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I. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów merytorycznych dopuszczających
standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 – tryb konkursowy
i pozakonkursowy

II. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów merytorycznych jakościowych
w ramach osi priorytetowych:

- IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP 2014-2020, Działanie
4.5 Różnorodność biologiczna - konkurs ogólny Typ projektu 4

- VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej -
konkurs dedykowany MOF RPO WP 2014-2020 – tryb konkursowy i pozakonkursowy

III. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów
w ramach osi priorytetowej VI RPO WP 2014-2020 – Spójność przestrzenna i społeczna, dla
poddziałania:

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb konkursowy)

IV. Omówienie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej VI RPO WP 2014-2020 –
Spójność przestrzenna i społeczna, dla poddziałania:

6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy)

Plan Prezentacji
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Kryteria merytoryczne dopuszczające 
standardowe 

Osie priorytetowe II-VI RPO WP 2014-2020 –
projekty konkursowe i pozakonkursowe

Kryterium nr 5 – Zasada zapobiegania
dyskryminacji
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Podmiot 
zgłaszający Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem

IK UP

Przemysław 
Herman

Proszę dostosować kryteria dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – zgodnie z uwagami i propozycjami

szczegółowymi, wskazanymi w treści kryteriów dla EFRR.

Kryterium 5 - Zasada zapobiegania dyskryminacji

W ramach kryterium weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla

osób z niepełnosprawnościami.

W szczególności przedmiotem sprawdzenia jest, czy projekt nie ogranicza równego dostępu do zasobów (towarów, usług,

infrastruktury) ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub

orientację seksualną.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady

uniwersalnego projektowania i/lub racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze

wspieranej infrastruktury (jeśli charakter projektu dotyczy tych kwestii).

Konieczność opisania sposobów zapewnienia dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności wynika

z Rozporządzenia 1303/2013.

W przypadku wybrania neutralnego wpływu projektu na zasadę, należy przedstawić uzasadnienia tej decyzji. Niespełnienie

kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Kryterium weryfikowane na podstawie treści złożonego

wniosku o dofinansowanie.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga uwzględniona.

Kryterium przyjmie zaproponowane brzmienie.
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Kryteria merytoryczne jakościowe

Oś priorytetowa IV 

Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 

kulturowego

Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna  -
konkurs ogólny
Typ projektu 4
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Podmiot 
zgłaszający

Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem

IK UP

Paulina 
Pietrasik

Kryterium 3 - Turystyczne i edukacyjne wykorzystanie form ochrony przyrody

(…)

Dodatkowo przyznaje się 10 punktów, jeżeli w planach ochrony uwzględnione zostaną działania, które

umożliwią korzystanie z danej formy ochrony przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności (co najmniej

dwa rodzaje niepełnosprawności).

(…)

Ewentualnie IK UP rekomenduje stosowanie:

-Kryterium w brzemieniu: Produkt projektu jest zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania;

W uzasadnieniu do kryterium powinno wówczas znaleźć się informacja o zapewnieniu dostępności dla więcej

niż jednego rodzaju niepełnosprawności co jest równoznaczne z uniwersalnym zaprojektowaniem.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga uwzględniona.

Zgodnie z rekomendacją IK UP Kryterium 3 - Turystyczne i edukacyjne wykorzystanie form ochrony przyrody przyjmie poniższe
brzmienie:

(…)
Dodatkowo przyznaje się 10 punktów, jeżeli w planach ochrony uwzględnione zostaną działania, które umożliwią korzystanie 
z danej formy ochrony przez osoby z różnym rodzajem niepełnosprawności (co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności). 
(...)
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Kryteria merytoryczne jakościowe

Oś priorytetowa VI 

Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej  
- konkurs dedykowany MOF
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Podmiot 
zgłaszający Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem

IK UP

Paulina 
Pietrasik

(…)

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób

niepełnosprawnych.

Zapis jest niezasadny skoro jest już kryterium dotyczące dostępności, horyzontalne zero-jedynkowe.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga uwzględniona.

