
 
Załącznik do uchwały Nr 31/2020 
Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020  
z dnia 7 października 2020 r. 

 

 
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

 
Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna 

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
 

Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej 
Typ projektu: 1) Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji 

zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób 
psychicznych); 

2) Inwestycje na rzecz osób dorosłych, ukierunkowane na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i 
stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa (inne niż wymienione w pkt. 1). Choroby i problemy zdrowotne zostaną wskazane w mapie 

potrzeb zdrowotnych.  
 

 

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

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena  
Możliwość dokonania 
korekty/uzupełnienia

1
 

1. 
Kwalifikowalność 

Wnioskodawcy 
i projektu 

WARUNEK nr 1: TYP WNIOSKODAWCY 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu 
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu tj. regionalnych podmiotów 
leczniczych*:  
a) podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

TAK/NIE 
 
 

 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

                                                 
1
 Możliwość dokonania korekt/uzupełnień w myśl zapisów art. 45 ust. 3 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 

2020 ustalana jest indywidualnie na poziomie każdego kryterium, przy czym przez korektę rozumie się wprowadzenie nowych zapisów w dokumentacji aplikacyjnej, zaś przez uzupełnienie - 
uszczegółowienie pierwotnych zapisów zawartych w dokumentacji aplikacyjnej lub też ich uszczegółowienie/doprecyzowanie/ujednolicenie/wyjaśnienie przy jednoczesnym zachowaniu 
niezmienionego zakresu rzeczowego projektu. Sposób poprawy przedstawiany jest w układzie: TAK/TAK, TAK/NIE, NIE/TAK, NIE/NIE. Przykładowo określenie NIE/TAK oznacza brak możliwości 
korekty/możliwość uzupełnienia. 
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b) jednostki budżetowe;  
c) przedsiębiorcy.  
 *Podmiot leczniczy działający w publicznym systemie ochrony zdrowia z wyłączeniem podmiotów, które 
będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko (tj. podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 
medycznego, podmiotów leczniczych, a także przedsiębiorców powstałych z ich przekształcenia, 
utworzonych przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub 
publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, 
instytuty badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych, 
uczestniczące w systemie ochrony zdrowia.   
 
Ponadto, w ramach niniejszego naboru, o przyznanie dofinansowania nie mogą się ubiegać podmioty, które 
korzystają/będą korzystać ze wsparcia w ramach projektów pozakonkursowych, bądź wybranych w ramach 
nadzwyczajnego trybu wyboru projektów w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r.,  skierowanych na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2, w ramach RPOWP 2014-
2020. 
 
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako Wnioskodawcy nie będzie forma 
prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności. Nie przewiduje się wsparcia systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego oraz sanatoriów i uzdrowisk.  
 
Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki 
narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie 
sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015, poz. 2009 z późn. zm.). 
 
Ponadto w odniesieniu do Wnioskodawcy będzie weryfikowane czy Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie i wobec niego nie orzeczono zakazu dostępu do środków 
funduszy europejskich na podstawie:  
- art. 207 ust. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary, 
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020? 

 
Możliwość odstępstwa od warunku na 
etapie realizacji projektu i okresu 
trwałości projektu może wynikać ze: 

 zmiany struktury organizacyjno-
prawnej, 

 zmiany statusu Beneficjenta, 

 innych zmian organizacyjnych 
wynikających z naturalnego 
rozwoju Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: TYP PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlegać będzie, czy typ projektu wpisuje się w założenia 
programowe tj. czy przedmiot projektu dotyczy:  
1. Inwestycji w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną 
przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób układu krążenia, nowotworowych, chorób 
układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych).  
2. Inwestycji na rzecz osób dorosłych, ukierunkowanych na specyficzne dla regionu grupy chorób, które są 
istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej i stanowią istotny problem zdrowotny populacji województwa 
(innych niż wymienione w pk.1).                 

TAK/NIE 
 
 

 
NIE/TAK 

 
Spełnienie warunku weryfikowane jest 
od złożenia wniosku o dofinansowanie 
do końca okresu trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od przyjętych 
założeń w trakcie realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości może wynikać ze: 
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Ponadto musi być  zgodny  z  Narzędziami 13 i 14 określonymi w Policy paper.  Krajowe ramy strategiczne. 
Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Dokument dostępny na stronie:  
http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne
%20www.pdf. 
 
Wsparciu będą podlegały oddziały szpitalne oraz inne jednostki organizacyjne szpitali regionalnych oraz 
jednostki diagnostyczne współpracujące z tymi oddziałami.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Do obowiązków Wnioskodawcy należy jednoznaczne i przejrzyste określenie przedmiotu projektu, tak by 
na podstawie przedstawionych informacji ocenić, czy zaplanowane działania obejmują wyłącznie obszary 
wsparcia, które mogą być objęte dofinansowaniem.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Przewiduje się dofinansowanie projektów polegających na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu 
widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych oraz zakupie aparatury i 
sprzętu medycznego z wyposażeniem, zapewniających poprawę jakości i dostępności kompleksowych usług 
medycznych. Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do 
obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywności i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Budowa obiektu dopuszczalna 
będzie tylko pod warunkiem konieczności wypełnienia luki w systemie i braku innego rozwiązania 
problemu.         

 zmiany technicznej i/lub 
technologicznej w stosunku do 
założeń przyjętych we wniosku 
o dofinansowanie, 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co 
najmniej nie gorszych parametrów 
od założonych pierwotnie, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

WARUNEK nr 3: DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności 
wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia, o których mowa w  art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady 
(UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie 
uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006)?  
 
Ocena warunku nastąpi poprzez weryfikację kodu PKD/EKD pod kątem czy działalność, której dotyczy 
projekt, może być wspierana w ramach konkursu. Należy dodać, że oprócz odpowiedniego 
zaznaczenia/oświadczenia we wniosku o dofinansowanie, Wnioskodawca powinien także scharakteryzować 
(opisać) projekt w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.  
Ocena odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy oraz samodzielną weryfikację przez IZ RPOWP.         

TAK/NIE 
 

 
 

NIE/NIE 
Spełnienie warunku powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

WARUNEK nr 4: LOKALIZACJA PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy projekt będzie realizowany w granicach 
administracyjnych województwa podlaskiego.  
 
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu wskazane we wniosku o dofinansowanie, które powinno 
znajdować potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy, tj. informacja o posiadaniu np. 
siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa podlaskiego 
znajduje potwierdzenie w odpowiednim rejestrze. 

 

TAK/NIE 
 
 

 

NIE/NIE 
 
Spełnienie warunku powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od warunku w 
trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać z: 

 zmiany lokalizacji miejsca realizacji 
projektu lub elementów 
infrastruktury powstałej/zakupionej 

http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf
http://www.zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_846/text_images/Krajowe%20ramy%20strategiczne%20www.pdf
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w wyniku realizacji projektu bez 
zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

 zmiany rozmieszczenia środków 
trwałych/wartości niematerialnych i 
prawnych w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic 
administracyjnych województwa, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

2. 

