
Załącznik nr IIb – Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 8.2.2 – wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 

województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka  

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA TYPU NR II. 1: 

REALIZACJA REGIONALNYCH PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH –  

RPZ W ZAKRESIE SPECYFICZNYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO JEDNOSTEK 

CHOROBOWYCH/GRUP CHORÓB  

(tj. wykraczających poza pięć głównych grup chorób stanowiących  

istotny problem zdrowotny na poziomie całego kraju wskazanych w Policy Paper dla ochrony zdrowia  

na lata 2014-2020) 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET INWESTYCYJNY 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

DZIAŁANIE Działanie 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się 

PODDZIAŁANIE 

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie (projekty konkursowe) dla Typu II. 1 – RPZ w zakresie specyficznych 
dla województwa świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób – wczesna diagnostyka gruźlicy u mieszkańców 
województwa świętokrzyskiego z grup szczególnego ryzyka. 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 
(formalna/ 
merytoryczna) 

Stosuje się  
do typu/typów 
projektu/ów (nr) 

1.  

Projekt obejmuje działaniami 
cały obszar województwa 
świętokrzyskiego. 

Przedmiotowe kryterium pozwoli na objęcie wsparciem 
obszaru całego województwa i zapewni spójność, 
efektywność oraz wysoką jakość podejmowanych działań 
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, które powinny być przeznaczone na 
przeciwdziałanie istotnemu problemowi zdrowotnemu  
oraz na zwiększenie odsetka osób objętych programem 
profilaktycznym na terenie województwa 
świętokrzyskiego. 

Do dofinansowanie zostanie wyłoniony jeden projekt. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

II. 1 
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2.  

Działania realizowane  
w projekcie przez 
Wnioskodawcę lub 
ewentualnych Partnerów są 
zgodne z Regionalnym 
Programem Zdrowotnym  
w zakresie wczesnej 
diagnostyki gruźlicy  
u mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego z grup 
szczególnego ryzyka,  który jest 
załącznikiem do regulaminu 
konkursu. 

Ocenie podlega potwierdzenie, że działania projektowe 
stanowią odpowiedź na zapisy RPZ w zakresie 
specyficznej dla regionu jednostki chorobowej 
(stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

II. 1 

3.  

Projekt przewiduje realizację 
świadczeń opieki zdrowotnej 
wyłącznie przez podmioty 
uprawnione na mocy przepisów 
prawa powszechnie 
obowiązującego do 
wykonywania działalności 
leczniczej.  

Kryterium zapewnia, że świadczenia opieki zdrowotnej 
realizowane będą przez podmioty mające prawo do 
wykonywania działalności leczniczej, co zagwarantuje 
bezpieczeństwo i profesjonalizm realizowanych 
świadczeń.   

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz danych 
zawartych w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą znajdującym się na stronie 
internetowej www.rpwdl.csioz.gov.pl  

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

II. 1 

4.  

Projekt przewiduje udzielenie 
usług zdrowotnych w oparciu  
o Evidence Based Medicine. 

Medycyna oparta na faktach umożliwia korzystanie  
w postępowaniu klinicznym z wiarygodnych dowodów 
naukowych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
terapii. Szczegółowe, precyzyjne i rozważne 
wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych 
dostępnych dowodów naukowych wpłynie na jakość 
realizowanych w ramach projektu działań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. II. 1 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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oświadczenia we wniosku o dofinansowanie projektu –  
w części X. 

5.  

Wnioskodawca składa nie 
więcej niż jeden wniosek 

o dofinansowanie projektu na 
realizację regionalnego  
programu zdrowotnego –  
niezależnie czy  jako 
Beneficjent czy Partner 
projektu. 

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wyłącznie jednego 
projektu w ramach konkursu na realizację RPZ niezależnie 
czy jako Beneficjent czy Partner projektu. 

Złożenie przez Wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku 
w konkursie lub wystąpienie w charakterze Partnera, 
spowoduje odrzucenie przez Instytucję Organizującą 
Konkurs wszystkich złożonych wniosków, w których dany 
podmiot występuje.  

W przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 
Wnioskodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie rejestracji 
wniosków o dofinansowanie. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

II. 1 

6.  

Projekt jest skierowany do osób 
w wieku aktywności 
zawodowej najbardziej 
narażonych na opuszczenie 
rynku pracy z powodu 
czynników zdrowotnych i/lub 
rokujących na powrót na rynek 
pracy w wyniku uzyskanego 
wsparcia projektowego. 

