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WYKAZ ZMIAN 

       W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

         (zatwierdzonym Uchwałą nr 46/925/18/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 września 2018 r.) 
 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym 
Uchwałą nr 50/539/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r., zmienionym Uchwałą nr 1/5/16/V z dnia 5 stycznia 2016 r., Uchwałą 
nr 10/109/16/V z dnia 16 lutego 2016 r., Uchwałą nr 20/335/16/V z dnia 5 kwietnia 2016 r., Uchwałą nr 32/492/16/V z dnia 6 czerwca 2016 r., Uchwałą nr 4/22/17/V z dnia 16 stycznia 
2017 r., Uchwałą nr 13/116/17/V z dnia 24 lutego 2017 r., Uchwałą nr 26/325/17/V dnia 24 kwietnia 2017 r., Uchwałą nr 39/602/17/V z dnia 28 czerwca 2017 r., Uchwałą nr 56/868/17/V 
z dnia 25 września 2017 r., Uchwałą nr 58/906/17/V z dnia 29 września 2017 r., Uchwałą nr 65/1030/17/V z dnia 7 listopada 2017 r., Uchwałą nr 75/1237/17/V z dnia 22 grudnia 2017 r., 
Uchwałą nr 11/183/18/V z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą nr 19/395/18/V z dnia 23 kwietnia 2018 r., Uchwałą nr 24/486/18/V z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą nr 37/824/18/V 
z dnia 21 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 46/925/18/V z dnia 26 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 11 – Włączenie 
społeczne – aktualizuje się pkt. 3.2/ppkt. 3.2.1.2 – Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe (dla typu projektu: Wdrożenie 
profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej): 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych obligatoryjnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 

1.  

Wniosek o dofinansowanie w ramach 
konkursu realizowany będzie na obszarze 
województwa warmińsko – mazurskiego (z 
wyłączeniem obszaru MOF Olsztyn). 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie 
projektu założył realizację projektu na terenie 
województwa warmińsko – mazurskiego (z 
wyłączeniem obszaru MOF Olsztyn). Konieczność 
realizacji projektu na terenie województwa jest 
uzasadniona regionalnym charakterem 
przewidzianego wsparcia.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 

TAK/NIE 
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Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

2.  
Wnioskodawca lub Partner jest podmiotem 
leczniczym udzielającym świadczeń opieki 
zdrowotnej 

Świadczenia opieki zdrowotnej przewidziane w 
projekcie będą realizowane przez Wnioskodawcę 
lub Partnera będącego podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą w obszarze zgodnym z 
zakresem Regionalnego Programu Zdrowotnego i 
uprawnionym na mocy przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego do udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia 
oświadczenia w treści wniosku o zgodności z 
informacjami zawartymi w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

TAK/NIE 

3.  

Wnioskodawca zapewnia, iż działania 
merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w 
zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV). 

Działania merytoryczne realizowane w projekcie są 
zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej, który 
uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub 
spełnił wszystkie warunki wskazane w warunkowej 
opinii AOTMiT.  
Program Polityki Zdrowotnej stanowi załącznik do 
Regulaminu.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o deklaratywne 
zapisy treści wniosku i w okresie realizacji projektu 
Na etapie podpisywania umowy o dofinasowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
oświadczenia. Oświadczenie ma zagwarantować, iż 
projekt będzie realizowany zgodnie z aktualnymi 
wymogami dotyczącymi realizacji Programu 
Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w 
szczególności odnoszące się do standardów 
wykonywanych świadczeń opieki zdrowotnej, 
personelu oraz zaplecza technicznego, w jakie 
powinien być wyposażony realizator tego 
Programu. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych "tak" albo 
"nie".  
 

TAK/NIE 
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Wnioskodawca jest zobowiązany do 
przedstawienia wskazanej informacji we wniosku 
w sposób czytelny i nie budzący wątpliwości. 

4.  

Grupę docelową w projekcie w zakresie 
szczepień stanowią dziewczęta w wieku 11–
13 lat z rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub 
wykluczeniem społecznym. 

