OŚ PRIORYTETOWA 2. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE
Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Kryteria Oceny Formalnej

Lp.

1

2

OPIS ZNACZENIA KRYTERIUM
(np. informacja o tym, czy
spełnienie danego kryterium
jest konieczne do przyznania
dofinansowania, czy spełnienie
danego kryterium jest
stopniowalne, jaką wagę w
ostatecznej ocenie ma ocena
danego kryterium)

Nazwa kryterium

Wniosek złożono w odpowiedzi
właściwe ogłoszenie o konkursie.

na

Wnioskodawca złożył w danym konkursie
jeden wniosek.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny)

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy Wnioskodawca spełnia zapisy zawarte w
ogłoszeniu o konkursie, w szczególności dotyczące przyporządkowania do właściwego
działania/poddziałania oraz typu projektu podlegającego dofinansowaniu zgodnie z pkt 6
Szczegółowego opisu osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującego w dniu
ogłoszenia naboru.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania typów projektów w Regulaminie Konkursu, który stanowi podstawowy
dokument definiujący warunki i wymagania każdego naboru.
Jeżeli w Szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym
w dniu ogłoszenia naboru wskazano (pkt 15 SZOOP), iż w ramach danego konkursu
Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek, to przekroczenie tej liczby
wyklucza Wnioskodawcę z dalszej oceny formalnej wniosku i uniemożliwia otrzymanie
dofinansowania.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania zapisów dotyczących wprowadzenia/stosowania przedmiotowego
warunku w Regulaminie Konkursu, który stanowi podstawowy dokument definiujący
warunki i wymagania każdego naboru.

3

Wnioskodawca jest uprawniony do
ubiegania się o wsparcie w ramach
konkursu

4

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu
z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie
ustawy
o
finansach
publicznych

5

Projekt spełnia
początkowej.

przesłanki

inwestycji

6

Projekt jest realizowany na
województwa wielkopolskiego.

terenie

7

Zgodność założeń projektu z wymogami
zawartymi
w
obowiązującym
Uszczegółowieniu
i
dokumentacji
konkursowej.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne tylko w przypadku
projektów współfinansowanych w ramach
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014 –
2020 (spełnienie jest niezbędne dla
możliwości otrzymania dofinansowania).
Niespełnienie
kryterium
skutkuje
negatywną oceną formalną wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną

Weryfikacji podlega: typ Beneficjenta wskazany w Szczegółowym opisie osie
priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym (pkt 7 SZOOP) w dniu ogłoszenia
naboru, dotyczący danej osi priorytetowej/działania/poddziałania. Weryfikacja następuje
na podstawie ogólniedostępnych dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy (np. KRS,
REGON, CEIDG). Ponadto w ramach przedmiotowego kryterium sprawdzeniu podlega
czy Wnioskodawca nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania
dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów wskazanych w Szczegółowym opisie
osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru i
Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 obowiązujących w
dniu ogłoszenia naboru. W sytuacji gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca dodatkowo
weryfikowany jest jego status zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr I do
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu.
Weryfikacja Wnioskodawcy zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Wsparcie uzyskują projekty, które spełniają przesłanki dotyczące „inwestycji początkowej”
określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca jest zobligowany do realizacji projektu na terenie województwa
wielkopolskiego. Weryfikacji podlega obszar realizacji projektu wskazany we wniosku o
dofinansowanie. W przypadku gdy przedmiotem projektu będzie przedsięwzięcie nie
związane trwale z gruntem za miejsce realizacji projektu uznaje się siedzibę
Wnioskodawcy bądź miejsce prowadzenia przez niego działalności gospodarczej
(weryfikacji dokonuje się na podstawie ogólnodostępnych zapisów w dokumentach
rejestrowych lub statutowych.
Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych w dokumentacji projektowej z
zapisami obowiązującej dokumentacji konkursowej oraz ze Szczegółowym opisem osi
priorytetowych programu operacyjnego (SZOOP) obowiązującym w dniu ogłoszenia
naboru.

wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

8

Prawidłowość okresu realizacji projektu.

9

Projekt
nie
dotyczy
sektorów
wyłączonych z możliwości wsparcia w
ramach WRPO.

10

Wnioskodawca
zagwarantował
zachowanie trwałości projektu.

11

Prawidłowa wartość projektu.

12

Prawidłowo wykonane obliczenia we
wniosku.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku.
Brak
możliwości
uzupełnienia/poprawienia projektu
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną

Weryfikacji/Ocenie podlega m.in cel i rodzaj projektu (pkt 2 i 3 SZOOP),
maksymalna/minimalna wartość projektu (pkt 25 SZOOP), spełnienie specyficznych
regulacji dla danej podstawy udzielania wsparcia (pkt 20 SZOOP) oraz limitów i
ograniczeń dla konkretnego działania/podziałania (pkt 15 SZOOP).
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania zakresu zagadnień ujętych we wskazanych powyżej punktach SZOOP,
w Regulaminie Konkursu, który stanowi podstawowy dokument definiujący warunki i
wymagania każdego naboru.
Weryfikacji podlega okres realizacji projektu przedstawiony we wniosku o dofinansowanie
(czy nie wykracza on poza ramy wynikające z przepisów dotyczących udzielania wsparcia
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Projekty nieobjęte pomocą publiczną
- dzień rozpoczęcia kwalifikowalności - okres realizacji nie wcześniej niż 1 stycznia 2014r.
Końcową datą kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.
W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia
kwalifikowalności powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
Podstawy udzielenia wsparcia zostały określone w pkt. 20 SZOOP.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania terminów rozpoczęcia kwalifikowalności kosztów oraz określenia
maksymalnych terminów realizacji projektów w Regulaminie Konkursu, który stanowi
podstawowy dokument definiujący warunki i wymagania każdego naboru.
Weryfikacji podlega rodzaj prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej
na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Projekty, z sektorów wyłączonych z
możliwości udzielenia wsparcia wskazanych w obowiązującym Szczegółowym opisie osi
priorytetowych programu operacyjnego (pkt 7 SZOOP) oraz wyszczególnionych w
poszczególnych podstawach udzielania pomocy publicznej (pkt. 20 SZOOP),są
wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania.
Weryfikacji podlega zgodność dokumentacji projektowej z zapisami art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ws. trwałości operacji.