Wartość  
i poziom 

dofinansowania 
 

WARUNEK nr 1: KWOTA I POZIOM POMOCY 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy : 
-  kwota pomocy nie przekracza wartości alokacji przeznaczonej na konkurs określonej w Regulaminie   
konkursu; 
-  poziom wnioskowanego dofinansowania nie przekracza 85% kosztów kwalifikowalnych? 
 
 

 

 
 

TAK/NIE 
 

TAK/NIE 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku  
o dofinansowanie. 
 
Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie zmniejszenia wartości 
dofinansowania projektu jednak nie 
więcej niż o  5 % lub 5 p. p. w stosunku 
do pierwotnego poziomu 
zadeklarowanego w dokumentacji 
aplikacyjnej.  

WARUNEK nr 2: LUKA FINANSOWA 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wnioskowana wartość dofinansowania nie przekracza 
wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy). 

 
 

TAK/NIE/
NIE 

DOTYCZY 
 

TAK/TAK 
Spełnienie warunku weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 
Możliwość jednorazowej korekty w 
zakresie zmniejszenia wartości pomocy 
w projekcie, jednak nie więcej niż 5% w 
stosunku do pierwotnej wartości 
zadeklarowanej w dokumentacji 
aplikacyjnej. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 

Termin i okres 
realizacji 
projektu 

 
 
 

WARUNEK nr 1: TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy wskazany przez Wnioskodawcę termin rozpoczęcia i 
zakończenia realizacji projektu jest zgodny z ramami czasowymi kwalifikowalności, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 
obowiązującymi na moment ogłoszenia konkursu, tj. nie wykracza poza daty graniczne 01 stycznia 2014 r. - 
31 grudnia 2023 r.?       

 
TAK/NIE 

 
 

 
TAK/TAK 

Spełnienie warunku powinno być 
utrzymane od złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od warunku na 
etapie realizacji projektu może wynikać 
z: 

 braku wyłonienia wykonawców/ 
dostawców z przyczyn 
niezależnych od Beneficjenta, 
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 innych zdarzeń losowych nie 
leżących po stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 2: ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU 
 

W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy projekt jest realizowany zgodnie z przepisami art. 65 
ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj.: czy projekt nie został fizycznie zakończony (w 
przypadku dostaw i usług) lub w pełni zrealizowany (w przypadku robót budowlanych) przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie ?  

 
Przez projekt zakończony lub zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia 
wniosku o dofinansowanie nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług, niezależnie od tego, czy 
wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez Wnioskodawcę dokonane.  

 
TAK/NIE 

 

NIE/NIE 
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie.  

 

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami formalnymi II stopnia jest spełnienie wszystkich kryteriów 
formalnych I stopnia. Niespełnienie któregokolwiek kryterium formalnego I stopnia skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem. 

Kryteria formalne II stopnia  
 
UWAGA: Poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe pytania opisujące wymogi kryterium (warunki) są twierdzące  
(z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu). 
 
 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena 
Możliwość dokonania 
korekty/uzupełnienia  

1. 

Udzielanie 
świadczeń opieki 

zdrowotnej 
finansowanych ze 

środków 
publicznych w 

zakresie objętym 
wsparciem 

Wymóg kryterium: 
Czy projekt realizowany jest wyłącznie w podmiocie, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej  
ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu? 

 
Ocenie podlega, czy podmiot leczniczy udziela  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 zobowiązanie się tego 
podmiotu do posiadania takiej umowy najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń 
po zakończeniu realizacji projektu.  

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Kryterium powinno być spełnione i 
weryfikowane do końca okresu trwałości 
projektu. 
 
W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych 
od Beneficjenta wydłużeniu ulegnie 
proces kontraktowania świadczeń, okres 
trwałości projektu adekwatnie ulegnie 
przedłużeniu. 
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2. 

Zgodność projektu 
z adekwatną 

mapą/mapami 
potrzeb 

zdrowotnych* 

Wymóg kryterium: 
Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą/mapami potrzeb zdrowotnych obowiązującymi na 
moment ogłoszenia konkursu* ? 
 
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o Opinię o Celowości Inwestycji oraz analizę własną 
Wnioskodawcy zawartą we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zgodności z mapami 
potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
* Dane źródłowe do ww. map dostępne są na internetowej platformie danych Baza Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia: 
www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl               

TAK/NIE  

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

3. 
Posiadanie 

pozytywnej opinii 
OCI 

Wymóg kryterium: 
Czy projekt posiada pozytywną opinię OCI? 
 
Ocenie podlegać będzie, czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie  projekt posiada 
pozytywną opinię OCI właściwego miejscowo wojewody o której mowa w ustawie o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 
 
OCI dotyczy konkretnej inwestycji  (a nie Wnioskodawcy), a zatem dopuszczalne jest załączenie 
OCI wydanej na wniosek podmiotu innego niż beneficjent projektu.  TAK/NIE  

 
 

TAK/TAK 
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć 
do wniosku o dofinansowanie pozytywną 
opinię właściwego miejscowo organu o 
celowości realizacji inwestycji (OCI),  
chyba że, na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie, był w trakcie procedury 
odwoławczej w Ministerstwie Zdrowia od 
negatywnej Opinii o Celowości Inwestycji 
w systemie IOWISZ. Uzupełnienie 
brakującej opinii będzie przedmiotem 
wezwania na etapie oceny projektu. 
Wnioskodawca może również 
samodzielnie złożyć OCI, tj. przed 
wezwaniem przez IOK. 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

4. Analiza popytu 

Wymogi kryterium: 
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 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 

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. 



7 

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane w kryterium tj. 
dotyczące: rzeczywistego zapotrzebowania na wyroby medyczne, kadry oraz infrastruktury 
technicznej. 

5. 

Zakup wyrobów 
medycznych 

analizowanych w 
mapach potrzeb* 

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ocenie podlega, czy projekt nie zakłada wsparcia zakupu wyrobów medycznych, analizowanych w 
mapach potrzeb zdrowotnych*, jeżeli wskaźnik liczby danego wyrobu medycznego na 100 tys. 
mieszkańców w województwie podlaskim jest wyższy niż średnia dla Polski, z wyjątkiem sytuacji, 
gdy taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia danego wyrobu medycznego lub 
zostanie wykazane, że posiadany wyrób medyczny jest w pełni wykorzystywany (100%). 
 * analizatorów biochemicznych wieloparametrowych, gammakamer, litotrypterów, rezonansów 
magnetycznych, urządzeń angiograficznych, tomografów komputerowych, echokardiografów 
(ultrasonografów kardiologicznych), mammografów, aparatów RTG z opcją naczyniową i obróbką 
cyfrową, aparatów RTG z torem wizyjnym, aparatów HDR / PDR do brachyterapii, stołów 
operacyjnych, wskazanych w rozdziale poświęconym zasobom sprzętowym w Mapie potrzeb 
zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla danego województwa, która została 
opublikowana na stronie http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/ 

TAK/NIE 

NIE/TAK 
 

Spełnienie kryterium weryfikowane na 
etapie złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 

6. 
Oddziały zabiegowe 

(jeśli dotyczy)  

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
W  przypadku  projektów  dotyczących  oddziałów  o  charakterze  zabiegowym  ocenie  podlega  
czy wnioskodawca  realizuje  projekt  na  rzecz  oddziałów, w  których  udział  świadczeń  
zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale*  wynosi co najmniej 
50%.               
                                                                                                                                                                                        
* Dotyczy udziału świadczeń zabiegowych w okresie pełnego roku kalendarzowego, 
poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.           

