
 
Załącznik do uchwały Nr 48/2017 
Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020  
z dnia 27 października 2017 r. 

 

Kryteria wyboru projektów 
 

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
Inwestycje w zakresie ginekologii, położnictwa, neonatologii, pediatrii oraz w innych obszarach, gdzie występuje leczenie dzieci 

 
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne  
Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące  
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 

 

Lp. Nazwa kryterium 
Opis kryterium 

Ocena
1
 

Definicja kryterium Możliwość dokonania korekty
2
 

1. 

Zgodność projektu z 
odpowiednim 
narzędziem 
zdefiniowanym w 
dokumencie Krajowe 
ramy strategiczne. 
Policy paper dla 
ochrony zdrowia na 

Czy projekt jest zgodny z założeniami Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020?                                                                                                                                                                                                     
 
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z odpowiednim narzędziem 
zdefiniowanym w dokumencie Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla 
ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

TAK/NIE 

                                                           
1
 W przypadku możliwości wprowadzenia jednorazowej korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia 

lub poprawy, podlegają odrzuceniu.  
2
 Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 
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lata 2014-2020 

2. 

Zgodność projektu z 
adekwatną 
mapą/mapami 
potrzeb 
zdrowotnych* 

Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą/mapami potrzeb zdrowotnych? 
 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z adekwatną/-ymi 
mapą/mapami potrzeb zdrowotnych stworzoną/-ymi zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.0.581 t.j.). W ramach 
niniejszego kryterium, Oceniający weryfikuje również, czy zakres projektu jest 
zgodny z przywołanymi w dokumentacji konkursowej szczegółowymi 
warunkami określonymi w Uchwale Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia w sprawie rekomendacji dla 
kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu 
Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, 
które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 
zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia 
społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i 
rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie 
społeczności lokalnych. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane 
jest na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

TAK/NIE 

3. 

Posiadanie 
pozytywnej opinii OCI 
właściwego 
miejscowo wojewody 

Czy projekt posiada pozytywną opinię OCI właściwego miejscowo wojewody? 
 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt posiada pozytywną opinię OCI 
właściwego miejscowo wojewody dla zakresu rzeczowego będącego 
przedmiotem projektu, jeśli wymaga tego ustawa/Rekomendacja Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Brak możliwości korekty, chyba że 
Wnioskodawca, na moment złożenia 
wniosku o dofinansowanie, był w 
trakcie procedury odwoławczej w 
Ministerstwie Zdrowia od negatywnej  
Opinii o Celowości Inwestycji. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane 
jest na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

4. 

Udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej 
finansowanych ze 
środków publicznych 
w zakresie objętym 
wsparciem* 

Czy projekt realizowany jest wyłącznie w podmiocie, który udziela/będzie 
udzielać świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie 
zbieżnym z zakresem projektu? 
 
Ocenie podlega, czy podmiot leczniczy udziela/będzie udzielać świadczeń 
opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z płatnikiem publicznym o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zbieżnym z zakresem 
projektu. W przypadku projektu przewidującego rozwój działalności 
medycznej lub zwiększenie potencjału w tym zakresie, wymagane będzie 

Możliwość korekty na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie  w zakresie 
uzupełnienia brakującego dokumentu. 
Kryterium powinno być spełnione i 
weryfikowane do końca okresu 
trwałości projektu. 
 

TAK/NIE 
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zobowiązanie się tego podmiotu do posiadania takiej umowy najpóźniej w 
kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu. 

5. Analiza popytu* 

Czy zaplanowane w ramach projektu działania zostały uzasadnione z punktu 
widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na daną infrastrukturę i wynikają z 
rzetelnie przeprowadzonej analizy popytu? 
 
Ocenie podlega, czy: 

- Zaplanowane w ramach projektu działania, w tym w szczególności w 
zakresie zakupu wyrobów medycznych, są uzasadnione z punktu 
widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt 
(wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry wyrobu 
medycznego muszą być adekwatne do zakresu udzielanych przez 
podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania 
oferty medycznej, odpowiadać na zidentyfikowane deficyty podaży 
świadczeń). 

- W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych, 
Wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania 
najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, kadrą medyczną 
odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych 
objętych projektem. 