Zgodnie z uwagą IK UP zapis ujęty w kryteriach merytorycznych jakościowych dla Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni
regionalnej - konkurs ogólny i konkurs MOF: Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury
i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych zostanie usunięty.
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Kryteria merytoryczne jakościowe

Oś priorytetowa VI 
Spójność przestrzenna i społeczna

Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej

Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia
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Podmiot 
zgłaszający Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem

Ministerstwo 
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Proponujemy dodać kryterium dotyczące obszarów wiejskich.

Nazwa kryterium:

Zwiększenie dostępności usług medycznych na obszarach wiejskich.

Opis kryterium

W ramach kryterium badane będzie czy projekt infrastrukturalny posiada komponent dedykowany

zwiększeniu dostępności danych usług/usługi w zakresie ochrony zdrowia lub pomocy społecznej dla

mieszkańców obszarów wiejskich.

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga nieuwzględniona.

W województwie podkarpackim zasadnicza część pacjentów pochodzi z obszarów wiejskich. Profilaktyka i szerszy dostęp do usług
medycznych zapewniony jest w równym stopniu zarówno pacjentom z obszarów wiejskich jak i miejskich.

Ponadto, zapisy RPO WP 2014-2020, jak również rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia nie
uzasadniają stosowania zaproponowanego kryterium.

Dotychczas opracowane kryteria w zakresie Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dotyczą obszaru kardiologii i onkologii oraz
lecznictwa szpitalnego, w związku z powyższym nie ma podstaw do preferowania mieszkańców obszarów wiejskich, bowiem te obszary
obsługują podmioty lecznicze zlokalizowane w miastach i dostęp do ich usług nie jest ograniczony ze względu na miejsce zamieszkania
pacjenta.
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Podmiot 
zgłaszający

Treść uwagi/opinii wraz z uzasadnieniem

Komitet 
Sterujący 

Rafał Wójcik

W odpowiedzi na maila przekazującego materiał na najbliższy Komitet Monitorujący RPO WP 2014 – 2020, uprzejmie zwracam uwagę, iż obecnie trwa

procedura uzgadniania przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia Planu działań w sektorze zdrowia złożonego przez

Urząd Marszałkowski. W ramach tego dokumentu określone zostaną rekomendacje Komitetu Sterującego dla kryteriów w ramach Poddziałanie 6.2.1

Infrastruktura ochrony zdrowia. Przyjęcie uchwały w obecnej formie przez KM dotyczącej tych kryteriów jest więc uzależnione od ww. prac Komitetu

Sterującego.

Jednocześnie, zwracam uwagę, iż obecnie trwające prace uzgodnieniowe na forum Komitetu Sterującego dotyczą tylko kryteriów dla trybu

konkursowego.

Procedowanie kwestii kryteriów dla trybu pozakonkursowego dla Podziałania 6.2.1 zgodnie z wystąpieniem Państwa Urzędu Marszałkowskiego będzie

miało miejsce na najbliższym posiedzeniu Komitetu Sterującego planowanym na 15 grudnia br.

Aby zachować właściwą kolejność procedowania dokumentów, należałoby rozważyć przeniesienie głosowania nad kryteriami dla Podziałania 6.2.1 dla

trybu pozakonkursowego na kolejny Komitet Monitorujący. Mając jednak na uwadze tempo wydatkowania środków dopuszcza się przyjęcie przez KM

uchwały dla trybu pozakonkursowego z warunkiem, iż w tym zakresie będzie wiążąca po akceptacji przedmiotowych kryteriów

w Planie działania w sektorze zdrowia dla RPO WP 2014 - 2020. W przypadku przyjęcia przez Komitet Sterujący kryteriów dla trybu pozakonkursowego

w innym brzmieniu konieczna będzie zmiana przedmiotowej uchwały w tym zakresie (np. w trybie obiegowym).

Stanowisko IZ RPO WP 2014-2020

Uwaga w formie komentarza.

W dniu 15.11.2016 r. Sekretariat KM RPO WP 2014-2020 przekazał do członków KM RPO WP 2014-2020 załącznik 3a Kryteria wyboru projektów uwzględniający zmiany
w ramach poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, wynikające z uwag Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (dotychczas
Plan działań nr 4/2016 dla Województwa Podkarpackiego został zaopiniowany przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ, Departament Analiz i Strategii
MZ oraz NFZ).

