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Kryteria dost ępu oceniane na etapie oceny merytorycznej bez mo żliwo ści 
skierowania do negocjacji 

 
Brzmienie kryterium (cz ęść B karty oceny merytorycznej)  

Zasięg działa ń środowiskowego centrum zdrowia psychicznego obejmuje  
obszar zamieszkiwany przez populacj ę grupy docelowej projektu licz ącą co 
najmniej 20 tys. osób.  

Uzasadnienie. 

Zasięg ŚCZP musi być przybliżony do zasięgu testowanego modelu i jest on spójny z 
kryterium dostępu dotyczącym wartości projektu. Populacja grupy docelowej dotyczy 
osób zamieszkujących na danym obszarze i będzie podstawą do określenia liczby 
uczestników projektu.  

 

 

Kryteria dost ępu oceniane na etapie oceny merytorycznej z mo żliwo ścią 
skierowania do negocjacji 

 
Brzmienie kryterium (cz ęść B karty oceny merytorycznej) 

W projekcie realizowane są co najmniej następujące działania: 

� dopracowanie modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci 
i młodzieży z uwzględnieniem doświadczeń płynących z etapu testowania i 
specyfiki lokalnej, w której będzie realizowany projekt, 

� opracowanie indywidualnego planu wdrażania modelu środowiskowego centrum 
zdrowia psychicznego w danej lokalizacji, z uwzględnieniem aspektów 
związanych z funkcjonowaniem centrum po zakończeniu projektu, 

� realizacja zintegrowanych usług medycznych, społecznych oraz profilaktyki, 
zgodnie z modelem.  

Uzasadnienie. 

Wskazane działania są niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu. Wnioskodawca 
musi dokładnie przemyśleć oraz precyzyjnie zaplanować swoje działania w tym 
zakresie, już na etapie wniosku o dofinansowanie.  

Partnerstwo przed rozpoczęciem wdrażania innowacji na nowym obszarze ma 
zgodnie z typem operacji możliwość dopracowania modelu, które polega na 
ewentualnej modyfikacji z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania podmiotów 
tworzących partnerstwo oraz potrzeb grupy docelowej. Zakres modyfikacji modelu 
musi zostać zaakceptowany przez IOK po uzyskaniu opinii Grupy Sterującej. Na tej 
podstawie w projekcie zostanie opracowany indywidualny plan wdrożenia innowacji. 
W trakcie wdrażania działań należy prowadzić ciągły monitoring ich zgodności ze 
skalowanym modelem.  Niemniej modyfikacja nie powinna wykraczać poza założenia 
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opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1285 i 1640). 

Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot będący stroną umowy 
z wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem jest 
prowadzenie całodobowego lub dziennego oddziału rehabilitacyjnego 
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży  oraz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci 
i młodzieży lub zespołu leczenia środowiskowego dzieci i młodzieży. 

Uzasadnienie. 

Wymóg realizacji projektu z udziałem podmiotów świadczących usługi w ramach 
całodobowego  lub dziennego oddziału rehabilitacyjnego psychiatrycznego  oraz 
poradni zdrowia psychicznego lub zespołu leczenia środowiskowego dla dzieci i 
młodzieży pozwoli na wdrożenie modelu z udziałem podmiotów posiadających 
odpowiednie  doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz grupy docelowej. Wymóg 
ten nie wyklucza finansowania w projekcie kosztów funkcjonowania poradni zdrowia 
psychicznego lub oddziału dziennego lub zespołu leczenia środowiskowego dla 
dzieci i młodzieży.  

Kryterium odnosi się do całego partnerstwa, co oznacza, że jest spełnione także gdy 
w partnerstwie są dwa odrębne podmioty : jeden prowadzący oddział psychiatryczny 
dzieci i młodzieży drugi  prowadzący poradnię lub zespół.  

Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) na dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług 
zdrowotnych dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi lub 2-letnie 
doświadczenie w przypadku analogicznych usług zdrowotnych dla dzieci i młodzieży 
oraz minimum 3-letnie doświadczenie w świadczeniu usług społecznych dla osób z 
zaburzeniami i chorobami psychicznymi lub 2-letnie doświadczenie w przypadku 
usług dla dzieci i młodzieży. Przy czym odpowiednio 3 lub 2-letnie doświadczenie 
mieści się w okresie od 2016 roku do daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) w tym okresie świadczył ww. wsparcie na 
rzecz co najmniej takiej liczby osób jak zakładana liczba uczestników projektu. 

Uzasadnienie . 

Kryterium ma na celu zapewnienie odpowiedniej jakości zarówno w zakresie usług 
zdrowotnych, jak również usług społecznych. Wybór podmiotów posiadających 
odpowiednie doświadczenie merytoryczne pozwoli na świadczenie usług zgodnie z 
wymogami i standardami określonymi we skalowanym modelu. 

Beneficjent złożył oświadczenie potwierdzające, że projekt dotyczy wdrożenia 
modelu środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 
opracowanego w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę wybranym 
w konkursie Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami 
i chorobami psychicznymi ogłoszonym przez IZ PO WER w ramach Działania 4.1. 
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PO WER w 2015 r. 

Uzasadnienie . 

Kryterium ma na celu potwierdzenie, że merytoryczna zawartość wniosku o 
dofinansowanie jest zgodna ze skalowanym modelem.  

Projekt może dotyczyć jedynie wdrożenia modelu, co pozwoli na wykorzystanie na 
szerszą skalę rozwiązań i standardów zaproponowanych w skalowanym modelu.  
Szczegółowy opis modelu wraz z wymogami dotyczącymi poszczególnych zadań i 
usług świadczonych przez środowiskowe centrum stanowić będą załącznik do 
regulaminu konkursu. 

IOK zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do modelu w trakcie 
realizacji projektu na wniosek beneficjenta, który wykaże konieczność wprowadzenia 
modyfikacji do modelu na podstawie potrzeb i specyfiki grupy docelowej projektu. 

Projekt jest realizowany na terenie miasta wojewódzkiego lub miasta średniego. 

Uzasadnienie. 

W konkursie może być wybrana ograniczona liczba projektów. W związku z tym, 
wsparcie powinno być skoncentrowane w ośrodkach, w których występują 
największe potrzeby w zakresie środowiskowej opieki psychiatrycznej dzieci i 
młodzieży a także gdzie istnieją największe możliwości organizacyjne i kadrowe do 
wdrażania modelu.  

W związku z tym ŚCZP musi działać na terenie miasta będącego siedzibą marszałka 
województwa lub wojewody lub w mieście średnim w rozumieniu pakietu działań na 
rzecz miast średnich w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Zgodnie z 
zasadą bliskiego dostępu zakres terytorialny ŚCZP może obejmować najbliższe 
sąsiedztwo – powiat, na terenie którego leży miasto średnie lub powiat sąsiedni w 
przypadku miast wojewódzkich.   

Lista miasta średnich zostanie załączona do regulaminu konkursu.   

W przypadku gdy realizacja projektu wykracza poza obszar miasta wojewódzkiego 
liczba uczestników zamieszkujących dane miasto wojewódzkie wynosi co najmniej 
80% wszystkich uczestników projektu. IOK przewiduje możliwość modyfikacji tego 
warunku na uzasadniony wniosek beneficjenta na etapie realizacji projektu. 

Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 15 
000 000 PLN. 

Uzasadnienie. 

Biorąc pod uwagę planowaną alokację i przyjęte w konkursie założenia, że do 
dofinansowania zostanie wybrana ograniczona liczba projektów, niezbędne jest 
określenie maksymalnej kwoty, o którą może aplikować Wnioskodawca. 

IOK zastrzega sobie możliwość zwiększenia budżetu projektu w trakcie jego realizacji 
na wniosek beneficjenta, który wykaże zdolność do objęcia wsparciem większej, niż 
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zakładana we wniosku o dofinansowanie, liczby osób. 

Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 

Uzasadnienie . 

Termin realizacji projektu musi być dobrany adekwatnie do specyfiki skalowania 
modelu, jednak nie może trwać dłużej niż do 30.06.2023 r. Wskazany termin umożliwi 
IOK efektywne zamknięcie projektu w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W 
uzasadnionych przypadkach IOK może wydać zgodę na wydłużenie projektu.  