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane na 
etapie złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 
 

7.  
Liczba łóżek 
szpitalnych  

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ocenie  podlega  czy  projekt  nie zakłada zwiększenia liczby łóżek szpitalnych, chyba, że:                                                                                                                                                                                                                                         
- taka potrzeba wynika z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. 
map dostępnych na internetowej platformie www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl  lub na 
podstawie sprawozdawczości NFZ za ostatni rok  sprawozdawczy,  o  ile  dane  wymagane  do  
oceny  projektu  nie  zostały  uwzględnione w obowiązującej mapie; lub                       
 - projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/szpitali, przy czym liczba 
łóżek szpitalnych w skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż suma łóżek w 
konsolidowanych oddziałach szpitalnych/szpitalach (chyba, że spełniony jest warunek, o którym 
mowa wyżej). 

TAK/NIE  

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 

8.  

Zabiegi chirurgiczne 
w obszarze 

onkologii (jeśli 
dotyczy)* 

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa 
onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczącego sal 
operacyjnych,  może być realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył 
wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów 
chirurgicznych rocznie * dla nowotworów danej grupy narządowej.  
Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są jako zabiegi chirurgiczne zarówno radykalne, jak i 
oszczędzające - zgodnie z listą procedur według klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi 
radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na platformie danych Baza Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku 
o dofinansowanie. 
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(http://www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl/).                                                                                                                               
*   Dotyczy liczby zabiegów w okresie pełnego roku kalendarzowego, poprzedzającego złożenie 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

9.  
Obszar zaburzeń 

psychicznych (jeśli 
dotyczy) 

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
W przypadku wsparcia w obszarze zaburzeń psychicznych projekt musi zawierać działania na 
rzecz wsparcia form opieki psychiatrycznej innej niż stacjonarne, t.j. m.in. oddziałów dziennych 
lub ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej (poradnie oraz zespoły leczenia środowiskowego). 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

10. 

Uwarunkowania 
realizacji inwestycji 

(jeśli dotyczy)* 
 

Wymogi kryterium: 
Ocenie podlega, czy w przypadku realizacji inwestycji w poniżej określonych obszarach zostaną 
osiągnięte minimalne warunki dostępowe: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
W przypadku wsparcia z zakresu kardiologii, projekty nie mogą przewidywać: 
- wymiany stołu hemodynamicznego – chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem 
zużycia urządzenia,                                                                                                                                                                            
- zwiększenia liczby pracowni lub stołów hemodynamicznych,  
- utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego chyba,  że takie potrzeby wynikają z 
właściwych map potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. map dostępnych na 
internetowej platformie www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl lub na podstawie 
sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane 
wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie.  
W przypadku wsparcia z zakresu onkologii, projekty nie mogą przewidywać:                                                                                                                                                                                                                                                                      
- zwiększania liczby urządzeń do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET), 
- utworzenia nowego ośrodka chemioterapii, chyba, że takie potrzeby wynikają z właściwych map 
potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie 
www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego 
Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny projektu nie 
zostały uwzględnione w obowiązującej mapie,  
- wymiany PET – chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia, 
- zakupu dodatkowego akceleratora liniowego do teleradioterapii chyba, że takie potrzeby 
wynikają z właściwych map potrzeb zdrowotnych lub danych źródłowych do ww. map dostępnych 
na internetowej platformie www.mapypotrzebzdrowotnych.mz.gov.pl oraz jedynie w miastach 
wskazanych we właściwej mapie,  
- wymiany akceleratora liniowego do teleradioterapii – chyba, że taki wydatek zostanie 
uzasadniony stopniem zużycia urządzenia, w tym w szczególności gdy urządzenie ma więcej niż 10 
lat.                 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

11. 

Posiadanie poradni 
AOS w zakresie 

zbieżnym z 
zakresem projektu 

Wymóg kryterium:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ocenie podlega czy Projekt jest realizowany w podmiocie, który posiada/ zobowiązuje się do 
posiadania najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu poradnię specjalistyczną (AOS) udzielającą świadczeń zbieżnych z zakresem projektu, a 
wsparcie będzie również służyło działalności przychodni, a więc modelowi skoncentrowanemu na 
pacjencie, a nie na opiece szpitalnej.   

TAK/NIE 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest 
na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

 kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 
 
Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi ogólnymi jest spełnienie wszystkich kryteriów formalnych II stopnia. Niespełnienie 
któregokolwiek kryterium formalnego II stopnia skutkuje negatywną oceną wniosku i jego odrzuceniem. 
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Kryteria merytoryczne ogólne  

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

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Ocena Możliwość dokonania korekty/uzupełnienia 

1. 

 
Uzasadnienie 
konieczności 

realizacji projektu 

WARUNEK nr 1: UZASADNIENIE REALZIACJI PROJEKTU 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy: 
a) uzasadniono konieczność realizacji projektu? 

Analizowane będzie przedstawione uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu, w tym m.in. zapotrzebowanie na produkt/usługę powstałą 
w wyniku realizacji przedsięwzięcia. W ocenie brane pod uwagę 
będzie czy: 
- projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy/potrzeby    

Wnioskodawcy,  
- planowane działania są adekwatne do potrzeb Wnioskodawcy,  
- planowane działania umożliwią realizację projektu,  
- potrzeby Wnioskodawcy wynikają ze szczegółowej analizy,  
- projekt rozwiązuje w pełni zidentyfikowane problemy. 

b) uzasadniono potrzebę finansowania projektu środkami publicznymi? 

TAK/NIE 
 

 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie.  

WARUNEK nr 2: CELE REALIZACJI PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy określone przez 
Wnioskodawcę cele realizacji projektu są zbieżne z celami Osi 
Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej 
Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia?      

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 

Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

WARUNEK nr 3: WSKAŹNIKI REALIZACJI PROJEKTU 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega czy: 
a) wskaźniki projektu odzwierciedlają założone cele projektu? 
    Określone przez Wnioskodawcę wskaźniki osiągnięcia celów projektu 

powinny być adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów oraz 
powinny zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym 
sposobie realizacji projektu. 

b) wybrano wskaźniki obligatoryjne dla danego rodzaju projektu? 
Każdy Wnioskodawca zobowiązany jest do wyboru wskaźnika pn. 
Liczba wspartych podmiotów leczniczych, Nakłady inwestycyjne na 
zakup aparatury medycznej, Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi. Dodatkowo, w przypadku, gdy projekt obejmuje 
zakresem prace remontowo-budowlane obiektu obligatoryjnie należy 
wybrać wskaźnik pn. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

c) wskazano metodologię wyliczenia wskaźników, tj. opis szacowania, 
pomiaru i monitorowania wskaźnika? 
Przedstawiona metodologia powinna być weryfikowalna i oparta o 
wiarygodne założenia. 