- W przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych, 
Wnioskodawca dysponuje lub zobowiązuje się do dysponowania 
najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków 
określonego w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą 
techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów 
medycznych objętych projektem. 
 

Uzasadnienie Wnioskodawcy powinno wynikać z analizy popytu, która 
powinna być przeprowadzona w oparciu o następujące cechy: 

a) Rzetelność – przytaczane w analizie informacje (dane, wskaźniki) 
wymagają podania źródła/autora, 

b) Szczegółowość – informacje powinny dotyczyć obszaru lub/i grupy 
docelowej, której dotyczy projekt – należy unikać powoływania się 
na ogólne tendencje (krajowe, światowe) bez odniesienia ich do 

Możliwość korekt na etapie złożenia 
wniosku o dofinansowanie w zakresie 
uzupełnienia brakującej 
uzasadnienia/deklaracji w zakresie 
adekwatnym do wymagań niniejszego 
kryterium. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
W trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości istnieje możliwość 
dokonywania zmian w zakresie 
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa 
to na spełnienie innych kryteriów 
wyboru projektów. Każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez 
Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 
 

TAK/NIE 
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sytuacji na obszarze realizacji projektu czy grupy docelowej, 
c) Referencyjność – informacje powinny uwzględniać sytuację  

i tendencje w danym sektorze, 
d) Aktualność – należy zadbać o aktualność informacji. 

Szacowany popyt powinien być spójny z zadeklarowanymi parametrami w 
projekcie. 

6. 
Efektywność 
energetyczna 
projektu 

Czy projekt przewiduje rozwiązania energooszczędne w zakresie zmniejszenia 
zapotrzebowania i zużycia energii, a przez to zmniejszenia ogólnych kosztów 
eksploatacji budynków i urządzeń? 
Ocenie podlega, czy założone rozwiązania przyczyniają się do poprawy 
efektywności energetycznej, w szczególności do obniżenia zużycia energii lub 
efektywniejszego jej wykorzystywania lub zmniejszenia energochłonności 
obiektu. Wymóg zachowania racjonalnego i zrównoważonego wykorzystania 
energii dotyczy również nabytego wyposażenia medycznego. 

Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
W trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości istnieje możliwość 
dokonywania zmian w zakresie 
rozwiązań organizacyjno-budowlanych 
zastosowanych w projekcie, o ile nie 
wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda 
zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

TAK/NIE 

7. 

Wpływ projektu na 
poprawę warunków 
dostępu do 
infrastruktury przez 
osoby z 
niepełnosprawnością 

Czy projekt zakłada rozwiązania przyczyniające się do upowszechnienia 
stosowania usprawnień dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych? 
 
Ocenie podlega, czy projekt przewiduje działania przystosowujące 
infrastrukturę/nabyte wyposażenie medyczne do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Obligatoryjnym warunkiem jest potwierdzenie, iż 
utworzona infrastruktura będzie dostosowana – zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania – do potrzeb osób z różnymi formami 
niepełnosprawności. 

Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 

TAK/NIE 
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dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
W trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości istnieje możliwość 
dokonywania zmian w zakresie 
rozwiązań organizacyjno-budowlanych 
zastosowanych w projekcie, o ile nie 
wpływa to na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów. Każda 
zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. 

8. 
Potencjał oddziałów 
położniczych 

Ocenie podlega w przypadku projektu dotyczącego oddziału  
o charakterze położniczym czy: 

- zgodnie z prognozą zapotrzebowania na placówki położnicze 
przedstawioną w mapie potrzeb w zakresie ciąży, porodu i połogu 
oraz opieki nad noworodkiem wykazuje on potencjał na 
przeprowadzenie minimum 400 porodów do 2020 r. lub  

- jego funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia szybkiego 
dostępu do świadczeń położniczych, tj. które jako jedyny zapewnia 
świadczenia w promieniu 40 km lub 

- w wyniku realizacji projektu będzie przeprowadzać 400 porodów i 
jednocześnie zmiana udziału porodów powikłanych wśród 
wszystkich porodów będzie większa niż zmiana ogólnopolska. 

Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane  na 
etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

9. 
Potencjał oddziałów 
pediatrycznych 

Ocenie podlega w przypadku projektu dotyczącego oddziału pediatrycznego 
czy podmiot sprawozdał w ostatnim zamkniętym roku sprawozdawczym 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie co najmniej 700 hospitalizacji na 
oddziale pediatrycznym. 

Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane na 
etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 
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10. 
Uwarunkowania 
realizacji inwestycji 

Ocenie podlega czy w przypadku realizacji inwestycji dotyczącej oddziału o 
charakterze zabiegowym, został osiągnięty następujący warunek: 
- udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na 
tym oddziale wynosi co najmniej 50%. 

Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie uzupełnienia brakujących 
zapisów w pierwotnej dokumentacji 
aplikacyjnej z jednoczesnym 
zachowaniem niezmienionego zakresu 
rzeczowego projektu. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane na 
etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 
Kryteria merytoryczne szczegółowe (kryteria różnicujące) 
Warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających. 
 

Lp. 
 

Nazwa kryterium 
Opis kryterium Maksymalna 

liczba punktów Definicja kryterium Możliwość dokonania korekty
3
 

1.  Współpraca 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca zrealizował, realizuje lub planuje 
realizację działań konsolidacyjnych lub innych form współpracy z podmiotami 
udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w ramach modelu opieki 
koordynowanej. 
 
Skala punktowa: 

- Projekt realizowany przez podmioty, które zrealizowały, realizują lub 
planują realizację działań konsolidacyjnych - 10 pkt 

- Projekt przewiduje podjęcie innych form współpracy z podmiotami 
udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, w tym w ramach 
modelu opieki koordynowanej – 5 pkt 

- Podmiot nie przewiduje działań konsolidacyjnych oraz innych form 
współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki 
zdrowotnej, w tym w ramach modelu opieki koordynowanej – 0 pkt 

 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

10 

                                                           
3
 Jw. 
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Maksymalna liczba punktów to 10. 

2.  Restrukturyzacja 

Ocena kryterium: 
W celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym sąsiadującej oraz 
stopnia jej dostosowania do istniejących deficytów, promowane będą 
projekty, które będą realizowane w oparciu o zatwierdzony przez podmiot 
tworzący program restrukturyzacji zawierający działania prowadzące do 
poprawy ich efektywności. 
 
Skala punktowa: 

- Przedstawiony program restrukturyzacji zawiera działania 
ukierunkowane na optymalizację zasobów podmiotu leczniczego 
oraz rozwiązania organizacyjno-zarządcze prowadzące do lepszego 
wykorzystania środków finansowych podmiotu leczniczego. 
Planowany do realizacji projekt jest elementem programu 
restrukturyzacji - 4 pkt  

- Przedstawiony program zawiera działania ukierunkowane na 
optymalizację zasobów podmiotu leczniczego oraz rozwiązania 
organizacyjno-zarządcze prowadzące do lepszego wykorzystania 
środków finansowych podmiotu leczniczego. Planowany do realizacji 
projekt nie jest elementem programu restrukturyzacji - 2 pkt  

- Wnioskodawca nie przedstawił programu restrukturyzacji - 0 pkt  
 
W ramach niniejszego kryterium punkty nie podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów to 4. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane 
jest na moment złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 

4 

3. 

Poprawa jakości  
i  dostępu do 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Ocena kryterium: 
Czy realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej?  
 
Skala punktowa: 
Ocenie podlega wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej:                               

- w wyniku realizacji inwestycji skróci się czas oczekiwania na 
świadczenie zdrowotne lub zmniejszy się liczba osób oczekujących 
na świadczenie zdrowotne dłużej niż średni czas oczekiwania na 
dane świadczenie w roku / kwartale / miesiącu poprzedzającym 
uruchomienie konkursu / projektu lub - poprawę wskaźnika 

Brak możliwości korekty. 
 
Kryterium powinno być spełnione i 
weryfikowane do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
. 
 