Wprowadzone zmiany do załącznika 3a Kryteria wyboru projektów dotyczą wyłącznie poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, pozostałe zapisy ww. załącznika
3a nie zawierają żadnych dodatkowych zmian w porównaniu do wersji przekazanej członkom KM RPO WP 2014-2020 w dniu 04 listopada 2016 r.

Zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komitetu Sterującego Plan działań nr 4/2016 dla Województwa Podkarpackiego został skierowany do rozpatrzenia
w trybie obiegowym, na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Komitetu Sterującego ds. koordynacji EFSI w sektorze zdrowia.
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RODZAJE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW:

Kryteria formalne 
dopuszczające standardowe i administracyjne

Kryteria formalne dopuszczające specyficzne

Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe 

Kryteria merytoryczne jakościowe

Kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne 
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KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE - OCENA FORMALNA 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Lp. Nazwa kryterium (T/N)

1

Zakaz budowy nowej infrastruktury

W ramach kryterium badane będzie czy projekt nie zakłada budowy nowej infrastruktury podmiotu leczniczego?

2

Wyłączenie ratownictwa medycznego

W ramach kryterium badane będzie czy przedmiotem dofinansowania w ramach projektu nie są inwestycje
z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego?

3

Pozytywna Opinia Celowości Inwestycji (OCI)

W ramach kryterium badane będzie czy załączono pozytywną OCI na cały zakres rzeczowy projektu?
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KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE - OCENA FORMALNA 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Lp. Nazwa kryterium (T/N)

4

Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie objętym wsparciem

W ramach kryterium badane będzie czy podmiot wykonuje działalność leczniczą udzielając świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację,
w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w ramach kontraktu z NFZ, które stanowią
nie mniej niż 85% przychodów z działalności leczniczej za ostatni zamknięty rok kalendarzowy.

5

Umowy na udzielanie świadczeń

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać czy podmiot leczniczy udziela (w określonych przypadkach: będzie
udzielać) świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w adekwatnym dla projektu zakresie?

Spełnienie tego warunku będzie elementem kontroli w czasie realizacji projektu oraz po zakończeniu jego realizacji
w ramach tzw. kontroli trwałości.

6

Wyłączenie z dofinansowania podmiotów leczniczych kwalifikujących się do wsparcia w ramach POIiŚ

W ramach kryterium badane będzie czy wnioskodawcą nie jest podmiot, który kwalifikuje się do otrzymania
wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Lp. Nazwa kryterium (T/N/ND)

1

Zgodność z odpowiednią mapą potrzeb zdrowotnych

W ramach kryterium badane będzie czy uzasadnienie Wnioskodawcy zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz
w przedłożonej przez Wnioskodawcę pozytywnej Opinii Celowości Inwestycji wydanej przez Wojewodę wykazuje
zgodność zakresu projektu z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych?

2

Dostosowanie istniejącej infrastruktury

W ramach kryterium badane będzie czy realizacja projektu dotyczy dostosowania istniejącej infrastruktury do
obowiązujących przepisów? Jeżeli tak, to czy realizacja projektu polegającego na dostosowaniu istniejącej
infrastruktury do obowiązujących przepisów jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym
kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej?

3

Zgodność wyrobu medycznego z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dany produkt

W ramach kryterium badane będzie czy zaplanowany w ramach projektu zakup wyrobu medycznego (narzędzia,
przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych i terapeutycznych) jest uzasadniony z punktu
widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na dany produkt (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)?
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE 

- tryb pozakonkursowy
DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Lp. Nazwa kryterium (T/N/ND)

4

Kwalifikacje kadry medycznej do obsługi wyrobu medycznego objętego projektem

W ramach kryterium badane będzie czy w przypadku projektu przewidującego zakup wyrobu medycznego (narzędzia,
przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych i terapeutycznych), wnioskodawca dysponuje lub
zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego
w umowie o dofinansowanie projektu, kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobu medycznego
objętego projektem?

5

Wnioskodawca dysponuje infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobu medycznego
objętego projektem

W ramach kryterium badane będzie czy w przypadku projektu przewidującego zakup wyrobu medycznego (narzędzia,
przyrządy, urządzenia i oprogramowanie do celów diagnostycznych i terapeutycznych), wnioskodawca dysponuje lub
zobowiązuje się do dysponowania najpóźniej w dniu zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określonego
w umowie o dofinansowanie projektu, infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobu
medycznego objętego projektem?