TAK/NIE 
 

TAK/TAK 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych i terminu ich osiągnięcia w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 
wynikać z wystąpienia siły wyższej nie leżącej po 
stronie Beneficjenta, przy czym każda zmiana powinna 
być uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana 
przez IZ RPOWP. W innym przypadku, 
współfinansowanie UE może podlegać pomniejszeniu 
proporcjonalnie do nieosiągniętych wartości 
docelowych wskaźników/celów projektu w sposób 
określony w Umowie o dofinansowanie projektu 
obowiązującej na moment realizacji projektu. 
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2. 
Kwalifikowalność 

wydatków 
projektu* 

WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W KONTEKŚCIE 
ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są zgodne z zasadami finansowania projektu w 
ramach Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia?                                            
Weryfikacja kwalifikowalności poszczególnych pozycji zaplanowanych w 
budżecie będzie oparta o zapisy  Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na moment 
ogłoszenia konkursu, przy czym decydujące jest ujęcie wydatków 
kwalifikowalnych stricte związanych z realizacją przedmiotu projektu.  
 
Za niekwalifikowalne uznaje się wydatki związane z:  
- wydaniem Opinii o celowości inwestycji, przygotowaniem wniosku o 

dofinansowanie projektu, Studium wykonalności/Biznes Planu, 
- działaniami informacyjno-promocyjnymi, np. koszty promocji projektu 

w postaci tablic informacyjnych, 
-  administrowaniem projektu (w tym wynagrodzenia), 
- budową dróg dojazdowych łączących infrastrukturę objętą projektem 

z istniejącym układem komunikacyjnym, 
-  biurowym sprzętem komputerowym,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- częścią biurowo-administracyjną placówki,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- prace termomodernizacyjne powyżej 20% całkowitych wydatków   
kwalifikowalnych (po odjęciu kosztów uwzględnionych w ramach 
pozycji dotyczącej prac termomodernizacyjnych),  
-  zakupem wyrobów medycznych jednorazowego użytku, 
-  wydatkami na zagospodarowanie otoczenia,                                                                                                    
- zakupem m. in. telewizorów, sprzętu grającego, kin domowych i 

innego wyposażenia, które nie jest niezbędne dla realizacji celu 
projektu oraz dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury 
wytworzonej w wyniku realizacji projektu.  

TAK/NIE 
 

TAK/TAK 
Możliwość korekt na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie zmniejszenia wartości 
kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 
wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 
zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 
uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 
poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

WARUNEK nr 2: IDENTYFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są precyzyjnie określone - są identyfikowalne i 
są wystarczająco szczegółowe w stosunku do rodzaju i zakresu projektu. 
 
Wnioskodawca zobowiązany jest do szczegółowego zaprezentowania 
wydatków zarówno co do zakresu rzeczowego, jak i finansowego, co 
powinno znaleźć potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji 
technicznej oraz kosztorysach inwestorskich.     

TAK/NIE 
 

 
TAK/TAK 

 
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

WARUNEK nr 3: METODOLOGIA SZACOWANIA WYDATKÓW 
 
W ramach niniejszego warunku, ocenie podlega, czy wydatki 
kwalifikowalne projektu zostały prawidłowo oszacowane. Wartość 

TAK/NIE 
 
 

TAK/TAK 
 

Możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji 
potwierdzającej wartość wydatków kwalifikowalnych 
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zadeklarowanych wydatków w budżecie projektu powinna zostać 
należycie udokumentowana i potwierdzona – poprzez dołączenie 
kosztorysów dla wszystkich pozycji. Dodatkowo, wymaga się załączenia 
dokumentacji pozyskanej w trakcie przeprowadzenia analizy cen 
rynkowych.  

wskazanych w budżecie projektu, przy czym 
przedstawione dokumenty powinny być ważne na 
moment złożenia pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej 
i nie mogą prowadzić do zwiększenia wartości 
dofinansowania.  
 
Możliwość odstępstwa od założonych wartości 
docelowych w trakcie realizacji projektu oraz w okresie 
trwałości może wynikać ze zmiany wartości wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzeniu procedur 
wyboru wykonawców/dostawców przy czym każda 
zmiana powinna być uzasadniona przez Beneficjenta 
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
projektu. 

WARUNEK nr 4: NIEZBĘDNOŚĆ WYDATKÓW 

 

W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy wskazane wydatki 
kwalifikowane projektu są niezbędne do realizacji celów projektu.  
 
Ocenie podlega, czy wskazane w projekcie wydatki kwalifikowalne są 
niezbędne do celów realizacji projektu – zarówno co do ich zasadności, 
jak i racjonalności.   
 
Weryfikacja polega na stwierdzeniu, czy: 
- dana pozycja budżetowa jest niezbędna i czy jej wartość jest     
racjonalna, 
- wydatki kwalifikowalne służą bezpośrednio realizacji celów projektu, 
- wydatki kwalifikowalne są ekonomicznie uzasadnione oraz czy są 
efektem świadomego wyboru, analizy opcji. 

TAK/NIE 
 

TAK/TAK 
 

Możliwość korekt w zakresie zmniejszenia wartości 
kosztów kwalifikowalnych na poziomie danego 
wydatku przy jednoczesnym zapewnieniu pokrycia 
zwiększonych wydatków niekwalifikowalnych ze 
środków własnych. Decyzja o dopuszczeniu korekty 
podejmowana jest każdorazowo przez IOK po 
uwzględnieniu wpływu zmiany na spełnienie innych 
kryteriów wyboru projektów, lecz ostateczny jej 
poziom nie może przekroczyć 25% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od przyjętych założeń w trakcie 
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może 
wynikać ze: 

 zmiany rodzaju nabytych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 
i prawnych, w tym ich parametrów 
technicznych przy zachowaniu co najmniej 
nie gorszych parametrów od założonych 
pierwotnie, 

 zmiany technicznej i/lub technologicznej 
w stosunku do założeń przyjętych we 
wniosku o dofinansowanie, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest od złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu trwałości 
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projektu. 

3. 
Wykonalność 

techniczna 
projektu* 

WARUNEK nr 1: ZASOBY LUDZKIE I TECHNICZNE 
 
 W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
posiada zasoby techniczne i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji 
projektu lub czy wiarygodnie opisał sposób pozyskania tych zasobów. 
 
Należy scharakteryzować zarówno zasoby ludzkie, jak i techniczne 
gwarantujące prawidłową realizację projektu pod względem 
administracyjnym i stricte związanym z przedmiotem projektu. W 
przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wszystkich zasobów w 
momencie składania wniosku o dofinansowanie, to istnieje możliwość 
ich pozyskania w trakcie realizacji projektu, co należy opisać w 
dokumentacji aplikacyjnej. 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 

 
WARUNEK nr 2: PRAWA WŁASNOŚCI I POZWOLENIA 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
posiada prawa własności, pozwolenia, licencje itp. niezbędne do 
realizacji projektu lub czy uzyskanie tych praw, pozwoleń, licencji itp. 
zostało w projekcie uwzględnione i jest prawdopodobne. 
 