Weryfikacji podlega zgodność
wartości projektu z Szczegółowym opisem osi
priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania minimalnej/maksymalnej wartości projektu w Regulaminie Konkursu,
który stanowi podstawowy dokument definiujący warunki i wymagania każdego naboru.
Weryfikacji podlega prawidłowość przeprowadzonych przez Wnioskodawcę obliczeń
matematycznych - zarówno poprawność kwotowa jak i procentowa. Obliczenia powinny
być przeprowadzone zgodnie z obowiązującą Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie oraz pozostałą obowiązującą dokumentacją konkursową.

wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

13

14

Prawidłowa kwalifikowalność kosztów.

Właściwy
projektu.

poziom

dofinansowania

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania).Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

Analiza pomocy publicznej/ pomocy de
minimis - zgodność z odpowiednim
programem pomocowym.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

16

Prawidłowo
przygotowane
studium
wykonalności
(w
tym
prawidłowo
wykonane obliczenia).

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

17

Wnioskodawca
zagwarantował
zabezpieczenie środków /wskazał źródła
finansowania projektu.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną

15

Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wyłącznie wydatki
niezbędne do realizacji projektu i faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę w okresie
realizacji projektu. Sprawdzeniu podlega w szczególności, czy:
1) zakres rzeczowy projektu spełnia wymogi kwalifikowalności określone m. in. w
Wytycznych w sprawie kwalifikowalności (…) i zapisach obowiązującego w ramach
naboru wzoru umowy o dofinansowanie,
2) wydatki wskazane w projekcie co do zasady uznać można za kwalifikowalne (m. in. czy
koszty wpisują się w typy i cele projektów określonych w Szczegółowym opisie osi
priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru.
3) wydatki zostały poniesione przez Wnioskodawcę w odpowiednim okresie (nie wcześniej
niż 1 stycznia 2014 i nie później niż 31 grudnia 2023 r., z wyjątkiem projektów objętych
zasadami pomocy publicznej i szczegółowych regulacji konkursowych),
4) projekt nie został sfinansowany w ramach innego programu pomocowego.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania zasad i warunków dotyczących kwalifikowalności kosztów w Regulaminie
Konkursu, który stanowi podstawowy dokument definiujący warunki i wymagania każdego
naboru.
Weryfikacji podlega prawidłowość obliczenia kwoty dofinansowania. Poziom
dofinansowania musi być zgodny z, Szczegółowym opisem osi priorytetowych programu
operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia naboru (pkt 22 SZOOP).Komitet
Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do doprecyzowania poziomu dofinansowania w
Regulaminie Konkursu, który stanowi podstawowy dokument definiujący warunki i
wymagania każdego naboru.
Weryfikacji podlega zgodność wnioskowanej pomocy publicznej pomocy de minimis z
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania
wsparcia obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.
IZ WRPO 2014+ wskazuje podstawy prawne udzielanego wsparcia w Szczegółowym
opisie osi priorytetowych programu operacyjnego obowiązującym w dniu ogłoszenia
naboru.
Ocenie podlega prawidłowość/sporządzenia studium wykonalności w oparciu o stosowne
wytyczne
(m.in brak błędów rachunkowych, prawidłowość sporządzenia analiz
finansowych, właściwe wypełnienie wymaganych pól na aktualnym formularzu).

Wnioskodawca każdorazowo wskazuje źródła finansowania projektu we wniosku o
dofinansowanie.
Jednocześnie należy zastrzec, że Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do
doprecyzowania w Regulaminie Konkursu, który stanowi podstawowy dokument
definiujący warunki i wymagania każdego naboru, przypadków kiedy zabezpieczenie

wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

18

Wskaźniki z listy IZ, adekwatne do typu
projektu.

19

Wniosek i załączniki zawierają wszystkie
wymagane dane oraz są wypełnione
zgodnie z obowiązującą dokumentacją
konkursową.

20

Spójność
informacji
zawartych
dokumentacji projektowej.

w

21

Właściwa informacja i promocja projektu.

