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PODSTAWOWE INFORMACJE 

Cel konkursu Zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych 
aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS

Typ operacji Skalowanie  innowacji  - dopracowanie  (o  ile  będzie  to  konieczne)  i zwiększenie  wykorzystania 
nowych rozwiązań, stosowanych dotąd w ograniczonym zakresie lub o ograniczonym zasięgu 

Alokacja konkursu 90 000 000 PLN 
Indykatywny (elastyczny) podział na dwie koperty finansowe: miasta wojewódzkie – 45 000 000 
PLN i miasta średnie – 45 000 000 PLN.

Liczba planowanych 
projektów

Planowana alokacja konkursu pozwala na wybór co najmniej 6 projektów. 

Termin naboru wniosków 25.05.2020 r. – 31.07.2020 r. 

Planowany okres realizacji 
projektu

Maksymalnie do 30.06.2023 r.  (kryterium dostępu)

Sposób oceny Ocena merytoryczna z zastosowaniem standardowych kryteriów, określonych w karcie oceny 
merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO WER+ 2 kryteria premiujące
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KONKURS – CO WARTO WIEDZIEĆ

 Konkurs organizowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia

 Skalowanie innowacji – ŚCZP dla DiM Warszawa Bielany a Reforma MZ

 Ocena projektu – eksperci zewnętrzni z art. 68 a ustawy wdrożeniowej (z 
prawem oceny) + pracownicy IOK (organizacja procesu oceny + 
negocjacje)

 Najważniejsze dokumenty:

 Regulamin konkursu

 Model (specyficzny dokument konkursowy) 

 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO 
WER (SOWA – zakładka Pomoc)
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 koordynacja i integracja wsparcia w partnerstwie w ramach Centrum Koordynacji wraz z infolinią 
dla pacjentów i ich rodzin

 prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, która jest realizowana w domu lub w 
podmiotach oświaty lub oparcia społecznego lub w innych miejscach pobytu dziennego dzieci i 
młodzieży

 prowadzenie usług ambulatoryjnych specjalistycznych w ramach psychoterapii indywidualnej, 
grupowej, rodzinnej dla dzieci i młodzieży, poradnictwa psychologicznego, świadczeń lekarskich 
psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego dla rodzin, 
dzieci i młodzieży

 realizacja usług całodobowych - hostel lub ośrodek okresowej opieki całodobowej dla młodzieży 
od 16 r.ż.

 poradnictwo dla specjalistów z podmiotów oświaty, oparcia społecznego oraz innych podmiotów 
pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego

 profilaktyka, edukacja, informacja –wzmocnienie zdrowia psychicznego poprzez organizację 
spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych i średnich, rodziców w 
czasie wywiadówek oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą

MODEL – ZADANIA ŚĆZP 
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ETAPY OCENY WNIOSKÓW



MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1

 Czy wnioskodawca zgodnie ze SZOOP PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania 
się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER lub właściwego 
naboru o ile ustalono w nim kryterium dostępu zawężające listę podmiotów uprawnionych 
do ubiegania się o dofinansowanie? Nie dotyczy konkursu

 Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

1) wyboru partnerów, o których mowa w art. 33 ust. 2-4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
2014-2020 (o ile dotyczy);

2) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie wynikającym z art. 33 ust. 3 ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy) oraz zgodnym ze Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo 
przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie?
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KRYTERIA MERYTORYCZNE 0-1 c.d.

 Czy wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w 
danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 
1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i 
zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od średnich rocznych wydatków 
w ocenianym projekcie?  Nie dotyczy wnioskodawcy JSFP. 

 Czy z wnioskodawcą lub partnerem/ partnerami (o ile dotyczy) nie rozwiązano w 
trybie natychmiastowym umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze 
środków PO WER z przyczyn leżących po jego stronie. Kryterium nie dotyczy 
jednostek sektora finansów publicznych (jsfp).  

 Czy koszty bezpośrednie projektu nie są rozliczane w całości kwotami 
ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta? Nie dotyczy konkursu
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KRYTERIA DOSTĘPU 

 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 ŚCZP w danej lokalizacji, z 
uwzględnieniem aspektów związanych z funkcjonowaniem centrum po zakończeniu 
projektu,

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

 Termin zakończenia realizacji projektu nie może być późniejszy niż 30.06.2023 r. 
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KRYTERIA DOSTĘPU 
 Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot będący stroną umowy z wojewódzkim 

oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem jest prowadzenie 
całodobowego (kod zakresu: 04.4701.001.02) lub dziennego oddziału rehabilitacyjnego 
psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (kod zakresu: 04.2703.001.02) oraz poradni zdrowia 
psychicznego dla dzieci i młodzieży (kod zakresu: 04.1701.001.02) lub zespołu leczenia 
środowiskowego dzieci i młodzieży (kod zakresu: 04.2730.001.02).