Grupą docelową projektu są dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta 
obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, 
jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia. 

Uzasadnienie. 

Sposób wdrażania modelu powinien uwzględniać potrzebę zapewnienia dostępności 
usług środowiskowej opieki dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności nie 
powinien wprowadzać dolnej granicy wiekowej. W prowadzenie w treści kryterium 
górnej granicy wieku jest związane z jednej strony z koniecznością zapewnienia 
charakteru modelu środowiskowej opieki dla dzieci i młodzieży, a z drugiej strony 
umożliwienie korzystania z tej formy opieki środowiskowej dla osób, które z różnych 
względów kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej po ukończeniu 18 roku 
życia. 

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca wskazuje miejsca (adresy), w których 
będą zlokalizowane struktury środowiskowego centrum zdrowia psychicznego, w 
których będą świadczone wszystkie usługi w ramach projektu. Wnioskodawca lub 
partner wniesie do projektu nieruchomości do świadczenia kluczowych usług w 
ramach środowiskowego centrum zdrowia psychicznego. 

Uzasadnienie. 

Wskazanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie konkretnej lokalizacji 
kluczowych usług w ramach środowiskowego centrum zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieży pozwoli na pełną ocenę potencjału partnerstwa do prowadzenia 
ŚCZP i zabezpieczenie techniczne projektu.  

Centrum koordynacji nie może być umiejscowione na terenie nieruchomości szpitala 
oraz nieruchomości do niej przylegającej, w którym prowadzony jest całodobowy 
oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży. IOK na etapie wyboru projektu do 
dofinansowania lub na etapie realizacji projektu może wyrazić zgodę na 
uruchomienie centrum koordynacji w ww. lokalizacji, jeżeli wnioskodawca/beneficjent 
wykaże że lokalizacja centrum koordynacji nie ma na danym terenie innej 
nieruchomości, w której można uruchomić centrum koordynacji a wskazana 
lokalizacja nie będzie prowadziła do stygmatyzacji uczestników projektu oraz nie 
będzie sprzeczna z ideą deinstytucjonalizacji. 

Łączny poziom wydatków w kategoriach cross-financing oraz środki trwałe nie może 
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przekraczać 20% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wartość 
cross-financingu nie może przekraczać 10%. 

Uzasadnienie. 

Doświadczenia realizacji projektów w ramach konkursu Deinstytucjonalizacja usług 
świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi wskazują na 
bardzo ograniczoną dostępność  gotowej infrastruktury społecznej w Polsce. W 
związku z tym w projekcie musi istnieć możliwość sfinansowania wydatków 
inwestycyjnych, związanych z dostosowaniem i adaptacją infrastruktury i zakup 
niezbędnego wyposażenia. Wydatki inwestycyjne w tym zakresie będą również 
gwarantowały zachowanie 5-letniej trwałości projektu w prowadzeniu działań na 
rzecz grupy docelowej. 

Cross-financing może dotyczyć nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy 
lub partnera lub jednostki sektora finansów publicznych. W projekcie nie jest możliwe 
finansowanie zakupu nieruchomości. 

W realizację projektu zaangażowane są co najmniej poradnia pedagogiczna–
psychologiczna, ośrodek pomocy społecznej oraz podmiot podstawowej opieki 
zdrowotnej działający na obszarze realizacji projektu. 

Uzasadnienie. 

Konieczne jest zagwarantowanie, że projekt angażuje instytucje odpowiedzialne za 
zabezpieczenie społeczne na danym obszarze i tworzy międzysektorowe 
partnerstwo na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ww. instytucje nie 
muszą być formalnymi partnerami w projekcie, jeżeli ich zaangażowanie nie ma 
charakteru finansowego. W takim wypadku składana jest jedynie deklaracja 
współpracy na zasadzie partnerstwa nieformalnego (list intencyjny).  Włączenie tych 
podmiotów zapewni skuteczne dotarcie do grupy docelowej oraz koordynacje usług 
zdrowotnych i społecznych określonych w modelu. 

 