22

Projekt jest zgodny z założeniami polityk
horyzontalnych oraz zakłada pozytywny
lub neutralny wpływ na obszary Natura
2000.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.
Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

środków na etapie oceny projektu jest obligatoryjne. W przypadku konieczności
zabezpieczenia środków finansowych weryfikacji podlega dokument gwarantujący
zabezpieczenie kwoty wkładu własnego (m.in. prawidłowy cel zabezpieczenia, właściwa
kwota zabezpieczenia, termin obowiązywania
zabezpieczenia), którą dysponuje
Wnioskodawca. Kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych projektu oraz wydatków
kwalifikowalnych, stanowiących różnicę pomiędzy całkowitą wartością wydatków
kwalifikowalnych, a kwotą dofinansowania. Typy dokumentów potwierdzających
zabezpieczenie środków na realizację projektu są określone w Regulaminie Konkursu
obowiązującym dla danego naboru.
Z uwagi na konieczność przyporządkowania listy wskaźników do konkretnych typów
projektów Komitet Monitorujący upoważnia IZ WRPO 2014+ do doprecyzowania w
obowiązującej dla danego naboru Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie Listy
wskaźników. Weryfikacji podlega właściwy dobór przez Wnioskodawcę wskaźników
zgodnie z Listą wskaźników i ich definicjami podanymi w obowiązującej dokumentacji
konkursowej. Sposób wypełniania wniosku w zakresie wskaźników produktu i rezultatu
opisany jest w obowiązującej dla danego naboru Instrukcji wypełniania wniosku o
dofinansowanie. Wybrane wskaźniki muszą odzwierciedlać efekty rzeczowe i wpływ
przedsięwzięcia na otoczenie społeczno-ekonomiczne.
Weryfikacji podlega czy dokumentacja projektowa zawiera wszystkie niezbędne i
wymagane dane oraz czy zapisy dokumentacji projektowej są zgodne z obowiązującą
Wnioskodawcę dokumentacją konkursową, m.in. z Instrukcją wypełniania wniosku o
dofinansowanie, Instrukcją wypełniania SW, Instrukcjami wypełniania załączników do
wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacji podlega spójność zapisów w całej dokumentacji projektowej złożonej przez
Wnioskodawcę, także w ramach samego formularza wniosku o dofinansowanie.

Weryfikacji podlega zgodność zapisów przedstawionych we wniosku
dofinansowanie/dokumentacji projektowej obowiązującym wzorem umowy
dofinansowanie i właściwymi Wytycznymi.

o
o

Weryfikacji podlega zgodność zapisów z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zapisami
Umowy Partnerstwa, a także z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Negatywny
wpływ przedsięwzięcia na polityki horyzontalne wyklucza Wnioskodawcę z
możliwości otrzymania dofinansowania.
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Zgodność projektu z wymogami OOŚ.

Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest
niezbędne dla możliwości otrzymania
dofinansowania). Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną formalną
wniosku. Możliwość jednorazowego
uzupełnienia/poprawienia projektu.

W przypadku zasady: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami, wymagany jest pozytywny wpływ realizacji projektu na
przedmiotową zasadę.
W przypadku zasad zrównoważonego rozwoju oraz równości kobiet i mężczyzn wpływ
neutralny dopuszczalny jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i powinien być
udowodniony przez Wnioskodawcę i wynikać ze specyfiki projektu i/lub jego produktów.
Projekt powinien wykazać co najmniej neutralny wpływ na obszary Natura 2000 (jeśli
dotyczy).
Sprawdzeniu podlega zgodność z wymogami OOŚ obowiązującymi w danym Działaniu
właściwymi dla danego rodzaju inwestycji – nie dotyczy Osi priorytetowej I z wyłączeniem
Poddziałania 1.3.3 oraz Poddziałania 3.1.2.

Kryteria Oceny Merytorycznej

Lp.

Nazwa kryterium
Zgodność
projektu
ze
Strategią
rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2030 roku.

1

Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie
miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz
inteligentnego
i
zrównoważonego
rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.
2

Projekt nie dubluje funkcji z poziomu centralnego i
regionalnego (realizowanego przez projekt z
poziomu krajowego)

3

OPIS ZNACZENIA
KRYTERIUM
T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.

DEFINICJA (tj. przede wszystkim zasady jego oceny)
W ramach kryterium sprawdzana będzie zgodność projektu ze Strategią rozwoju
województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej
powinien w sposób opisowy wykazać zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi
oraz szczegółowo uzasadnić, jak projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów
Strategii.

Na podstawie opisu projektu i postawionych w nim celów ocenia się, czy dany projekt
wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020 w kwestiach dotyczących aspektów
danego działania.

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności
pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty
specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych
projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty.
Projekty z obszaru e-zdrowia polegające m.in. dostosowaniu systemów informatycznych
świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej lub z
systemami
innych
świadczeniodawców,
będą
weryfikowane
pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz nie dublowania funkcjonalności
przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4 lub e-Krew