Kryterium zobowiązuje Wnioskodawcę do objęcia 
wsparciem osób najbardziej narażonych na opuszczenie 
rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych mających 
wpływ na najczęściej występujące schorzenia, czynników 
wykluczających z rynku pracy, wieku, płci oraz profilu 
zawodowego i/lub rokujących na powrót na rynek pracy 
w wyniku udzielonego wsparcia projektowego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

II. 1 

7.  

Wnioskodawcą projektu nie 
jest podmiot realizujący 
analogiczny program 
zdrowotny lub program polityki 
zdrowotnej w ramach PO 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

Wykluczenie podmiotów realizujących analogiczne 
programy z możliwości aplikowania o środki UE pozwoli 
zapobiec dublowaniu się wydatków w ramach 
programów zdrowotnych lub programów polityki 
zdrowotnej finansowanych ze środków POWER.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. II. 1 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia  Waga punktowa 

Stosuje się  
do typu/typów 
projektu/ów  (nr) 
 

1.  

Wnioskodawca lub Partner 
projektu posiada co najmniej  
3-letnie doświadczenie 
merytoryczne w obszarze 
realizacji jednostki chorobowej 
wskazanej w Regionalnym 
Programie Zdrowotnym. 

Kryterium będzie premiować Wnioskodawców/ 
Partnerów posiadających doświadczenie i wiedzę  

w zakresie merytorycznym projektu, co przełoży się na 
wysoką jakość i skuteczność podejmowanych działań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały minimum 
punktowe od 
obydwu 
oceniających 
podczas oceny 
spełniania ogólnych 
kryteriów 
merytorycznych oraz 
spełniają kryteria 
premiujące 
otrzymują premię 
punktową 
(maksymalnie 35 
punktów). 
Ocena spełniania 
kryterium 
premiującego jest 
dokonywana poprzez 
przyznanie liczby 
punktów w zakresie 
określonym dla tego 
kryterium. 
Przyznanie 
określonej dla 
danego kryterium 
premiującego liczby 

10 II. 1 

2.  

Projekt jest komplementarny  
z innymi projektami 
finansowanymi ze środków UE 
lub ze środków krajowych 
(również realizowanymi we 
wcześniejszych okresach 
programowania).  

Kryterium pozwoli na przeprowadzenie działań 
komplementarnych z innymi projektami finansowanymi 
ze środków UE lub ze środków krajowych (również 
realizowanymi we wcześniejszych okresach 
programowania). Komplementarność może dotyczyć 
zarówno obszaru realizacji projektu jak i działań 
Wnioskodawcy/Partnerów. Warunkiem koniecznym do 
określenia projektów jako komplementarne jest ich 
uzupełniający charakter, wykluczający powielanie się 
działań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 
II. 1 

3.  

Projekt realizowany jest  
w partnerstwie.  

Projekt zakłada partnerstwo pomiędzy Wnioskodawcą 
oraz: 

 co najmniej jedną organizacją pozarządową, której 
działalnością statutową jest profilaktyka i promocja 
zdrowia. 

Realizacja projektu w partnerstwie z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową, której działalnością statutową  

1 partner –  
3 pkt 
 
2 partnerów –  
6 pkt 
 
3 partnerów  

II. 1 
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jest profilaktyka i promocja zdrowia wzmocni potencjał 
Wnioskodawcy i zapewni lepszą identyfikację barier 
dostępu do zaplanowanego wsparcia; 

i/lub 

 co najmniej jedną organizacją pozarządową 
reprezentującą interesy pacjentów, posiadającą co 
najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań 
profilaktycznych dotyczących danej grupy chorób. 

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana  
(np. lepsza identyfikacja i uwzględnienie barier 
dotyczących potencjalnych uczestników, większe 
zabezpieczenie przestrzegania praw pacjenta); 

i/lub 

 co najmniej jednym partnerem społecznym 
reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty 
świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

Z partnerstwa powinna wynikać wartość dodana (np.  
zwiększenie zakresu udziału POZ w projekcie). 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

punktów oznacza 
spełnienie kryterium. 
Nieprzyznanie 
punktów oznacza 
niespełnienie 
kryterium. 
 
Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 
premiujących nie 
tracą punktów 
uzyskanych  
w ramach oceny 
merytorycznej. 

i więcej –  
10 pkt 

4.  

Wnioskodawca lub Partner jest 
podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą 
udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej w zakresie POZ na 
podstawie zawartej umowy  
o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z dyrektorem 
Świętokrzyskiego Oddziału 

Włączenie do działań projektowych placówek 
podstawowej opieki zdrowotnej z terenu objętego 
wsparciem pozwoli dotrzeć bezpośrednio do grupy 
docelowej i wpłynie na zwiększenie efektywności 
podejmowanych działań.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 II. 1 
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Wojewódzkiego NFZ. 

 
 