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada jeszcze wszystkich 
niezbędnych decyzji, pozwoleń i praw własności powinien w sposób 
wiarygodny opisać stan zaawansowania prac nad ich uzyskaniem oraz 
podać termin uzyskania przedmiotowych dokumentów.        
 
 

TAK/NIE 
 

 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa w trakcie realizacji projektu oraz 
w okresie trwałości może wynikać z: 

 wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym 
projektu skutkujących koniecznością uzyskania 
praw, pozwoleń, licencji itp., 

 wprowadzenia zmian w zakresie rozwiązań 
budowlanych zastosowanych w infrastrukturze, 
jednakże nie powodujących zmian funkcjonalno-
użytkowych obiektu budowlanego, wymagających 
uzyskania nowej decyzji lub oświadczenia 
Projektanta dotyczącego zgody na wprowadzenie 
proponowanych zmian przez Beneficjenta, 

 zmiany rozmieszczenia środków trwałych/wartości 
niematerialnych i prawnych w wyniku realizacji 
projektu bez zmiany granic administracyjnych 
województwa, 

 innych zdarzeń nieleżących po stronie Beneficjenta 
przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  

WARUNEK nr 3: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy harmonogram 
realizacji projektu jest racjonalny i wykonalny.  
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykonalność projektu 

TAK/NIE 
 

 

TAK/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 
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według planowanego harmonogramu, zakresu rzeczowego, złożoności 
procedur przetargowych.  
 
Przy szacowaniu harmonogramu należy zwrócić uwagę na konieczność 
uwzględnienia zakresu rzeczowego projektu, czasu niezbędnego do 
przeprowadzenia postępowań przetargowych (jeżeli nie dokonano 
wyboru na moment aplikowania), maksymalnego terminu realizacji 
projektu oraz innych okoliczności warunkujących terminową realizację 
projektu. 

Możliwość odstępstwa na etapie realizacji projektu 
może wynikać z: 

 braku wyłonienia wykonawców/dostawców 
z przyczyn niezależnych od Beneficjenta, 

 innych zdarzeń losowych nie leżących po 
stronie Beneficjenta, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 

WARUNEK nr 4: KWESTIE ŚRODOWISKOWE 
 
W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy dołączona do 
wniosku dokumentacja OOŚ jest zgodna z przedmiotem projektu przy 
jednoczesnym uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawnych w 
tym zakresie. 
 
Obowiązkowym załącznikiem dla wszystkich projektów jest Formularz 
w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (Załącznik nr 3 Ia). 
W przypadku dostarczenia pozwolenia na budowę, weryfikacji podlega 
zgodność decyzji z dokumentacją środowiskową (jeśli projekt wymaga 
uzyskania decyzji środowiskowej). 
 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
realizacji projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od kryterium na etapie realizacji 
projektu może wynikać z wprowadzenia zmian 
w zakresie rzeczowym projektu skutkujących 
koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury 
OOŚ, przy czym każda zmiana powinna być 
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana przez 
IZ RPOWP. 

4. 
Wykonalność 
finansowa i 

ekonomiczna* 

WARUNEK nr 1: ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI PRZYGOTOWANIA ANALIZ 
FINANSOWO-EKONOMICZNYCH (jeśli dotyczy)  
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega: 
a) czy prognozy zostały sporządzone zgodnie z zasadami określonymi 
we właściwych przepisach? 
Przy opracowaniu części finansowej należy uwzględnić zapisy: 
- Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-
2020 obowiązujących na moment ogłoszenia konkursu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
- Przewodnika po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- obowiązujących przepisów i zasad rachunkowości, 
- ogólnie przyjętych metod analiz finansowych i ekonomicznych. 
b) czy w prognozach prawidłowo ujęto wszystkie istotne finansowe 
elementy projektu? 
c) czy wskazane w prognozach poszczególne wielkości (wartość 
przychodów, kosztów, składników majątku i pasywów) są uzasadnione? 
d) czy prognozy nie zawierają istotnych błędów rachunkowych? 
e) czy zapewniona jest płynność finansowa realizacji projektu?  
 
Prognozy finansowe i ekonomiczne powinny być oparte o wiarygodne 
założenia uprawdopodabniające osiągnięcie wykazanych efektów. Brak 
powyższych informacji może skutkować tym, iż nie będzie możliwa 
ocena wiarygodności założeń, a tym samym nie będzie można 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 
 

 

TAK/TAK 
Możliwość korekty na etapie złożenia wniosku  
o dofinansowanie w zakresie:  

 skorygowania okresu odniesienia w ramach 
analizy finansowej, przy czym nie dotyczy to 
okresu trwałości projektu, 

 wielkości zastosowanej stopy dyskontowej, 

 wielkości przyjętych stawek amortyzacyjnych, 

 uzupełnienia brakujących tabel finansowych, 

 ujęcia rozliczenia dofinansowania  
w przedstawionych prognozach finansowych, 

 wyjaśnień w zakresie przyjętych wielkości oraz 
założeń. 

 
 
Spełnienie warunku dotyczącego płynności finansowej 
(ppkt e) powinno być utrzymane od momentu złożenia 
wniosku o dofinansowanie do końca okresu realizacji 
projektu. 
 
Spełnienie pozostałych warunków (ppkt a–d) 
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potwierdzić wykonalności finansowej. Szczególną uwagę przy 
uzasadnieniu przyjętych wartości należy zwrócić na pozycje, które 
ulegają istotnym zmianom w stosunku do danych historycznych. 
Dokonanie rzetelnej analizy opartej o wiarygodne założenia ma 
kluczowe znaczenie przy określeniu poziomu intensywności, a tym 
samym kwoty dofinansowania. Weryfikacji dokonuje się na podstawie 
informacji podanych w tabelach finansowych oraz w części opisowej do 
analizy finansowej.                            
 

weryfikowane jest na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 
 

WARUNEK nr 2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 
 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy źródła 
finansowania projektu są jednoznaczne oraz wiarygodne.  
 
Wnioskodawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie określić źródła 
finansowania oraz potwierdzić, że posiada środki na realizację projektu 
lub wiarygodnie wykazać sposób ich pozyskania. 

TAK/NIE 
 
 

NIE/TAK 
 
Istnieje możliwość zmiany źródeł finansowania na 
etapie realizacji projektu, przy czym każda zmiana 
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta  
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.  
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

5.  Trwałość projektu 

WARUNEK nr 1: UTRZYMANIE CELÓW PROJEKTU 

 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy z przedstawionych 
przez Wnioskodawcę dokumentów wynika, że cele projektu zostaną 
utrzymane po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości oraz że 
projekt nie będzie w tym czasie poddany znaczącym modyfikacjom? 
 