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / krajowymi / na
poziomie województwa, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z Prawem
budowlanym, Prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku
od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawą o podatku
T/N
dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek handlowych, Ustawą o swobodzie
Kryterium dopuszczające
działalności gospodarczej). Realizowane projekty muszą spełniać minimalne standardy
(spełnienie jest niezbędne
informatyczne określone w Ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
dla możliwości dalszej
zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz.700 t.j. ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów
oceny, zgodnie z kryteriami
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
punktowanymi).
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
Niespełnienie kryterium
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (nie stosuje się do systemów
skutkuje negatywną oceną
teleinformatycznych używanych do celów naukowych i dydaktycznych).
merytoryczną wniosku i
W przypadku projektów dotyczących e-zdrowia projekt powinien zapewniać, że produkty
jego odrzuceniem. Brak
wytworzone w projekcie zostaną podłączone i będą w pełni kompatybilne z platformą P1
możliwości uzupełnienia /
oraz zgodne ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez CSIOZ2 (jeśli projekt
poprawienia projektu.
obejmuje obszary wspierane w P1).
W przypadku gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, produkty wytworzone w
ramach projektu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy
regionalnej.
Projektowanie i budowa usług będą realizowane w
T/N
W ramach kryterium należy wykazać, że:
oparciu o metody projektowania zorientowane na Kryterium dopuszczające
− projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania
użytkownika
(spełnienie jest niezbędne
zorientowane na użytkownika;
dla możliwości dalszej
− korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe
oceny, zgodnie z kryteriami
różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej
punktowanymi).
technologii;
Niespełnienie kryterium
1
skutkuje negatywną oceną − poziom dostępności usług proponowany w ramach projektu jest zgodny z wynikami
badań
potrzeb
usługobiorców;
merytoryczną wniosku i
zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności i
jego odrzuceniem. Brak
użyteczności
graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i
możliwości uzupełnienia /
powszechności wykorzystania.
poprawienia projektu.
Usługi realizowane w ramach projektu będą
T/N
powszechnie wykorzystywane
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
W ramach kryterium wnioskodawca powinien wiarygodnie wykazać, że co najmniej jedna z
dla możliwości dalszej
usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do
oceny, zgodnie z kryteriami
licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne
punktowanymi).
prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy
Niespełnienie kryterium
odbiorców.
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak

Zgodność projektu (w tym podstawowych
parametrów technicznych) z obowiązującymi aktami
prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji (w
tym w projekcie została zastosowana neutralność
technologiczna
oraz
standardy
otwarte,
umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności z
innymi systemami)
4

5

6

1

Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona
usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku.

możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
W wyniku realizacji projektu powstanie usługa online

7

Usługi elektroniczne będą udostępnione jako eusługi publiczne na co najmniej trzecim poziomie
dojrzałości

8

Inwestowanie w tzw. infrastrukturę i zakup sprzętu
jest uzasadnione celami projektu i analizą
wykazującą
niedostępność
zasobów
infrastrukturalnych
w
ramach
administracji
publicznej
9

10

Projekt związany z elektroniczną publikacją
informacji (e-usługi, strony internetowe) zakłada
stosowanie odpowiednich standardów dostępności
treści internetowych dla osób z różnymi rodzajami

T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić nazwę usługi oraz opisać
zrozumiale i jednoznacznie, na czym polega dana usługa.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że co najmniej jedna z usług
objętych projektem będzie udostępniona na trzecim (dwustronna interakcja) poziomie edojrzałości.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że planowany zakres rzeczowy
(infrastruktura i zakup sprzętu) jest niezbędny do kompleksowej realizacji projektu. Z
przeprowadzonej analizy powinno wynikać, że wnioskodawca nie posiada/ lub posiada w
ograniczonym stopniu, zasoby infrastrukturalne umożliwiające realizację projektu.

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy Wnioskodawca wskazał zakres działań
związanych z zapewnieniem dostępności graficznych interfejsów dla wszystkich
użytkowników, z uwzględnieniem wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0
(WCAG 2.0) co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań

niepełnosprawności, zgodnych z wytycznymi Web
Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

11

Efekt działań zmierzających do stworzenia
cyfrowych zasobów publicznych będzie, co do
zasady, udostępniony obywatelom nieodpłatnie,
chyba, że udostępnianie to jest ograniczone
przepisami prawa

Format udostępnianych zdigitalizowanych zasobów
powinien umożliwiać dalsze przetwarzanie danych
(otwarty standard plików)

12

13

Projekt realizowany w obszarze zdrowia musi
wynikać z Planu działań w sektorze zdrowia dla
WRPO 2014+, uzgodnionego z Komitetem
Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w
sektorze zdrowia, przygotowywanym przez IZ
WRPO 2014+.

punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, co zapewni, że udostępniane dzięki
projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i
słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o
ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy.

Konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasobów nie uchybia wymogom
wynikającym z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Udostępniane zasoby nie powinny być obwarowane żadnymi patentami, ani licencjami.

Ocenie podlegać będzie, czy projekt realizowany w obszarze zdrowia wynika z Planu
działań w sektorze zdrowia dla WRPO 2014+.

Skalowalność regionalnej platformy dla projektu w
obszarze e-zdrowia.

14

15

16

2

T/N/ND
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.

Projekt dotyczący regionalnej platformy zapewnia skalowalność platformy poprzez
możliwość zwiększenia liczby użytkowników, tj. podmioty udzielające świadczeń
zdrowotnych bez względu na rodzaj udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej leczenie
szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zwana dalej: AOS), podstawowa opieka
zdrowotna (zwana dalej: POZ) oraz bez względu na podmiot tworzący.

Projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany
elektronicznej
dokumentacji
medycznej
w
rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie
T/N/ND
zdrowia (zwanej dalej: EDM), w tym indywidualnej Kryterium dopuszczające
dokumentacji
medycznej
(wewnętrznej
lub (spełnienie jest niezbędne
zewnętrznej),
uwzględnia
rozwiązania
dla możliwości dalszej
umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający oceny, zgodnie z kryteriami
świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych
punktowanymi).
medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta
Niespełnienie kryterium
oraz
tworzenie
EDM zgodnej
z
Polską skutkuje negatywną oceną
Implementacją
Krajową
HL7
CDA,
oraz
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
udostępnianie
EDM
zgodnie
z
profilami
IHE2zamieszczonymi w Biuletynie Informacji możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
Publicznej ministra właściwego ds. zdrowia oraz
zgodnie
z
rekomendacjami
Rady
ds.
Interoperacyjności.
Projekt w zakresie budowy lub rozbudowy
T/N/ND
regionalnej platformy uwzględnienia funkcjonalności Kryterium dopuszczające
dotyczące regionalnego repozytorium EDM, z (spełnienie jest niezbędne
obsługą przechowywania EDM.
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.

