
 

 

 

 

Pytanie 1: 

„W związku z kryterium merytorycznym jakościowym 3 i 6, proszę o odpowiedź,  

jak przyznawane będą punkty w przypadku, gdy jeden z oddziałów objętych 

działaniami projektu nie spełnia warunku progu procentowego, przy spełnianiu 

progu przez pozostałe oddziały objęte projektem?” 

 

Zgodnie z opisem kryterium merytorycznym jakościowym nr 3 Udział świadczeń 

zabiegowych w oddziałach o charakterze zabiegowym, ocenie podlega, czy w ramach 

projektu udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na 

danym oddziale zabiegowym objętym projektem wynosi powyżej 75% (w ramach 

Jednorodnych Grup Pacjentów). Punkty będą przyznawane w sytuacji, gdy udział 

świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na każdym oddziale 

zabiegowym objętym projektem wynosi powyżej 75%. 

Ponadto, należy mieć na uwadze zapisy kryterium merytorycznego 

dopuszczającego specyficznego nr 7 Świadczenia zabiegowe, które również dotyczy 

projektów przewidujących w zakresie wsparcia oddziały o charakterze zabiegowym. 

Ww. kryterium zostanie spełnione, wówczas, gdy projekt dotyczący oddziałów o 

charakterze zabiegowym jest realizowany wyłącznie na rzecz oddziału, w którym udział 

świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale 

wynosi co najmniej 50% (w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów). Niespełnienie 

powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku, gdy jeden z oddziałów objętych 

działaniami projektu nie spełnia warunku progu procentowego (50%) kryterium 

merytorycznego dopuszczającego specyficznego nr 7 Świadczenia zabiegowe, 

wówczas  cały projekt nie spełnia wskazanego kryterium.  

 

W odniesieniu do kryterium merytorycznego jakościowego nr 6 Udział przyjęć 

w trybie nagłym w oddziałach o charakterze zachowawczym, punkty zostaną 

przyznane, w sytuacji, gdy udział przyjęć w trybie nagłym na oddziale o charakterze 

zachowawczym objętym projektem we wszystkich przyjęciach wynosi powyżej 30%. 

Wymóg powyżej 30% dotyczy wszystkich oddziałów objętych projektem.  Ww. kryterium 

nie jest powiązane z kryteriami merytorycznymi dopuszczającymi specyficznymi. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku, gdy jeden z oddziałów objętych 

działaniami projektu nie spełnia ww. progu procentowego punkty nie zostaną 

przyznane.  
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Pytanie 2: 

„W związku z kryterium merytorycznym jakościowym 3 i 6, proszę o odpowiedź,  

czy koszt sprzętu/wyposażenia  planowanego do zakupu na oddziałach, które  

nie spełniają warunku progu procentowego będzie kosztem niekwalifikowanym?” 

 

Koszt sprzętu/wyposażenia  planowanego do zakupu na oddziałach, które nie 

spełniają warunku progu procentowego określonego kryterium merytorycznym 

jakościowym nr 3 Udział świadczeń zabiegowych w oddziałach o charakterze 

zabiegowym, a tym samym nie uzyskają punktów, może stanowić koszt kwalifikowany, 

z zastrzeżeniem spełnienia kryterium merytorycznego dopuszczającego specyficznego 

nr 7 Świadczenia zabiegowe,  o którym mowa powyżej. W sytuacji niespełnienia 

powyższego kryterium dopuszczającego, cały projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. 

W odniesieniu do kosztu zakupu sprzętu/wyposażenia do oddziałów o 

charakterze zachowawczym - kryterium merytoryczne jakościowe nr 6 Udział przyjęć w 

trybie nagłym w oddziałach o charakterze zachowawczym, może stanowić on koszt 

kwalifikowany, pomimo niespełnienia progu procentowego określonego w ww. kryterium 

jakościowym i nieuzyskania punktów w tym zakresie. 

 

Jednocześnie należy podkreślić, że ww. koszty sprzętu/wyposażenia 

planowanego do zakupu na ww. oddziałach mogą stanowić koszty kwalifikowane, o ile 

spełnią wymogi wynikające  z Wytycznych IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie 

kwalifikowania wydatków oraz zawarte w dokumentacji konkursowej, w tym m.in. w 

Regulaminie konkursu i załącznikach 7.2 i 8.1 do regulaminu konkursu. 

Należy mieć również na uwadze, że zakup wszystkich wyrobów medycznych  

(tj. narzędzi, przyrządów, urządzeń i oprogramowania do celów diagnostycznych  

i terapeutycznych), w tym wskazanych w przedmiotowym zapytaniu, musi spełniać m.in. 

następujące kryteria: 

1) zaplanowany w ramach ww. poddziałania zakup wyrobu medycznego musi być 

uzasadniony z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt  

tj. wytworzona infrastruktura, w tym ilość, parametry ww. wyrobu medycznego są 

adekwatne do zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, 

w przypadku poszerzania oferty medycznej, odpowiadają na zidentyfikowane 

deficyty podaży świadczeń (kryterium merytoryczne dopuszczające specyficzne nr 

3) 

2) wnioskodawca przewidujący zakup wyrobów medycznych, powinien dysponować 

kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobu medycznego 

objętego projektem (kryterium merytoryczne dopuszczające specyficzne nr 4). 

 

Podsumowując, przy spełnieniu powyższych wymogów i kryteriów, zakup sprzętu 

medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych  

w zakresie zgodnym z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych, objęty pozytywną opinią  

o celowości inwestycji, może stanowić koszt kwalifikowany we wniosku  

o dofinansowanie. 