Sprawdzeniu podlega możliwość zapewnienia przez Wnioskodawcę 
trwałości operacji, zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 
 
Weryfikowane będzie, czy Wnioskodawca posiada zdolność do 
utrzymania rezultatów projektu pod względem organizacyjnym, 
finansowym i technicznym przez okres  5 lat (3 lat w przypadku MŚP) od 
daty płatności końcowej na rzecz Beneficjenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
 
Odstępstwa od kryterium w okresie trwałości projektu 
muszą być zgodne z art. 71 Rozporządzenia nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., tzn. nie mogą 
prowadzić do powstania następujących okoliczności: 

 zaprzestania działalności produkcyjnej lub 
przeniesienie jej poza obszar objęty 
Programem; 

 zmiany własności elementu infrastruktury, 
która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi 
publicznemu nienależne korzyści; 

 istotnej zmiany wpływającej na charakter 
operacji, jej cele lub warunki wdrażania, 
która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej 
pierwotnych celów, 

przy czym każda zmiana powinna być uzasadniona 
przez Beneficjenta i zaakceptowana przez IZ RPOWP. 
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Ocenie podlegać będzie także to, czy Wnioskodawca planuje 
wykorzystywać produkty projektu zgodnie z przeznaczeniem, a projekt 
w pełni spełnia założone w nim cele. 

WARUNEK nr 2: ANALIZA RYZYKA 

 
W ramach niniejszego warunku ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
dokonał analizy ryzyk dotyczących utrzymania trwałości projektu i czy 
zaplanował odpowiednie działania w przypadku ich wystąpienia. 
Wnioskodawca powinien dokonać analizy ryzyka wraz z podaniem 
informacji, czy jest zdolny do odpowiedniego przeciwdziałania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń. 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie warunku weryfikowane jest na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
 
 
 
 

6.  

Zgodność projektu 
z zasadami 

horyzontalnymi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada, 
zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006:  
a) pozytywny wpływ w zakresie zrównoważonego rozwoju? 
b)pozytywny wpływ w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?                                                                                                                                                                                                                                         
Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów 
projektów dla wszystkich ich użytkowników, zgodnie ze standardami 
dostępności, stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020.  Ocenie 
podlega, czy projekt zakłada rozwiązania przyczyniające się do 
upowszechnienia stosowania usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym 
funkcjonowaniu. 
Projekt powinien przewidywać 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.                                                                                                                                                                                                                                                          
c) co najmniej neutralny wpływ w zakresie równości płci? 
d) pozytywny wpływ w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i 
ładu przestrzennego? Poprzez pozytywny wpływ należy rozumieć np. 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 
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zastosowanie rozwiązań przyczyniających 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. 
e) co najmniej neutralny wpływ w zakresie współpracy? 
 
Ocena wpływu projektu jest dokonywana na podstawie informacji 
podanych przez Wnioskodawcę, które powinny być użyteczne i 
wiarygodne. Samo stwierdzenie Wnioskodawcy, że projekt jest zgodny 
z daną zasadą horyzontalną jest niewystarczające. Należy pamiętać, że 
zaproponowanie działań wynikających jedynie z wymogów prawnych 
świadczy o neutralnym wpływie. Należy zaznaczyć, że pozytywny wpływ 
polega na podjęciu określonych działań, które przyczynią się do 
założonych efektów – postawa czynna, nie bierna. 

7. 
Wykluczenie 

pomocy publicznej 
w projekcie 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy Wnioskodawca 
właściwie przeprowadził test pomocy publicznej i prawidłowo 
zakwalifikował projekt pod względem wystąpienia pomocy publicznej? 
W związku z tym, iż infrastruktura wytworzona w ramach projektu 
może być wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wsparcie w 
ramach konkursu uzyskają wyłącznie projekty, w których pomoc 
publiczna nie wystąpi. 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
 
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu 
trwałości projektu. 

8. 

Informacje zawarte 
w różnych 

częściach wniosku 
oraz załączników 
są ze sobą spójne 
i jednoznaczne* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy informacje 
niezbędne do dokonania oceny projektu i sposobu jego realizacji 
zawarte w dokumentach złożonych w ramach konkursu są 
jednoznaczne i spójne oraz czy możliwe jest dokonanie na ich 
podstawie oceny projektu w ramach wymaganych kryteriów 
merytorycznych. 
 
Kryterium spójności odnosi się do oceny, czy informacje w złożonym 
wniosku oraz załącznikach nie są ze sobą sprzeczne oraz czy nie 
występują sprzeczności wewnątrz poszczególnych dokumentów. Celem 
zastosowania tego kryterium jest zabezpieczenie jednoznaczności opisu 
projektu, jego założeń, działań i rezultatów. 

TAK/NIE 
 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium weryfikowane jest do zakończenia 
oceny projektu. 

kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 

Warunkiem dopuszczającym projekt do weryfikacji zgodności z kryteriami merytorycznymi różnicującymi/rozstrzygającymi jest spełnienie wszystkich kryteriów merytorycznych ogólnych. 
Niespełnienie któregokolwiek kryterium merytorycznego ogólnego skutkuje negatywną oceną projektu i jego odrzuceniem. 

Kryteria różnicujące/rozstrzygające 

W przypadku projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach konkursu, o pozycji na liście rankingowej będą decydować kryteria rozstrzygające określone poniżej. 
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Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Maksymalna 

liczba punktów 
Możliwość dokonania 
korekty/ uzupełnienia 

1. 

Przeniesienie akcentów z usług 
wymagających hospitalizacji na 

rzecz podstawowej opieki 
zdrowotnej 

(POZ)/ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (AOS)* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany w ramach 
oddziałów szpitalnych zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki 
zdrowotnej z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i AOS, w tym poprzez: 
- 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”) – 
15 pkt., 
-  Wprowadzenie lub rozwój opieki koordynowanej ** – 15 pkt, 
-  Żaden z ww. modeli – 0 pkt. 
 
Punkty nie sumują się. Maksymalna liczba punktów to 15. 
* Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020, str.133 i dalsze. 
** Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 
Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2021. 
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NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu.  

2. 
Działania 

konsolidacyjne/współpraca* 

W ramach niniejszego 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 - 6 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. 
 
Współpraca może dotyczyć różnych obszarów: organizacyjnego, finansowego, technicznego 
zgodnie z podpisanym porozumieniem/umową o współpracy/listem intencyjnym. Powinna z 
niej wynikać wartość dodana dla projektu, którą może być np. poszerzenie obszaru 
oddziaływania na pacjentów kwalifikujących się do badań profilaktycznych/ 
wysokospecjalistycznych. Przykładowo podmioty lecznicze w ramach współpracy mogą 
tworzyć tzw. grupy zakupowe, co pozwala zmniejszać koszty zakupu produktów leczniczych i 
wyrobów medycznych. 
 