Kryterium dotyczy projektów realizowanych w zakresie ochrony zdrowia (polegających na
zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu
cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
dotyczących upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów
EDM; dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz
usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi ).

Kryterium dotyczy projektów realizowanych w zakresie ochrony zdrowia (polegających na
zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu
cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięć:
dotyczących upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów
EDM; dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz
usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi).
Repozytorium EDM powinno realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i
udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, oraz standardami udostępniania danych
medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego ds.
zdrowia tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku gdy repozytorium EDM
obejmuje dane obrazowe.

Zgodnie z Rekomendacją Rady ds. Interoperacyjności z dnia 20 czerwca 2018r. oraz Decyzją (UE)2015/1302 z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie wskazania
profili organizacji „Integrating the Healthcare Enterprise” na potrzeby dokonania odniesień w zamówieniach publicznych

Systemy teleinformatyczne wdrożone w ramach
projektu zapewnią bezpieczeństwo przetwarzania
danych.

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać, że wdrożono politykę
bezpieczeństwa informacji zgodną z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych, oraz że wszystkie systemy teleinformatyczne wdrażane w
T/N
Kryterium dopuszczające projekcie pozostają z nią zgodne.
(spełnienie jest niezbędne Ponadto warunkiem koniecznym jest aby wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w
projekcie zostały poddane niezależnym testom bezpieczeństwa, a wyniki testów
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami przedstawione w szczegółowym raporcie składającym się z podsumowania dla
Kierownictwa oraz szczegółowego raportu technicznego. W przypadku:
punktowanymi).
• aplikacji webowych/natywnych testy muszą być przeprowadzone na zgodność ze
Niespełnienie kryterium
standardem OWASP ASVS 4.0,
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
• w przypadku aplikacji mobilnych na zgodność z metodyka OWASP TOP 10
jego odrzuceniem. Brak
Mobile,
możliwości uzupełnienia /
• w przypadku systemów klasy IoT na zgodność z metodyką OWASP IOT TOP 10,
poprawienia projektu.
• w przypadku infrastruktury technicznej na zgodność z metodyką OSSTMM.
Ponadto w przypadku wytwarzania oprogramowania musi być ono poddane audytowi
bezpieczeństwa kodu źródłowego.

Trwałość projektu
- Czy wiarygodność finansowa
umożliwia realizację projektu?

T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
T/N
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
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Beneficjenta

- Czy zdolność instytucjonalna Beneficjenta
gwarantuje
sprawną
realizację
projektu
(doświadczenie, struktura organizacyjna, zaplecze
techniczne, kadra zaangażowana w realizację i
obsługę projektu)?

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość finansowa projektu i zdolność instytucjonalna
Beneficjenta. Analizie poddane będzie, czy deklarowane zasoby finansowe podmiotów
zaangażowanych w realizację projektu są wystarczające do jego prawidłowej realizacji oraz
do zapewnienia stabilności finansowej projektu po zakończeniu jego realizacji. Należy także
poddać ocenie zdolność instytucjonalną Beneficjenta, sprawdzić, czy posiada on zdolność
techniczną i dysponuje kompetentną kadrą niezbędną do realizacji prac, które będą
prowadzone w wyniku realizacji projektu.
Aby uzyskać pozytywną ocenę należy spełnić wszystkie trzy warunki wskazane w kryterium.
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T/N
- Czy założenia odnośnie finansowania projektu po
jego zakończeniu są realne i gwarantują stabilność Kryterium dopuszczające
finansową projektu przez okres 5 lat (3 lat w (spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów
dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) oceny, zgodnie z kryteriami
od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta lub
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
w okresie ustalonym zgodnie z zasadami pomocy
publicznej?
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
Koszty
kwalifikowane
są
uzasadnione
i
T/N
zaplanowane w odpowiedniej wysokości
Kryterium dopuszczające
(spełnienie jest niezbędne
dla możliwości dalszej
oceny, zgodnie z kryteriami
punktowanymi).
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
możliwości uzupełnienia /
poprawienia projektu.
Czy projekt ma charakter rewitalizacyjny?*
*dotyczy projektów rewitalizacyjnych, które zostaną
dofinansowane ze środków budżetu państwa na
mocy zapisów Kontraktu Terytorialnego dla
województwa wielkopolskiego. Środki budżetu
państwa nie mogą być przeznaczone na realizację
projektów objętych regułami pomocy publicznej,
pomocy de minimis lub projektów generujących
dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia
1303/2013 ze zm.