Przedmiotowe szczepienia znajdują się w wykazie 
szczepień zalecanych, jednak wykonanie ich nie 
jest finansowane ze środków publicznych. W 
związku z powyższym działania w ramach projektu 
służyć mają ułatwieniu dzieciom z rodzin 
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 
społecznym dostępu do usług opieki zdrowotnej. 
Realizacja projektu w zakresie szczepień HPV w 
przyszłości przełoży się na zmniejszoną 
zapadalność szczepionych dziewczynek na raka 
szyjki macicy.  
Zgodnie z założeniami konkursu, grupę docelową 
projektu stanowią mieszkańcy  województwa 
warmińsko-mazurskiego. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 
 

TAK/NIE 

5.  

Realizacja projektu odbywa się na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej lub w 
partnerstwie z co najmniej jedną placówką 
POZ. 

Realizacja projektu  na poziomie podstawowej 
opieki zdrowotnej oznacza, iż wnioskodawcą bądź 
partnerem musi być podmiot leczniczy posiadający 
kontrakt z Płatnikiem na realizację świadczeń 
opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej.  
Współpraca z ww. placówkami ułatwi rekrutację 
uczestników projektu. Wdrażanie programu z 
udziałem POZ umożliwi każdej osobie bezpośredni 
dostęp do informacji o projekcie i działaniach w 
nim podejmowanych. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisu 
wniosku, w którym należy zawrzeć stosowną 
informację. 
Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie 
na podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
kopii umowy potwierdzającej, iż 
Wnioskodawca/Partner jest podmiotem 
leczniczym posiadającym kontrakt z Płatnikiem na 
realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 
 

TAK/NIE 
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podstawowej opieki zdrowotnej (ze wskazaniem 
zakresu świadczeń opieki zdrowotnej wynikających 
z realizacji kontraktu podpisanego z Płatnikiem). 

6.  

Wnioskodawca w ramach rekrutacji 
uczestników do projektu nawiązuje 
współpracę z ośrodkami pomocy społecznej 
(OPS) lub powiatowymi centrami pomocy 
rodzinie (PCPR). 

Zaangażowanie podmiotów pomocy i integracji 
społecznej w proces rekrutacji oraz realizację 
działań informacyjnych dotyczących projektu ma 
zagwarantować wzbudzenie zainteresowania 
działaniami projektowymi wśród potencjalnych 
uczestników. 
Pracownicy podmiotów pomocy i integracji 
społecznej posiadający wiedzę o zasadach realizacji 
projektu stanowić będą ogniwo łączące 
potencjalnych uczestników z Beneficjentem/ 
realizatorem projektu.  
Weryfikacja spełnienia kryterium na etapie oceny 
merytorycznej w oparciu o deklaratywne zapisy 
treści wniosku i w okresie realizacji projektu.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do 
przedstawienia wskazanej informacji w sposób 
czytelny i nie budzący wątpliwości. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 
 

TAK/NIE 

7.  
Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 
36 miesięcy. 

Okres realizacji projektu nieprzekraczający 36 
miesięcy zapewnieni efektywniejszą realizację 
działań  projektowych zgodnych z Programem 
Polityki Zdrowotnej. 
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o 
dofinansowanie na etapie realizacji projektu w 
zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia 
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń 
niedających się przewidzieć na moment składania 
wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek 
dokonania ww. zmian będzie rozpatrywany 
indywidualnie przez IZ w kontekście zachowania 
spełnienia kryterium. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

TAK/NIE 

8.  

Projektodawca w okresie realizacji projektu 
prowadzi biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną 
prawnie dozwoloną formę organizacyjną 
działalności podmiotu) na terenie 

Lokalizacja biura projektu lub siedziby 
Projektodawcy na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego pozwoli uczestnikom 
projektu na częstszy kontakt z kadrą projektu – 
sprzyja to budowaniu relacji i zaufania, co w prosty 

 
Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające przedmiotowego 

TAK / NIE 
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województwa warmińsko-mazurskiego, z 
możliwością udostępnienia pełnej 
dokumentacji wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.   

sposób przełoży się na większe zaangażowanie 
osób objętych wsparciem w działania projektowe. 
Kryterium umożliwi również sprawniejszy nadzór 
nad przebiegiem poszczególnych etapów 
wdrażania oraz rozliczania projektu. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 

kryterium są odrzucane na etapie 
oceny merytorycznej. 
Ocena spełnienia kryterium 
polega na przypisaniu mu 
wartości logicznych „tak” albo 
„nie”. 

 katalog kryteriów merytorycznych specyficznych fakultatywnych otrzymuje brzmienie: 

Kryteria merytoryczne – SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

 
Ocena 

(Tak / Nie lub pkt.) 
 