8 
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„przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w ciągu roku na 1 łóżko 
szpitalne – 2 pkt lub  

- w przypadku projektu w obszarze zaburzeń psychicznych 
wnioskodawca zapewnia lub zobowiąże się do zapewnienia w 
wyniku realizacji projektu kompleksową/-ej opiekę/-i 
psychiatryczną/-ej, obejmującą-/-ej swoim zakresem podmiot 
udzielający świadczeń w pięciu formach leczenia: oddział dzienny, 
poradnia, izba przyjęć lub szpitalny oddział ratunkowy, oddział 
całodobowy, zespół leczenia środowiskowego - 2 pkt lub 

- w wyniku realizacji inwestycji wnioskodawca zapewnia lub będzie 
zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń 
opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, kompleksową 
opiekę kardiologiczną rozumianą jako udzielanie świadczeń 
finansowanych ze środków publicznych w ramach posiadanego: - 
oddziału rehabilitacji kardiologicznej/ oddziału dziennego 
rehabilitacji kardiologicznej lub 

 pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie zaburzeń 
rytmu, lub  

 oddziału kardiochirurgii, gdzie wykonywane są 
wysokospecjalistyczne świadczenia opieki zdrowotnej w co 
najmniej 2 zakresach spośród zakresów wymienionych w lp. 
7 – 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz 
warunków ich realizacji (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 1958) - 2 pkt lub 

- w przypadku projektu w zakresie onkologii wnioskodawca zapewnia 
lub będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 
świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, 
kompleksową opiekę onkologiczną, rozumianą jako: 

 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych oprócz zakresów onkologicznych, tj. 
chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, w minimum 2 
innych zakresach w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o 
tym samym profilu, oraz 

 udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do 
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świadczeń chemioterapii i radioterapii onkologicznej i 
medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych 
z wykorzystaniem medycyny nuklearnej) - 2 pkt 

- Projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków – 0 pkt. 
 
W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów to 8. 

4. 
Efektywność 
kosztowa 

Ocena kryterium: 
Analizie zostaną poddane planowane nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej. Ocenie będzie podlegać stosunek całkowitych kosztów 
zakupionej aparatury medycznej będącej przedmiotem projektu do kosztów 
całkowitych projektu. 
 
Skala punktowa: 
- 50% i więcej – 9 pkt                                               
- 49% - 30% - 7 pkt  
- 29% - 20% - 5 pkt 
- Poniżej 20% - 0 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów to 9. 

Brak możliwości korekty. 
 
Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 

9 

5. 

Przeniesienie 
akcentów z usług 
wymagających 
hospitalizacji na rzecz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej 
(POZ)/ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej 
(AOS)* 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt zakłada działania ukierunkowane na 
przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego 
na rzecz POZ i AOS, w tym poprzez wprowadzenie lub rozwój opieki 
koordynowanej lub rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad 
pacjentem, w szczególności środowiskowych form opieki (projekt zawiera 
działania mające na celu przejście od opieki instytucjonalnej do 
środowiskowej zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi 
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie 
lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym Programem Przeciwdziałania 
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”). W ramach niniejszego 
kryterium Oceniający weryfikuje czy podmiot leczniczy realizuje działania 
przyczyniające się do zwiększenia jakości lub dostępności do diagnozy i 
terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. 
 
Skala punktowa: 
Wnioskodawca może uzyskać punkty za realizację następujących działań: 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

11 
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- Projekt wspiera przeniesienie akcentów z usług wymagających 
hospitalizacji na rzecz POZ i AOS i/lub wpiera rozwój opieki 
koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki 
Projekt realizowany będzie w modelu opieki koordynowanej – forma 
organizacyjna udzielania świadczeń zdrowotnych, łącząca cechy 
świadczeniodawców (zwykle sieci lekarzy i placówek medycznych) 
oraz ubezpieczycieli, mająca za zadanie zaspokajać potrzeby 
pacjenta samodzielnie oraz za pośrednictwem innych dostawców 
opieki zdrowotnej - 10 pkt, 
Dodatkowo przyznaje się 1 pkt w przypadku projektu zakładającego 
zwiększenie udziału świadczeń z zakresu chemioterapii w trybie 
jednodniowym lub ambulatoryjnym. 

- Projekt realizowany będzie w modelu opieki środowiskowej tj. może 
obejmować szeroki zakres różnorodnych usług zdrowotnych 
pielęgniarskich i opiekuńczych umożliwiających życie osoby chorej 
i zależnej w domu i społeczności lokalnej z zapewnieniem 
dostępności do opieki stacjonarnej w sytuacjach okresowych.  
W ramach opieki środowiskowej mogą być zapewnione podstawowe 
i specjalistyczne świadczenia pielęgniarskie, opiekuńcze, 
rehabilitacyjne i terapeutyczne oraz wsparcie i koordynacja opieki - 
8 pkt, 

- Żaden z ww. modeli – 0 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów to 11. 