Badane jest, czy przedstawione w projekcie wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu
widzenia realizacji danego projektu oraz adekwatne do jego zakresu i celu, np. czy
poszczególne wydatki nie zostały w sposób znaczący przeszacowane. Przez „uzasadnione”
należy rozumieć, iż koszty kwalifikowane muszą być potrzebne i bezpośrednio związane z
realizacją działań uznanych za kwalifikowane w projekcie. Każda pozycja zawarta w
harmonogramie rzeczowo-finansowym musi być odpowiednio opisana i uzasadniona. Przez
„racjonalne” należy w tym miejscu rozumieć, że ich wysokość musi być dostosowana do
zakresu zaplanowanych czynności / potrzeb inwestycyjnych. Przez „adekwatne” należy
rozumieć, iż muszą być także odpowiednie (rodzajowo i pod względem wysokości) do
zakresu poszczególnych działań w projekcie oraz do rezultatów tych działań.

Projekt rewitalizacyjny to projekt wynikający z programu rewitalizacji, tj. zaplanowany
w programie rewitalizacji i ukierunkowany na osiągnięcie jego celów albo logicznie
powiązany z treścią i celami programu rewitalizacji. Wynikanie projektu rewitalizacyjnego z
programu rewitalizacji oznacza zatem albo wskazanie (wymienienie) go wprost w programie
T/N/ND
rewitalizacji albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających
Kryterium dopuszczające rodzajów działań rewitalizacyjnych.
(spełnienie jest niezbędne Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do
dla możliwości dalszej
objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane
oceny, zgodnie z kryteriami poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji.
punktowanymi).
Takie przypadki wymagają szerszego uzasadnienia i wskazania siły tych powiązań i
efektywności oddziaływania danego projektu rewitalizacyjnego.
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
Program rewitalizacji, do którego odnosi się projekt, powinien zostać zweryfikowany
merytoryczną wniosku i
jego odrzuceniem. Brak
przez IZ WRPO+ i zostać wpisany do Wykazu programów rewitalizacji gmin
możliwości uzupełnienia / województwa wielkopolskiego na podstawie uchwały Zarządu Województwa
poprawienia projektu.
Wielkopolskiego.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt wpisuje się w opracowany i przyjęty
program rewitalizacji mogący dotyczyć różnego poziomu organizacyjno / terytorialnego,
który:
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– zawiera diagnozę wyznaczającą obszar zdegradowany oraz rewitalizowany wraz ze
zdefiniowanymi jego problemami,
– zawiera prezentację i dobór narzędzi i interwencji do potrzeb i uwarunkowań danego
obszaru,
– zawiera wyszczególnienie synchronizowanych i uzupełniających się działań w sferze
społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
– zawiera ustaloną hierarchę potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych,
– realizuje wynikającą z art. 5 rozporządzenia 1303/2013 zasadę partnerstwa służącą
łączeniu szerszego grona partnerów,
– stanowi element całościowej wizji rozwoju danego obszaru.
Czy projekt zachowuje logikę interwencji w zakresie rewitalizacji? Czy projekt wpływa na
wyprowadzenie danego obszaru z degradacji, etc.?
W związku z powyższym Wnioskodawca powinien wskazać program rewitalizacji, z którym
koresponduje projekt, wykazać i opisać wyszczególnione powyżej elementy programu w
powiązaniu z realizowanym projektem, ze wskazaniem i uzasadnieniem podjętych działań
niezbędnych do rozwoju gospodarczego i rozwiązujących występujące problemy
społeczne.
Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie
W ramach kryterium oceniane będzie, czy określone przez wnioskodawcę wskaźniki
osiągnięcia celów projektu w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy
na realizację celów Programu oraz analiza ich
0-3
wartości docelowych.
danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu (realność osiągnięcia
wskaźników). Ocena kryterium będzie uwzględniała skalę, zakres i specyfikę projektu.
Ocenie podlegać będzie:
Ocena kryterium będzie
- wybór, poprawność, kompletność, wiarygodność wskaźników i ich wpływ na cele
polegała na:
a) przyznaniu zdefiniowanej określone w WRPO 2014+,
z góry liczby punktów
- wpływ wartości docelowych wskaźników w projekcie na wartości docelowe wskaźników
(maksymalnie można
programowych wybranych do Ram Wykonania.
przyznać 3 pkt.),
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.
Wpływ projektu na wdrażanie zasad horyzontalnych.
- wpływ neutralny – 0 pkt.
0/1/2/3
- pozytywny wpływ na jedną z zasad horyzontalnych
– 1 pkt.
- pozytywny wpływ na dwie zasady horyzontalne – 2
Ocena kryterium będzie
pkt.
polegała na:
- pozytywny wpływ na trzy lub więcej zasad a) przyznaniu zdefiniowanej
horyzontalnych – 3 pkt.
z góry liczby punktów
(maksymalnie można
przyznać 3 pkt.),

W ramach kryterium punkty zostaną przyznane za wykazanie pozytywnego wpływu na
następujące zasady horyzontalne:
- zrównoważony rozwój (zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju dotyczy
takich obszarów jak: przestrzeganie wymogów ochrony środowiska, efektywne
gospodarowanie zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jego skutków,
zachowanie różnorodności biologicznej, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie
ryzyku i zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska),
- polityka społeczeństwa informacyjnego (realizacja polityki społeczeństwa
informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w
życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej),

b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku wpływu
neutralnego.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.

