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Załącznik do uchwały Nr 38/2016 
Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020   
z dnia 6 września 2016 r. 
 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej tj. w zakresie chorób 
układu krążenia, nowotworowego, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób psychicznych 

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 projektu).  

Lp.  Nazwa kryterium  Opis kryterium  Ocena  

1 

Zgodność projektu z 
odpowiednim narzędziem 
zdefiniowanym w 
dokumencie Krajowe ramy 
strategiczne. Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 
2014-2020 

Wymogi kryterium: 
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. 

TAK/NIE  

2 
Zgodność projektu z 
adekwatną mapą/mapami 
potrzeb zdrowotnych* 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt jest zgodny z właściwą mapą/mapami potrzeb zdrowotnych? 
 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z adekwatną 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 projektóa) z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania 

TAK/NIE 
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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. 

3 
Posiadanie pozytywnej 
opinii OCI właściwego 
miejscowo wojewody 

Wymogi kryterium: 
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 o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych. 

TAK/NIE 

4 

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

Wymogi kryterium: 
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 zobowiązanie się tego podmiotu do posiadania takiej umowy 
najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.  

TAK/NIE 

5 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 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: 

 Rzetelność – przytaczane w analizie informacje (dane, wskaźniki) wymagają podania źródła/autora, 
 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 sytuacji 
na obszarze realizacji projektu czy grupy docelowej, 

TAK/NIE 
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 Referencyjność – informacje powinny uwzględniać sytuację i tendencje w danym sektorze, 
 Aktualność – należy zadbać o aktualność informacji. 

Szacowany popyt powinien być spójny z zadeklarowanymi parametrami w projekcie. 

6 
Kompleksowość opieki 
zdrowotnej* 

Wymogi kryterium: 
 
Ocenie podlega: 

 W przypadku, gdy projekt dotyczy  oddziału, na którym  wykonywane są zabiegi kompleksowe, ocenie 
podlega, czy  projekt będzie  realizowany na rzecz oddziału, który realizuje co najmniej 60 
kompleksowych zabiegów rocznie lub ww. wartość progowa (próg odcięcia) zostanie przekroczony w 
wyniku realizacji projektu1.  

 W przypadku projektu z zakresu onkologii związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa 
onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczącego sal operacyjnych, 
projekt może być realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową 
(próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów 
danej grupy narządowej, Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. Lista 
procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach 
nowotworów w prognozie z zakresu onkologii2) . 

 W przypadku projektów w zakresie onkologii 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 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 świadczeń chemioterapii i radioterapii 
onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z  
wykorzystaniem medycyny nuklearnej. 

 W przypadku projektów w zakresie kardiologii projekt może być realizowany wyłącznie przez podmiot, 
który 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 wysoko-specjalistycznych oraz warunków 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

                                                           
1 Zabiegi kompleksowe, tj. typ zabiegów zdefiniowany zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów. 
2 Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb pod redakcją naukową Barbary 
Więckowskiej, Warszawa 2015, Ministerstwo Zdrowia, od str. 169. 
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ich realizacji  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1958). 

7 
Uwarunkowania realizacji 
inwestycji* 

Wymogi kryterium: 
Czy zaplanowane w ramach projektu działania spełniają minimalne wymogi określone w dokumentacji 
konkursowej? 
 
Ocenie podlega, czy w przypadku realizacji inwestycji w poniżej określonych obszarach zostaną osiągnięte 
minimalne warunki dostępowe, w tym: 

 Projekty dotyczące oddziałów o charakterze zabiegowym mogą być realizowane wyłącznie na rzecz 
oddziału, w którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym 
oddziale wynosi co najmniej 50% 

 Projekty z zakresu onkologii mogą być realizowane wyłącznie przez podmioty lecznicze, które 
przewidują, że w wyniku ich realizacji nastąpi wzrost liczby radykalnych zabiegów chirurgicznych 
wykonywanych przez dany podmiot leczniczy. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z 
dokumentem pn. Lista procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w 
wybranych grupach nowotworów w prognozie z zakresu onkologii).  

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

8 
Efektywność energetyczna 
projektu 

Wymogi kryterium: 
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 zrównoważonemgo wykorzystania energii dotyczy 
również nabytego wyposażenia  medycznego.  