6

Zapewnienie przez Wnioskodawcę dostępności świadczeń przy realizacji opieki zdrowotnej

W ramach kryterium badane będzie czy projekt jest realizowany przez podmiot, który zapewnia i/lub będzie zapewniać 
najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania po zakończeniu realizacji projektu, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych łącznie w ramach:
 oddziałów szpitalnych, 
 AOS,
 szpitalnego oddziału ratunkowego albo izby przyjęć,
 oddziału anestezjologii i intensywnej terapii?
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Lp. Nazwa kryterium (T/N/ND)

7

Świadczenia zabiegowe

W ramach kryterium badane będzie czy 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.

*Dotyczy projektów przewidujących w zakresie wsparcia oddziały o charakterze zabiegowym.

** Wg oświadczenia wnioskodawcy za rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu (wartość wskaźnika należy
przyjąć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

8

Adekwatność działań do potrzeb w zakresie łóżek szpitalnych

W ramach kryterium badane będzie czy zaplanowane w ramach projektu działania nie zakładają zwiększenia
liczby łóżek szpitalnych?

Powyższe nie dotyczy w przypadku jeśli:

 taka potrzeba wynika z danych, zawartych we właściwych mapach (…)

lub

 projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/ szpitali (…)

Niespełnienie powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Kryteria dotyczące projektów z zakresu kardiologii i onkologii

Lp. Nazwa kryterium (T/N/ND)

9

Wyłączenia w zakresie kardiologii

W ramach kryterium badane będzie czy projekt z zakresu kardiologii nie przewiduje:
a) zwiększenia liczby pracowni lub stołów hemodynamicznych - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we właściwej

mapie potrzeb zdrowotnych (…)?,
b) wymiany stołu hemodynamicznego - chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia?,
c) utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we właściwej mapie (…)?,
d) utworzenia nowego ośrodka kardiochirurgicznego dla dzieci - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we właściwej

mapie (…)?

Niespełnienie powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt.

10

Wyłączenia w zakresie onkologii

W ramach kryterium badane będzie czy projekt z zakresu onkologii nie przewiduje:
a) zwiększania liczby urządzeń do Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we

właściwej mapie. (…)?
b) wymiany PET - chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia?
c) utworzenia nowego ośrodka chemioterapii - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we właściwej mapie (…)?
d) zakupu dodatkowego akceleratora liniowego do teleradioterapii - chyba, że taka potrzeba została zidentyfikowana we właściwej

mapie (…)?
e) wymiany akceleratora liniowego do teleradioterapii - chyba, że taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem zużycia urządzenia,

w tym w szczególności gdy urządzenie ma więcej niż 10 lat?

Niespełnienie powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt.
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KRYTERIA MERYTORYCZNE DOPUSZCZAJĄCE SPECYFICZNE 

- tryb pozakonkursowy

DZIAŁANIE 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Kryteria dotyczące projektów z zakresu kardiologii i onkologii

Lp. Nazwa kryterium (T/N/ND)

11

Ilość radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych z zakresu onkologii

W ramach kryterium badane będzie czy w przypadku projektu z zakresu onkologii dotyczącego w szczególności sal operacyjnych oraz
związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, wnioskodawca
przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie* dla
nowotworów danej grupy narządowej, zgodnie z listą procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne
i oszczędzające w wybranych grupach nowotworów?

Niespełnienie powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt.

*Wg danych wnioskodawcy za rok poprzedzający ogłoszenie konkursu.

Kryteria dotyczące projektów z zakresu położnictwa

12

Liczba porodów przyjętych na oddziale o charakterze położniczym

W ramach kryterium badane będzie czy w projekcie uwzględniającym w zakresie rzeczowym oddział o charakterze położniczym
spełniony jest warunek dotyczący liczby porodów przyjętych w ciągu roku – co najmniej 400 porodów na tym oddziale*?

Niespełnienie powyższego warunku w odniesieniu do danego projektu dyskwalifikuje projekt.

* Wg oświadczenia wnioskodawcy za rok poprzedzający rok ogłoszenia konkursu.
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