Opieka koordynowana nie może polegać na wymianie dokumentacji między podmiotami, np. 
w postaci EDM, lecz ma polegać na koordynowaniu procesu leczenia, tak by objąć pacjenta 
ciągłością leczenia i opieki/rehabilitacji po leczeniu. Współpraca w postaci opieki 
koordynowanej ma doprowadzić do powiązania poradni z oddziałami szpitalnymi, 
diagnostyką, rehabilitacją. Jednym z założeń opieki koordynowanej jest wzmocnienie roli 
lekarza POZ jako kierującego, jak i tworzenie większych struktur świadczeniodawców 
stopniowo integrujących POZ i AOS z leczeniem szpitalnym. 
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NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 
 
Możliwość odstępstwa od 
kryterium w trakcie realizacji 
projektu oraz w okresie 
trwałości nie może 
powodować pogorszenia 
warunków realizacji projektu 
i założonych celów, przy 
czym dopuszcza się zmianę 
sposobu realizacji działań 
konsolidacyjnych lub innych 
form współpracy z 
podmiotami udzielającymi 
świadczeń opieki 
zdrowotnej, w tym w 
ramach modelu opieki 
koordynowanej. Każda 
zmiana powinna być 
uzasadniona i 
zaakceptowana przez IZ 
RPOWP. 
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3. 

 
 

Restrukturyzacja  

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega:                                      
 
 – podmiot załączył zatwierdzony przez podmiot tworzący program restrukturyzacji 
zaktualizowany w oparciu o dane wynikające z map potrzeb zdrowotnych opublikowanych w 
2018 r. zawierający działania prowadzące do poprawy ich efektywności bądź podmiot nie 
wymaga programu restrukturyzacji - 3 pkt 
– podmiot nie załączył programu restrukturyzacji - 0 pkt  

 
3 

 
NIE/TAK 

 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

4.  

 
 
 
 
 

Leczenie zabiegowe/ 
zachowawcze  

W ramach niniejszego 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 % - 5 pkt.,  
- oddziałów o charakterze zachowawczym, w których udział* przyjęć w trybie nagłym we 
wszystkich przyjęciach wynosi: 
- 30% -50 % - 4 pkt., 
- powyżej 50% - 5 pkt., 
- projekt nie obejmuje swoim zakresem oddziałów – 0 pkt.  
 
Punkty sumują się w przypadku, gdy projekt obejmuje zarówno oddziały o charakterze 
zabiegowym, jak i zachowawczym.  Maksymalna liczba punktów to 10. 
* Dotyczy udziału w okresie pełnego roku kalendarzowego, poprzedzającego złożenie wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

10 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 

5. 

 
 

Wskaźnik obłożenia 
standardowego łóżek  

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy: 
- projekt dotyczy oddziałów, dla których u danego świadczeniodawcy wskaźnik obłożenia 
standardowego łóżek jest wyższy niż 85% - 7 pkt,  
- brak spełnienia ww. warunku – 0 pkt.               
                                                                                                                                                  
Wskaźnik obłożenia standardowego łóżek liczony według wzoru: 
 

liczba osobodni zrealizowana na danym oddziale, rozumiana jako różnica  
daty końca i początku pobytu na oddziale  (+ 1 dzień w przypadku pobytu, 

 w którym data  przyjęcia jest równa)                                                                                                                                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------             x100%                                                                                                   

liczba dni działalności oddziału w ciągu roku pomnożona przez liczbę łóżek                     
sprawozdanych na oddziale (dane pochodzą z RPWDL) 
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NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
 

6.  

  
 
 
 
 
 
         Efektywność finansowa
  

W ramach niniejszego kryterium będzie sprawdzane, czy przedstawione wskaźniki dają 
gwarancję realizacji inwestycji. 
- 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. 
 
Do wyliczeń należy przyjąć dane finansowe za 3 ostatnie zatwierdzone lata obrachunkowe. 
Punkty podlegają sumowaniu.  

9 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 
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Maksymalna liczba punktów to 9. 

7. Obszar interwencji* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie będą podlegać realizowane w projekcie działania, w 
podziale na poszczególne obszary interwencji: 
 
W przypadku projektu w zakresie onkologii założono działania przyczyniające się do: 
a) zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów jest najmniej 
korzystna w danym regionie – 10 pkt lub 
b) w zakresie chemioterapii – zwiększenia udziału świadczeń z ww. zakresu w trybie 
jednodniowym lub ambulatoryjnym – 10 pkt lub 
c) wcześniejszego wykrywania nowotworów złośliwych, np. poprzez wdrażanie programów 
profilaktycznych w powiatach, w których dane dotyczące epidemiologii (np. standaryzowany 
współczynnik chorobowości) wynikające z danych zawartych we właściwych mapach lub 
danych źródłowych do ww. map dostępnych na internetowej platformie danych Baza Analiz 
Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia lub na podstawie 
sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane 
wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie są najwyższe 
w danym województwie – 10 pkt, przy czym punkty w ramach ppkt a) - c) nie sumują się. 
d) projekt może być realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który 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 finansowanej ze środków publicznych, oprócz 
zakresów onkologicznych, tj. chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, w minimum 2 innych 
zakresach w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu, oraz 
udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń chemioterapii i radioterapii 
onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z 
wykorzystaniem medycyny nuklearnej – 5 pkt. 
Maksymalna liczba punktów to 15.  
 
W przypadku projektu w zakresie kardiologii:  
a) Założono wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji kardiologicznej – 15 pkt 
lub  
b) Projekt 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 – 5 
pkt, 
- lub pracowni elektrofizjologii wykonującej leczenie zaburzeń rytmu – 5 pkt,  
- 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) – 5 pkt. 
W przypadku interwencji w zakresie punktu b punkty sumują się.                                                                                                                                                                                                                                                       
Maksymalna liczba punktów to 15.  
 
W przypadku projektu w zakresie chorób układu oddechowego założono działania 
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NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 
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przewidujące przesunięcie świadczeń z oddziału gruźlicy lub chorób płuc do oddziałów chorób 
wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków specjalizujących się w diagnostyce 
pulmonologicznej, w szczególności w diagnostyce inwazyjnej i leczeniu specjalistycznych 
schorzeń pulmonologicznych) – 15 pkt. 
 
W przypadku projektu w zakresie chorób psychicznych założono działania realizowane przez 
podmioty, które zapewniają (lub które zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji 
projektu) kompleksową opiekę psychiatryczną, obejmującą swoim zakresem podmiot 
udzielający świadczeń w pięciu formach leczenia: oddział dzienny, poradnia, izba przyjęć lub 
szpitalny oddział ratunkowy, oddział całodobowy, zespół leczenia środowiskowego na terenie 
jednego powiatu lub powiatów sąsiadujących – 15 pkt  
 
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium to 15, przy czym punkty nie sumują się 
w ramach różnych grup chorobowych. 

8. Zabiegi kompleksowe* 

W przypadku, gdy inwestycja obejmuje oddział, na którym wykonywane są zabiegi 
kompleksowe* ocenie podlega:  
- czy oddział realizuje co najmniej 60 kompleksowych zabiegów rocznie lub ww. wartość 
progowa (próg odcięcia) zostanie przekroczony w wyniku realizacji projektu - 2 pkt., 
- projekt nie dotyczy oddziału na którym są/będą wykonywane zabiegi kompleksowe – 0 pkt.  
* Zabiegi kompleksowe, tj. typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w 
ramach Jednorodnych Grup Pacjentów.  

