostaje dodany punkt: 
 Innowacje. 

 
 
 
 