- zachowanie zasad polityki przestrzennej (czy inwestycja uwzględnia czynniki
kształtowania przestrzeni, w szczególności, czy inwestycja dotyczy ponownego
wykorzystania terenów, np. poprzemysłowych, zdegradowanych, powojskowych (tzw.
inwestycje typu brown-field), dopasowanie inwestycji do otoczenia z poszanowaniem
kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego),
- deinstytucjonalizacja (proces przejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych
w lokalnej społeczności, realizowany zgodnie z „Ogólnopolskimi wytycznymi dotyczącymi
przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności”).
Udowadniając pozytywny wpływ na w/w zasady horyzontalne, wnioskodawca powinien
wskazać konkretne zastosowanie danej zasady w praktyce - w wyniku realizacji danego
projektu.
Pozytywny wpływ na promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz
zapobieganie dyskryminacji jest warunkiem obligatoryjnym (dostępu), z tego
względu nie podlega premii punktowej w ramach niniejszego kryterium.

Uzasadnienie realizacji projektu.
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W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy:
1. Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami interesariuszy usług
(należy wykazać, że została przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup interesariuszy
tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb interesariuszy. Oceniane będzie
0-5
również dopasowanie projektu do potrzeb interesariuszy tworzonych lub rozwijanych
usług, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
Ocena kryterium będzie
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
polegała na:
dla systemów teleinformatycznych.) – 0 -2 pkt.
a) przyznaniu zdefiniowanej
2. Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści (ocenie podlega
z góry liczby punktów
wiarygodność analizy kosztów i korzyści pod kątem: metodycznego i rzetelnego
(maksymalnie można
oszacowania kosztów i korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania
przyznać 5 pkt.),
b) przyznaniu 0 punktów –
wymaganego okresu referencyjnego i stopy dyskontowej, wyliczenia wskaźników
efektywności ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR
w przypadku niespełnienia
(ekonomiczna stopa zwrotu), B/C (relacja zdyskontowanych korzyści do
żadnego z warunków
zdyskontowanych kosztów). ENPV musi być większe od 0, ERR musi przewyższać
określonych w definicji
przyjętą stopę dyskontową a B/C musi być większe niż 1. Wymagane jest również
kryterium lub
przedstawienie wariantów kształtowania się uśrednionych w skali roku kosztów
nieprzedstawienia innych
utrzymania usług objętych projektem, przypadających na pojedyncze wykonanie usług
zasadnych wyjaśnień
w zależności od różnych poziomów wykorzystania usług przez usługobiorców.) –
wskazujących na potrzebę
0- 2 pkt.
realizacji projektu.
Brak możliwości
3. Wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze
uzupełnienia /
świadczeniem usług (wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów
poprawienia projektu.
biznesowych związanych ze świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego
i docelowego. Należy przedstawić analizę uwzględniającą mapę procesów
biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach
biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów

0/1
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Metody uwierzytelniania są adekwatne do celów i
zakresu projektu
- opis przez wnioskodawcę metod uwierzytelniania w
ramach planowanych do świadczenia usług – 1 pkt.;
- brak informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Ocena kryterium będzie
polegała na:
a) przyznaniu 1 pkt.,
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.

1/2/3
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Za co najmniej jedną usługę e-dojrzałości na 3 poziomie - projekt otrzyma 1 pkt. Za co
najmniej jedną usługę e-dojrzałości na 4 poziomie - projekt otrzyma 2 pkt. Za co najmniej
jedną usługę e-dojrzałości na 5 poziomie - projekt otrzyma 3 pkt.

Ocena kryterium będzie
Usługi elektroniczne będą udostępnione jako epolegała na:
usługi publiczne na co najmniej:
a) przyznaniu zdefiniowanej
- 3 poziomie dojrzałości – 1 pkt.
z góry liczby punktów
- 4 poziomie dojrzałości – 2 pkt.
(maksymalnie można
- 5 poziomie dojrzałości – 3 pkt.
przyznać 3 pkt.).
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.
Komplementarność z innymi projektami.
tak – 2 pkt.
nie – 0 pkt.
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biznesowych usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści
dla jego uczestników. Należy wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery
elektronicznej procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane
pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.) – 0 - 1 pkt.
W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, które z poniższych podejść do
uwierzytelniania zostało zastosowane w projekcie:

tylko profil zaufany ePUAP;

profil zaufany ePUAP i inna metoda;

tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP.
Wybór wariantu drugiego albo trzeciego należy uzasadnić w oparciu o analizę ryzyka.

0/2
Ocena kryterium będzie
polegała na:
a) przyznaniu 2 pkt.,
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego
celu. Podkreślić należy, że do uznania projektów za komplementarne nie jest wystarczające
spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten warunek może być
wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do
określenia projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter,
wykluczający powielanie się działań.
Wnioskodawca powinien wykazać komplementarność co najmniej w zakresie tematyki i
obszaru realizacji projektu w odniesieniu do innych adekwatnych projektów, działań itp. w
ramach Programu Operacyjnego – WRPO 2014+, innych Programów Operacyjnych, innych
projektów finansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz własnych.

Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.

Możliwość rozbudowy inwestycji na inne obszary nie
ujęte w projekcie
brak możliwości rozbudowy – 0 pkt.
jest możliwy rozwój projektu – 2 pkt.

W ramach kryterium oceniane będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami,
zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi,
które dopiero uzyskały dofinansowanie. Chodzi tu o projekty realizowane przez
beneficjenta, partnerów lub inne podmioty.
W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać możliwość rozbudowy inwestycji.

0/2
Ocena kryterium będzie
polegała na:
a) przyznaniu 2 pkt.,
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.
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Kompatybilność zastosowania efektów projektu na
różnych urządzeniach.