2 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

9. Hospitalizacja pacjentów 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest przez podmiot, w którym odsetek hospitalizacji 
poniżej 4 dni jest wyższy niż wartość tego wskaźnika dla województwa podlaskiego, którym 
towarzyszy jednocześnie wysoki odsetek bardziej obciążonych pacjentów, tzn. suma udziału 
pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości „wysokim” i „bardzo wysokim” u danego 
świadczeniodawcy jest wyższa niż suma tych współczynników dla województwa podlaskiego- 
4 pkt.  
– brak spełnienia ww. warunku - 0 pkt  

4 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

10. 
Poprawa dostępu do 

rehabilitacji* 

W ramach niniejszego kryterium ocenie podlega, czy projekt zapewnia dostęp do 
różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej: 
- Projekt realizowany jest przed podmiot, który zapewnia (lub który zobowiąże się do 
zapewnienia w wyniku realizacji projektu)  dostęp do różnorodnych form opieki 
rehabilitacyjnej  - 6 pkt.,  
- Projekt nie zapewnia dostępu do różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej - 0 pkt.     
                                                                                                                                                                                                          
Dodatkowo w przypadku, gdy Wnioskodawca zobowiąże się do zwiększenia udziału 
pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji w wyniku realizacji projektu - 3 pkt. 
Punkty sumują się. Maksymalna liczba punktów to 9.  
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Kryterium 
rozstrzygające nr 

2 
 

W przypadku nie 
rozstrzygnięcia 
kolejności na 

liście w wyniku 
zastosowania 

Kryterium 
rozstrzygającego 

nr 1 pn. 
Efektywność 

kosztowa, analizie 
zostanie poddana 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
powinno być utrzymane od 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie do końca 
okresu trwałości projektu. 
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poprawa dostępu 
do rehabilitacji w 
wyniku realizacji 
projektu. Wyższą 

pozycję uzyska 
projekt, w którym 

zaplanowano 
zwiększenie 

dostępu do opieki 
rehabilitacyjnej 

i zwiększenie 
udziału pacjentów 
rehabilitowanych 
po hospitalizacji w 
wyniku realizacji 

projektu. 

11.  Posiadanie akredytacji*  

 W ramach kryterium punkty otrzymają projekty w przypadku których: 
- Wnioskodawca posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o akredytacji w ochronie zdrowia* – 5 pkt;  
- Wnioskodawca jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej 
(okres przygotowawczy rozpoczyna się od daty podpisania przez dany podmiot umowy w 
zakresie przeprowadzenia przeglądu akredytacyjnego) – 3 pkt.  
- Wnioskodawca posiada certyfikat normy EN 15224 –Usługi Ochrony Zdrowia – System 
Zarządzania Jakością – 1 pkt.  
- Wnioskodawca nie posiada akredytacji wydanej na podstawie ustawy o akredytacji w 
ochronie zdrowia lub nie jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej lub nie posiada certyfikatu normy EN 15224 – 0 pkt.  
 
* Posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 
listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Lista organizacji z aktualnym certyfikatem 
akredytacji dostępna jest na stronie internetowej: 
http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php. 

5 

NIE/TAK 
 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

12.  Efektywność kosztowa 

W ramach niniejszego kryterium analizie zostaną poddane planowane nakłady inwestycyjne 
na zakup aparatury medycznej. Ocenie będzie podlegać stosunek kosztów kwalifikowalnych 
zakupionej aparatury medycznej będącej przedmiotem projektu do całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
- 50% i więcej – 15 pkt., 
- 49% - 30% - 10 pkt., 
- 29% - 20% - 5 pkt., 
- Poniżej 20% - 0 pkt. 
Maksymalna liczba punktów to 15. 

Kryterium 
rozstrzygające nr 

1 
 

15 
W przypadku nie 
rozstrzygnięcia 
kolejności na 

liście w wyniku 
zastosowania 

kryteriów wyboru 
określonych w 

niniejszym 
załączniku, o 

pozycji będzie 

NIE/TAK 
Spełnienie kryterium 
weryfikowane jest na 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie, przy czym 
do obliczeń przyjmuje się 
ostateczne wartości po 
uwzględnieniu 
ewentualnych wyjaśnień 
Wnioskodawcy na etapie 
oceny.  
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decydować 
wartość podanych 

nakładów 
inwestycyjnych na 
zakup aparatury 

medycznej. 
Wyższą pozycję 

uzyska projekt, w 
którym założono 

osiągnięcie 
wyższej 

efektywności 
kosztowej. 

RAZEM 100 
 kryterium do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 
 
 

UWAGA: Projekt otrzymuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 35% maksymalnej liczby punktów przewidzianych w ramach kryteriów różnicujących/rozstrzygających, przy 

czym uwzględniając specyfikę projektów, dokonuje się zróżnicowania punktacji w zależności od rodzaju podmiotu i zakresu projektu zgodnie z poniższym zestawieniem. Minimalna 

liczba punktów umożliwiająca uzyskanie pozytywnej oceny została określona w ostatnim wierszu.  
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Inwestycje z zakresu 

onkologii, kardiologii, 

chorób układu 

oddechowego

Inwestycje z 

zakresu  chorób 

psychicznych

Inwestycje 

obejmujące 

obszar pozostały 

(dopuszczony w 

konkursie) 

Inwestycje z zakresu 

onkologii, kardiologii, 

chorób układu 

oddechowego

Inwestycje z zakresu  

chorób psychicznych

Inwestycje 

obejmujące 

obszar 

pozostały 

(dopuszczony 

w konkursie) 

Inwestycje z zakresu onkologii, 

kardiologii, chorób układu 

oddechowego, chorób psychicznych

Inwestycje 

obejmujące 

obszar 

pozostały 

(dopuszczony 

w konkursie) 

Przeniesienie akcentów z usług wymagających 

hospitalizacji na rzecz podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ)/ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS)

15 15 15 15 15 15 15 15

Działania konsolidacyjne/współpraca 6 6 6 6 6 6 6 6

Restrukturyzacja 3 3 3 3 3 3 3 3

Leczenie zabiegowe/ zachowawcze 10 0 10 0 0 0 0 0

Wskaźnik obłożenia standardowego łóżek 7 7 7 0 0 0 0 0

 Efektywność finansowa 9 9 9 9 9 9 9 9

Obszar interwencji 15 15 0 15 15 0 15 0

Zabiegi kompleksowe 2 0 2 0 0 0 0 0

Hospitalizacja pacjentów 4 0 4 4 0 4 0 0

Poprawa dostępu do rehabilitacji 9 9 9 9 9 9 9 9

Posiadanie akredytacji 5 5 5 5 5 5 5 5

Efektywność kosztowa 15 15 15 15 15 15 15 15

suma 100 84 85 81 77 66 77 62

35% 35 29,4 29,75 28,35 26,95 23,1 26,95 21,7

Inwestycje obejmujące wsparcie jednostek 

organizacyjnch szpitali regionalnych, jednostek 

diagnostycznych współpracujących z oddziałami

Nazwa kryterium

 Inwestycja dotycząca oddziałówi już funkcjonujących Inwestycja dotycząca oddziałów nowoutworzonych