TAK/NIE 

9 

Wpływ projektu na 
poprawę warunków 
dostępu do infrastruktury 
przez osoby 
niepełnosprawne 

Wymogi kryterium: 
Czy projekt zakłada rozwiązania przyczyniające się do uposzechnienia stosowania usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych 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. 

TAK/NIE  

 
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 
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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. 
 

 Projekt realizowany przez podmioty, które zrealizowały, realizują lub planują realizację działań 
konsolidacyjnych - 7 pkt 

 Projekt przewiduje podjęcie innych form współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń 
opieki zdrowotnej, w tym w ramach modelu opieki koordynowanej – 3 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 
 

Maksymalna liczba punktów to 7. 

7 

2 Restrukturyzacja  

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

 
 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 - 15 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 - 10 pkt  

 Wnioskodawca nie przedstawił programu restrukturyzacji - 0 pkt  
 
Punkty nie ulegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów to 15. 

15 

3 Obszar interwencji* 

Ocena 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: 
o zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów jest 

najmniej korzystna w danym regionie – 5 pkt 
o w zakresie chemioterapii – zwiększenia udziału świadczeń z ww. zakresu w trybie 

jednodniowym lub ambulatoryjnym – 5 pkt 
o 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 

15 
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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 – 
5 pkt 

 W przypadku projektu w zakresie kardiologii założono wsparcie w zakresie zwiększenia 
dostępu do rehabilitacji kardiologicznej – 15 pkt 

 W przypadku projektu w zakresie chorób układu oddechowego założono działania 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 układu kostno-stawowo-mięśniowego założono 
wsparcie w zakresie zwiększenia dostępu do rehabilitacji ortopedycznej – 15 pkt 

 W przypadku projektu w zakresie chorób psychicznych założono działania przyczyniające się do 
zwiększenia udziału świadczeń z ww. zakresu w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym – 15 
pkt 

 
Maksymalna liczba punktów to 15. 

4 

Przeniesienie akcentów z 
usług wymagających 
hospitalizacji na rzecz 
podstawowej opieki 
zdrowotnej 
(POZ)/ambolatoryjenj opieki 
specjalistyczna (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. W ramach niniejszego kryterium Oceniający weryfikuje m.in., 
czy: 

 Zakupione w projekcie wyroby medyczne do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będą 
wykorzystywane na rzecz usług realizowanych w ramach AOS, 

 Podmiot leczniczy realizuje działania przyczyniające się do zwiększenia jakości lub dostępności 
do diagnozy i terapii pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. 

 
Wnioskodawca może uzyskać punkty za realizację następujących działań: 

 Projekt wspiera przeniesienie akcentów z usług wymagających hospitalizacji na rzecz POZ i AOS 
i/lub wpiera rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki - 15 
pkt 

 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 - 10pkt 

 Żaden z ww. modeli – 0 pkt 
 

15 
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Maksymalna liczba punktów to 15. 

5 
Leczenie 
zabiegowe/zachowawcze  

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 % - 8 pkt.  
-oddziałów o charakterze zachowawczym, w których udział przyjeć w trybie nagłym we wszystkich 
przyjaciach wynosi powyżej 30 % - 8 pkt. 
-oddziału, który nie ma charakteru zabiegowego ani zachowawczego – 0 pkt.  
 
Maksymalna liczba punktów to 8. 

8 

6 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. 
 

 50% i więcej – 10 pkt 
 49% - 30% - 7 pkt 
 29% - 20% - 5 pkt 
 Poniżej 20% - 0 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów to 10. 

10 

7 Efektywność finansowa 

Ocena kryterium: 
W ramach 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 – 5 pkt 

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

 Rentowność (wskaźnik rentowności ROS) – wzrost rentowności w okresie trzech lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie – 5 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu.  Maksymalna liczba punktów to 15. 

15 

8 
Efektywność wykorzystania 
infrastruktury 

Ocena kryterium: 
Ocenie podlega poziom wykorzystania (obłożenie) łóżek w oddziałach lub innych jednostkach 
organizacyjnych objętych zakresem projektu (dane za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o 
dofinansowanie). 
 

 Powyżej 85% obłożenia łóżek – 15 pkt 
 (80% - 85%> obłożenia łóżek – 10 pkt 

15 



 

8 
 

 <75% - 80%> obłożenia łóżek – 5 pkt 
 Poniżej 75% obłożenia łóżek lub stworzenie nowego oddziału – 0 pkt 

 
Maksymalna liczba punktów to 15. 

Razem 100 
*kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych 

 