1.  

W ramach projektu przewiduje się 
zorganizowanie dodatkowych spotkań 
edukacyjnych dla mieszkańców miast 
średnich oraz miast średnich tracących 
funkcje społeczno – gospodarcze.  
 

Powyższe kryterium wynika z „Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
zdrowia na lata 2014-2020”.  
Jednym z celów polityki rozwoju ukierunkowanej 
wobec wybranych miast średnich, 
marginalizowanych i tracących funkcje społeczno-
gospodarcze jest zwiększanie aktywności 
zawodowej ich mieszkańców.  
Lista miast średnich oraz lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno – gospodarcze dla 
województwa warmińsko – mazurskiego jest zgodna 
z załącznikiem nr 1 oraz nr 2 do „Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno – 
gospodarcze” opracowanej na potrzeby Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.   
Lista miast średnich oraz lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze dla 
województwa warmińsko – mazurskiego: 
Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, 
Szczytno, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Iława, 
Ostróda, Ełk, Giżycko, Olecko, Pisz. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych 
projektowi, a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu na 
liście rankingowej. Punkty za 
kryteria merytoryczne 
specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 

Punktacja za spełnienie 
kryterium: 

0/10 
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Wnioskodawca otrzyma 10 punktów w przypadku 
zorganizowania dodatkowych dwóch spotkań 
edukacyjnych na terenie jednego z miast 
wskazanych powyżej. Organizacja więcej niż 2 
spotkań nie będzie dodatkowo premiowana. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

2.  

Projekt przewiduje partnerstwo pomiędzy 
podmiotem wykonującym działalność 
leczniczą z co najmniej jedną organizacją 
pozarządową posiadającą minimum 
dwuletnie doświadczenie związane z 
upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej 
w zakresie epidemiologii lub promocji 
udziału w szczepieniach ochronnych. 

Współdziałanie partnerskie podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą z organizacją 
pozarządową, posiadającą co najmniej 2-letnie 
doświadczenie dotyczące  upowszechniania 
edukacji prozdrowotnej w zakresie epidemiologii 
lub promocji udziału w szczepieniach ochronnych, 
zagwarantuje zwiększenie świadomości 
mieszkańców województwa w zakresie profilaktyki 
zakażań wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. 
Doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera liczone 
będzie na dzień ogłoszenia konkursu. 
Przy weryfikacji posiadanego doświadczenia 
przyjmuje się możliwość sumowania okresów  
zrealizowanych  działań, liczonych w pełnych 
miesiącach.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi na etapie 
oceny merytorycznej w oparciu o zapisy treści 
wniosku oraz na etapie podpisywania umowy o 
dofinansowanie na podstawie dostarczonego 
załącznika w postaci podpisanej umowy o 
partnerstwie lub porozumienia, a także na 
podstawie dostarczonego załącznika w postaci 
dokumentu potwierdzającego cele działalności m.in. 
statut, KRS, wpis do ewidencji działalności 
gospodarczej (o ile IOK nie ma do nich dostępu, 
zgodnie z art. 50a ustawy wdrożeniowej), jak i  
dostarczonych referencji, zaświadczeń 
potwierdzających posiadane doświadczenie. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić 
do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w 
przypadku uzyskania minimum 
60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 

0/15 
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3.  
Projekt przewiduje realizację wsparcia 
również w godzinach popołudniowych i 
wieczornych oraz w soboty. 