 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.
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KRYTERIA DOSTĘPU 

 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 

 Projekt jest realizowany na terenie miasta wojewódzkiego lub miasta średniego

 Grupą docelową projektu są dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem 
szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkól ponadpodstawowych, jednak nie później niż do 
ukończenia 21 roku życia (zgodnie z rozporządzeniem MZ)

 Zasięg działań środowiskowego centrum zdrowia psychicznego obejmuje obszar zamieszkiwany 
przez populację grupy docelowej projektu liczącą co najmniej 20 tys. osób. 

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

 Maksymalna wartość projektu wynosi 15 milionów złotych 

 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. Centrum koordynacji nie może być umiejscowione na 
terenie nieruchomości szpitala, w którym prowadzony jest całodobowy oddział 
psychiatryczny dla dzieci i młodzieży oraz nieruchomości do niej przylegającej

 Łączny poziom wydatków w kategoriach cross-financing oraz środki trwałe nie może 
przekraczać 20% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym wartość cross-
financingu nie może przekraczać 10%. Cross-financing może dotyczyć nieruchomości 
będącej własnością wnioskodawcy lub partnera lub jednostki sektora finansów 
publicznych. W projekcie nie jest możliwe finansowanie zakupu nieruchomości.
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot będący stroną umowy z 
wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, której przedmiotem jest 
świadczenie usług środowiskowych w ramach zespołu leczenia środowiskowego dla 
dzieci i młodzieży

(waga: 5 punktów)

 Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na umowę o pracę w wymiarze co 
najmniej 0,5 etatu osobę z niepełnosprawnością w rozumieniu 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

(waga: 5 punktów)
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KRYTERIA HORYZONTALNE

 Czy w trakcie oceny nie stwierdzono niezgodności z prawodawstwem 
krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu 
projektu i wnioskodawcy?

 Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na 
podstawie standardu minimum)? Minimum 3 pkt. – istnieje możliwość 
negocjacji.

 Czy projekt ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? 
Standardy dostępności – zał. nr 2 do Wytycznych w zakresie 
niedyskryminacji…

 Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju?
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OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENIANE PUNKTOWO

 Adekwatność doboru grupy docelowej oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy

 Trafność doboru i spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu

 Adekwatność potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (obszar 
wsparcia, grupa docelowa, terytorium). Podział zadań musi być powiązany z 
potencjałem społecznym i kadrowym/technicznym partnerów.

 Stopień zaangażowania potencjału wnioskodawcy i partnerów (kadrowy i 
techniczny)

 Sposób zarządzania projektem w kontekście zakresu zadań w projekcie

 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście właściwego celu 
szczegółowego PO WER

 Prawidłowość budżetu projektu
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KWALIFIKOWALNOŚĆ – SPECYFIKA KONKURSU

 Dofinasowanie 100% - wkład własny nie jest wymagany

 Projekty rozliczane są w oparciu o faktycznie poniesione wydatki (z 
wyjątkiem kosztów pośrednich)

 Łączny poziom wydatków w kategoriach cross-financing oraz środki 
trwałe nie może przekraczać 20% wartości wydatków kwalifikowalnych 
projektu, przy czym wartość cross-financingu nie może przekraczać 10%. 
Cross-financing może dotyczyć wyłącznie nieruchomości będącej 
własnością wnioskodawcy lub partnera lub jednostki sektora finansów 
publicznych

 Ocena kwalifikowalności stawek wynagrodzeń personelu projektu 
realizującego usługi medyczne będzie dokonywana w odniesieniu do 
stawek rynkowych 
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KWALIFIKOWALNOŚĆ – SPECYFIKA KONKURSU

 Możliwość zwolnienia z obowiązku stosowania zasady konkurencyjności przy 
wyłanianiu specjalistów świadczących usługi medyczne, wskazanych imiennie we 
wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej potencjału kadrowego wnioskodawcy 

 Liczba personelu powinna odnosić się do faktycznej liczby osób objętych wsparciem, 
tj. należy założyć stopniowe angażowanie kadry do projektu w zależności od liczby 
uczestników przyjmowanych do projektu

 Brak możliwości finansowania kosztów budowy nowych rozwiązań IT

 5-letnia trwałość dot. inwestycji w infrastrukturę (art. 71 rozporządzenia 1303/2013)