6. 

Wskaźnik porad 
lekarskich 
udzielonych w 
ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej w 
danym roku 

Ocena kryterium: 
Wskaźnik porad lekarskich stanowi stosunek liczby świadczeń zdrowotnych 
udzielonych przez lekarzy w warunkach ambulatoryjnych do ludności 
faktycznie zamieszkałej w województwie podlaskim w danym roku.  
 
Wskaźnik porad lekarskich (na 1 mieszkańca) wylicza się wg wzoru: 
K = Pt/ŚLLt 
gdzie: 
K = wskaźnik liczby porad lekarskich 
Pt – liczba porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w roku t, 
ŚLLt – średnia liczba ludności w roku t (wg GUS). 
 

Brak możliwości korekty. 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Istnieje możliwość zmiany wartości 
docelowych i terminów ich osiągnięcia 
w trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości wynikająca z 
wystąpienia siły wyższej nie leżącej po 
stronie Beneficjenta,  przy czym 

10 
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Skala punktowa: 

- Wzrost poniżej 3% (nieakceptowalny) – 0 pkt 

- Wzrost liczby porad o 3% - 5% - 5 pkt 

- Wzrost liczby porad powyżej 5% (optymalny) –10 pkt 
 
Zadeklarowane wartości powinny wynikać z wiarygodnej i rzetelnej analizy w 
tym zakresie. 
Maksymalna liczba punktów to 10. 
 
Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium jest wskazanie we 
wniosku o dofinansowanie liczby porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej w roku t 

zmiana ta powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP.  
 
 
 

7. 
Efektywność 
finansowa 

Ocena kryterium: 
W ramach kryterium będzie sprawdzane, czy przedstawione wskaźniki dają 
gwarancję realizacji inwestycji. 
 
Skala punktowa: 

- Płynność finansowa (wskaźnik bieżącej płynności finansowej – 
aktywa bieżące/zobowiązania bieżące) – wzrost płynności w okresie 
trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie – 
3 pkt 

- Zadłużenie [wskaźnik zadłużenia ogółem = zadłużenie ogółem  
(z rezerwami)/pasywa razem] – spadek zadłużenia w okresie trzech 
lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie – 3 pkt 

- Rentowność (wskaźnik rentowności ROS) – wzrost rentowności  
w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku  
o dofinansowanie – 3 pkt 

- Projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków – 0 pkt. 
 
W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów to 9. 

Brak możliwości korekty. 
 
Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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8. 

Wskaźnik porad 
lekarskich 
udzielonych w 
podmiotach 

Ocena kryterium: 
W przypadku projektu realizowanego przez podmiot świadczący podstawową 
opiekę zdrowotną ocenie podlega wskaźnik liczby świadczeń lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w danym powiecie na 10 tys. ludności. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane na 
moment złożenia wniosku o 

4 
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świadczących 
podstawową opiekę 
zdrowotną w danym 
roku 

 
Wskaźnik porad lekarskich (na 10 tys. mieszkańców) wylicza się wg wzoru: 
D = Pn/ŚLLn x 10 000 
gdzie: 
D = wskaźnik liczby porad udzielonych w podmiotach świadczących 
podstawową opiekę zdrowotną na 10 tys. mieszkańców danego powiatu 
Pn – liczba porad udzielonych w podmiotach świadczących podstawową 
opiekę zdrowotną w danym powiecie w roku n (wg GUS), 
ŚLLn – średnia liczba ludności w danym powiecie w roku n (wg GUS). 
 

- Wskaźnik poniżej średniej wartości dla województwa – 0 pkt 

- Wskaźnik powyżej średniej wartości dla województwa – 4 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów to 4. 
 
 

dofinansowanie. 

9. 
Poprawa dostępu do 
rehabilitacji 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega czy projekt zakłada zwiększenie dostępu do rehabilitacji: 

- kardiologicznej - 4 pkt 

- w pozostałych obszarach - 2 pkt. 

- Dodatkowo w przypadku, gdy wnioskodawca zobowiąże się do 
zwiększenia udziału pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w 
wyniku realizacji projektu w ww. obszarach - 1 pkt 

- Projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków 0 pkt. 
 