Realizacja projektu również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 
przyczyni się do zmniejszenia barier w dostępie do 
świadczeń opieki zdrowotnej gwarantowanych w 
ramach Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV).  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych dla 
projektu a tym samym może 
prowadzić do uplasowania 
projektu na wyższym miejscu w 
liście rankingowej. Punty za 
kryteria merytoryczne 
specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne.  
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów. 
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4.  

Projekt stanowi uzupełnienie działań 
realizowanych w ramach: 

 projektów z zakresu rynku pracy (CT 8 
Promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników) lub  

 projektów z zakresu edukacji (CT 10 -  
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie) 
lub 

 projektów z zakresu włączenia 
społecznego (CT 9 - Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją),  lub 

 Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub 

 środków krajowych. 

Uzyskanie komplementarności pomiędzy 
działaniami ww. celów tematycznych lub 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego lub finansowanych ze środków 
krajowych realizowanych na szczeblu regionalnym 
zapewni wysoką jakość usług zdrowotnych. 
Wzajemne uzupełnianie się działań projektowych 
skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym zapewni zmaksymalizowanie ich 
skuteczności. Działania realizowane w ramach Osi 
priorytetowej 11 powinny zatem wpisywać się w 
przemyślaną i logiczną ścieżkę wsparcia 
uczestniczek/ków projektów zrealizowanych lub 
realizowanych w ramach Osi priorytetowych 2 lub 
10, działań finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego lub finansowanych 
ze środków krajowych realizowanych na szczeblu 
regionalnym. Przykładem takiej komplementarności 
jest sytuacja, w której osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznym  biorące udział w 
projektach aktywizujących społecznie i zawodowo, 

Kryterium punktowe. 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić 
do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
merytoryczne specyficzne są 
przyznawane wyłącznie w 
przypadku uzyskania minimum 
60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 
W przeciwnym przypadku 
projekt uzyska 0 punktów.  
 

1. Projekt jest 
komplementarny z 1 

projektem/ działaniem –  5 
pkt.; 

2. projekt jest 
komplementarny z 2 

projektami/działaniami – 
10 pkt., 

3. projekt jest 
komplementarny z 3 oraz 

więcej 
projektami/działaniami – 

15 pkt 
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Powyższe działania zrealizowane bądź 
realizowane są na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego. 

mają zapewnioną opiekę dla swoich dzieci w 
ramach punktu przedszkolnego dofinansowanego 
ze środków finansowanych z Osi priorytetowej 2.  
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

5.  

Projekt jest skierowany do grup docelowych 
z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i 
pogarszających się perspektywach 
rozwojowych, zgodnie z następującymi 
Obszarami Strategicznej Interwencji: 
• Obszary o słabym dostępie do usług 

publicznych i/lub 
• Obszary peryferyzacji społeczno-

gospodarczej. 

Kryterium kierunkuje realizację projektów na 
obszarach o najniższej dostępności do usług 
warunkujących możliwości rozwojowe. Spełnienie 
kryterium przyczyni się do zwiększenia potencjału 
lokalnych społeczności do samodzielnego 
świadczenia usług zdrowotnych. 
Wykaz gmin należących do poszczególnych OSI 
będzie stanowił załącznik do Regulaminu. 
Weryfikacja spełnienia kryterium nastąpi w oparciu 
o zapisy treści wniosku na etapie oceny 
merytorycznej. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia 
wskazanej informacji we wniosku w sposób czytelny 
i nie budzący wątpliwości. 

Kryterium punktowe 
Spełnienie kryterium nie jest 
obowiązkowe. Punkty mają 
charakter premiowy a ich 
uzyskanie zwiększa ogólną liczbę 
punktów przyznanych projektowi 
a tym samym może prowadzić 
do uplasowania projektu na 
wyższym miejscu na liście 
rankingowej. Punkty za kryteria 
specyficzne są przyznawane 
wyłącznie w przypadku uzyskania 
minimum 60 punktów za kryteria 
merytoryczne. 
W przypadku spełnienia 
kryterium projekt uzyska 
maksymalną liczbę punktów. W 
przeciwnym przypadku projekt 
uzyska 0 punktów.  

Punktacja za spełnienie 
kryterium jest następująca: 
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