0-3

W ramach kryterium należy wykazać, iż efekty projektu będzie można stosować na różnych
urządzeniach. Korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług powinno być
możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej
technologii.

Ocena kryterium będzie
polegała na:
a) przyznaniu zdefiniowanej
z góry liczby punktów
(maksymalnie można
przyznać 3 pkt.),
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.
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Projekt
wpływa
informacyjnego.

na

rozwój

społeczeństwa
1-6
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Ocena kryterium będzie
polegała na przyznaniu

W ramach kryterium należy wykazać, że projekt: realizuje społecznie istotne cele
odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości
życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa.

zdefiniowanej z góry liczby
punktów (maksymalnie
można przyznać 6 pkt.).
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.

Liczba partnerów w projekcie.
- brak partnerów – 0 pkt.,
- 1 partner– 1 pkt.,
- 2-partnerów i więcej– 2 pkt.,

30
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0/1/2

Ocenie podlegać będzie, czy projekt jest realizowany w partnerstwie, Partnerem jest
podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie projektu, wnoszący do projektu zasoby
ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe, realizujący projekt wspólnie z wnioskodawcą
i innymi partnerami.

Ocena kryterium będzie
polegała na:
a) przyznaniu 1 lub2 7 pkt.,
b) przyznaniu 0 punktów –
w przypadku niespełnienia
żadnego z warunków
kryterium.
Brak możliwości
uzupełnienia /
poprawienia projektu.
W wyniku realizacji projektu dot. ochrony zdrowia*:
- nastąpi umożliwienie podmiotom udzielającym
świadczeń opieki zdrowotnej prowadzenia i wymiany
0-8
EDM, w tym poprzez: uzupełnienie zasobów
infrastruktury
techniczno-systemowej
(sprzęt,
oprogramowa-nie itp.), budowę oprogramowania
Ocena kryterium będzie
klasy
HIS
oraz
systemów
gabinetowych
polegała na:
(zawierających m.in. moduły ułatwiające pracę
a) przyznaniu zdefiniowanej
personelu medycznego) pod warunkiem wskazania
z góry liczby punktów
deficytów w tym zakresie oraz szkolenia dla
(maksymalnie można
personelu – 1 pkt.,
przyznać 8 pkt.),
- nastąpi objęcie jak najszerszego kręgu podmiotów
b) przyznaniu 0 punktów –
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w danym
w przypadku niespełnienia
województwie tj. bez względu na typ – opieka
żadnego z warunków
szpitalna, AOS, POZ oraz bez względu na podmiot
kryterium.
tworzący – 1 pkt.
Brak możliwości
- w zakresie wymiany EDM, projekt ukierunkowany
uzupełnienia /
jest na możliwość jej wymiany pomiędzy AOS i POZ
poprawienia projektu.
– 1 pkt.
- projekt zawiera funkcjonalności w zakresie budowy
i rozwoju usług dla pacjentów (usługi A2C) np.

Kryterium dotyczy projektów realizowanych w zakresie ochrony zdrowia (polegających na
zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu
cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
dotyczących upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji
medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów
EDM; dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz
usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi).
Ocenie poddawany będzie wpływ projektu na poszczególne warunki / elementy
zdefiniowane w kryterium.

budowę/
rozbudowę
systemów
e-rejestracji – 1 pkt.,
- zastosowane zostaną rozwiązania synergiczne typu grupowe zakupy systemów wsparcia
(oprogramowanie, sprzęt, usługi itp.) czy tworzenie
centrów kompetencji, które zapewnią wsparcie m.in.
w zakresie budowy architektury systemów
informacyjnych,
zakupu
usług,
ITS
i
oprogramowania oraz przygotowania OPZ – 1 pkt.
- wprowadzone zostaną działania ukierunkowane na
współpracę
szpitala/AOS
z
POZ
(np.
telekonsultacje) – dotyczy projektów z zakresu
telemedycyny – 1 pkt.,
- wprowadzone zostaną działania ukierunkowane na
deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej poprzez
rozwój opieki nad pacjentem w warunkach
domowych (np. telemonitoring) – dotyczy projektów
z zakresu telemedycyny – 1 pkt.
- projekt zawiera rozwiązania gwarantujące i
podnoszące bezpieczeństwo w zakresie ciągłości
działania systemów do prowadzenia EDM, platform
regionalnych, w tym szczególnie w zakresie
prowadzenia,
wymiany
i
długoterminowego
przechowywania EDM (dotyczy podmiotów opieki
zdrowotnej wykorzystujących i wdrażających te
rozwiązania i właścicieli platform regionalnych) - 1
pkt.
- nie wystąpią powyższe efekty – 0 pkt.
Razem punktów
(maksymalna liczba punktów wynosi 30/38**)

30/38**

* Kryterium stosowane będzie tylko w przypadku projektów z zakresu ochrony zdrowia, polegających na zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia,
wsparciu cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia: dotyczących upowszechniania standardów wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM; dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej placówek
ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi
**Maksymalna liczba punktów wynosząca 38 dotyczy projektów z zakresu ochrony zdrowia, polegających na zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu ezdrowia, wsparciu cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia: dotyczących upowszechniania standardów wymiany elektronicznej
dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM; dotyczących rozwoju infrastruktury informatycznej placówek
ochrony zdrowia oraz usług społecznych, jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi), pozostałe typy projektów mogą uzyskać maksymalnie 30 pkt.