W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów to 5. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

5 

10. 
Efektywność 
ulepszonych usług 
zdrowotnych*    

Ocena kryterium: 
Ocenie będzie podlegać wpływ projektu na liczbę osób korzystających z 
efektów projektu. Do wyliczeń przyjmuje się liczbę osób, które skorzystają z 
zakupionej aparatury medycznej, zmodernizowanego/przebudowanego 
obiektu lub innych zdefiniowanych efektów projektu. 
 
Skala punktowa: 

- Efekty projektu obejmują 1500 osób i więcej – 15 pkt 

Brak możliwości korekty. 
 
Istnieje możliwość zmiany wartości 
docelowych i terminów ich osiągnięcia 
w trakcie realizacji projektu oraz w 
okresie trwałości wynikająca z 
wystąpienia siły wyższej nie leżącej po 
stronie Beneficjenta, przy czym zmiana 
ta powinna być uzasadniona przez 

15 
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- Efekty projektu obejmują od 1000 osób do 1499 – 10 pkt 

- Efekty projektu obejmują od 500 osób do 999 – 5 pkt 

- Efekty projektu obejmują poniżej 499 – 0 pkt 
 
Zadeklarowane wartości powinny wynikać z wiarygodnej i rzetelnej analizy w 
tym zakresie. 
Maksymalna liczba punktów to 15. 
 
Warunkiem otrzymania punktów jest wybranie odpowiedniego wskaźnika do 
monitorowania. 

Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 

11. 
Leczenie 
zabiegowe/zachowaw
cze 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega, czy projekt dotyczy: 

- oddziałów o charakterze zabiegowym, w których udział świadczeń 
zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym 
oddziale wynosi powyżej 75 % - 3 pkt 

- oddziałów o charakterze zachowawczym, w których udział przyjęć w 
trybie nagłym we wszystkich przyjęciach wynosi: 

 od 30 do 40% - 2 pkt 

 powyżej 40% - 3 pkt 

- oddziału o charakterze zabiegowym lub zachowawczym, który nie 
spełnia żadnego z powyższych progów – 0 pkt. 
 

W ramach niniejszego kryterium punkty podlegają sumowaniu. 
Maksymalna liczba punktów to 6. 

Brak możliwości korekty. 
 
Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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12. 
Potencjał podmiotów 
wysokospecjalistyczny
ch 

Ocena kryterium: 
W przypadku projektów w zakresie opieki nad matką i dzieckiem 
realizowanych w oddziałach neonatologicznych ocenie podlega czy oddział 
znajduje się w podmiocie: 

- o III stopniu referencyjności - 3 pkt 

- o II stopniu referencyjności - 2 pkt 

- o I stopniu referencyjności - 1 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów to 3. 

Brak możliwości korekty. 
 
Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3 

13. 
Wskaźnik porad 
lekarskich udzielanych 

Ocena kryterium: 
W przypadku projektu realizowanego przez podmiot świadczący podstawową 

Brak możliwości korekty. 
 

4 
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pacjentom w grupie 
wiekowej 0-5 lat 

opiekę zdrowotną ocenie podlega wskaźnik udziału świadczeń lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w danym powiecie udzielanych w grupie 
wiekowej 0-5 lat w ogólnej liczbie świadczeń lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej. 
 
Skala punktowa: 

- Wskaźnik poniżej wartości dla województwa – 0 pkt 

- Wskaźnik powyżej wartości dla województwa – 4 pkt 
 
Maksymalna liczba punktów to 4. 

Kryterium weryfikowane na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 

14. 

Koncentracja 
wykonywania 
zabiegów 
kompleksowych 

Ocena kryterium: 

- W przypadku projektu, który realizowany jest na rzecz oddziału, 
który realizuje co najmniej 60 kompleksowych zabiegów rocznie lub 
ww. wartość progowa (próg odcięcia) zostanie przekroczona w 
wyniku realizacji projektu - 2 pkt, 

- W przypadku niespełnienia powyższego warunku -  0 pkt. 
 
Maksymalna liczba punktów to 2. 

Brak możliwości korekty. 
 
Spełnienie kryterium powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

2 

Razem  100 

 kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 
Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni 
przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów.  W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i 
starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy  przy jednoczesnym wskazaniu 
zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim. 
 