 2 – letnia trwałość rezultatów - zobowiązanie we wniosku do świadczenia  usług w 
zakresie zdrowia psychicznego na rzecz grupy docelowej projektu przez dwa lata po 
zakończeniu realizacji projektu
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KOMPLEMENTARNOŚĆ PO WER a NFZ

W sytuacji posiadanego kontraktu z NFZ na realizację świadczeń gwarantowanych z 
zakresu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, finansowanie ze środków 
projektu możliwe jest wyłącznie zgodnie z zasadą dodatkowości:

 dofinansowanie obejmuje działania, które nie są bezpośrednio związane 
z zakresem świadczeń NFZ, np. centrum koordynacji, zespoły ds. profilaktyki czy 
koordynacji międzyinstytucjonalnej

 organizacja świadczeń powyżej minimalnych wymogów określonych w 
rozporządzeniu MZ, np. wydłużenie czasu dostępności placówki i jej specjalistów 
dla klientów, zwiększenie odsetka usług środowiskowych

 rozdzielność finansowania na poziomie uczestnika projektu (klienta) - ta sama 
osoba nie może otrzymać tych samych świadczeń w ramach NFZ i PO WER, np. 
osoba korzystająca z sesji psychoterapii indywidualnej w ramach kontraktu NFZ 
nie będzie miała możliwości skorzystania z takiej samej usługi w ramach PO WER
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PRZED PODPISANIEM UMOWY

Wnioskodawca dostarcza: 

 dokumentację potwierdzającą wybór partnera w otwartym naborze, celem 
potwierdzenia spełnienia wymogów wynikających z art. 33 ustawy wdrożeniowej 
(dotyczy podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych)

 pełnomocnictwa osób reprezentujących strony

 oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług

 Harmonogram płatności

ZABEZPIECZENIE UMOWY - wnoszone na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, 
stanowi  warunek wypłaty dofinansowania. Zasady wnoszenia zabezpieczeń określa 
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów w sprawie zaliczek w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich 
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FAQ
 Czy można ograniczyć zasięg terytorialny działań centrum zdrowia psychicznego do jednej 

dzielnicy – jeśli zostanie spełniony warunek populacji grupy docelowej projektu liczącą co 
najmniej 20 tys. osób?

Tak, zasięg działań centrum może obejmować tylko jedną dzielnicę, pozwoli to na spełnienie kryterium 
dostępu. Oczywiście pod warunkiem, że dzielnica jest zamieszkiwana przez populację grupy docelowej 
projektu liczącą co najmniej 20 tys. osób

 Czy w odniesieniu do kryterium dostępu nr 3 możliwe jest partnerstwo: prowadzenie oddziału dla 
dorosłych + poradni lub ZLŚ dla dzieci i młodzieży?

Nie, zgodnie z treścią kryterium warunkiem jest prowadzenie oddziału dla dzieci i młodzieży.

 Czy możliwe jest ujęcie kosztów zbiorczych za usługę świadczeń dla DIM w ramach poziomu I 
Modelu, z wyliczeniem kosztu jednostkowego usługi na podstawie wyliczeń stosowanych w 
analogicznych kontraktach NFZ? 

Nie, I poziom referencyjny NFZ finansowany jest na zasadzie ryczałtu, zgodnie regulaminem konkursu 
(pkt 6.2) nie jest możliwe zastosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków, za wyjątkiem stawki 
ryczałtowej kosztów pośrednich.
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FAQ
 Czy w okresie trwałości projektu działania Centrum mogą być finansowane z NFZ?

Regulamin nie reguluje bezpośrednio tej kwestii. Jednak jest to oczywiście możliwe. 
Finansowanie ze środków NFZ będzie jednym ze sposobów na kontynuację działalności 
Centrum i zachowanie zasady trwałości projektu, o której mowa w regulaminie konkursu. 

 Czy podmiot, który posiada 3-letnie doświadczenie w świadcz. usług dla dorosłych i 3-
letnie doświadczenie w świadcz. społecznych dla dorosłych albo podmiot z analogicznie 2-
letnim doświadczeniem w odniesieniu do dzieci i młodzieży – spełnia samodzielnie tę 
przesłankę? Czy musi ona być spełniona w przypadku każdego z partnerów projektu (np. 
prowadzenie oddziału dla dorosłych (…) - 3 lata + poradni lub ZLŚ dla dzieci i młodzieży – 2 
lata)? 

Tak, kryterium zostanie spełnione. Wystarczy, że jeden podmiot z partnerstwa spełni powyższe 
warunki. 

 Kolejne Q&A w przygotowaniu…

 Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących kryteriów dostępu!!!
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