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z 28.11.2016 r.

Karta
z
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ramach
Działania 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze
funkcjonalnym Elbląga Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Infrastruktura ochrony zdrowia – Schemat B i C

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Stopień realizacji
wskaźników Strategii
rozwoju Elbląskiego
Obszaru Funkcjonalnego /
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena kryterium będzie polegała na
wyliczeniu dla projektu liczby punktów dla
trzech wskaźników przewidzianych dla
projektów realizowanych w obszarze „EOF
inwestuje w infrastrukturę zdrowotną”:
1. Liczba
wspartych
leczniczych
2. Nakłady inwestycyjne
aparatury medycznej

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
podmiotów dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
na

zakup

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od >0 do
19 pkt (maksymalnie).

Nakłady inwestycyjne na budowę/
modernizację infrastruktury zdrowotnej.
Liczba punktów (P) za to kryterium jest

1

równa:

wp – wartość wskaźnika do osiągnięcia w
ramach projektu
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii
ZIT
x – ilość badanych wskaźników
A – maksymalna liczba punktów do
zdobycia w ramach tego kryterium
Oceniany będzie zasięg terytorialny
oddziaływania projektu.

2.

Zasięg oddziaływania
projektu na obszarze ZIT

W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
0 pkt - projekt oddziałuje na jedną gminę;
4 pkt - projekt oddziałuje na więcej niż jedną
gminę;

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 6
pkt (maksymalnie).

6 pkt - projekt oddziałuje na cały obszar ZIT.
Oceniana będzie komplementarność
projektu:

3,

Komplementarność projektu
w ramach strategii ZIT

4.

Wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników, oszczędność
zasobów oraz jakość
użytkowania

1 pkt - projekt jest kontynuacją projektu/ów
realizowanego/ych na obszarze ZIT w
perspektywie finansowej 2007-2013;

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.

1 pkt - projekt jest częścią zintegrowanego
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 2
przedsięwzięcia wskazanego w Strategii ZIT pkt (maksymalnie).
(uzupełnia lub jest uzupełniany przez
projekty finansowane z innych źródeł niż
środki przeznaczone dla ZIT).
W ramach kryterium ocenie podlega wpływ
na bezpieczeństwo użytkowników,
oszczędność zasobów oraz jakość
użytkowania.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do
14 pkt (maksymalnie).
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Ocena w ramach kryterium obejmować
będzie w szczególności rozwiązania
wpływające na poprawę jakości:
reorganizujące i restrukturyzujące podmioty
lecznicze w celu maksymalizacji
wykorzystania infrastruktury, przyczyniające
się do zmniejszenia dysproporcji
regionalnych w dostępie do świadczeń
medycznych, stosujące zindywidualizowane
podejście do pacjentów, wpisujące się w
systemy zarządzania, promocji i
komunikacji w obszarze zdrowia oraz
stosujące nowoczesne technologie
informacyjne, a także rozwiązania
zwiększające bezpieczeństwo obiektów i
użytkowników. Premiowane będą również
projekty realizowane na obszarach
zdegradowanych.
W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
2 pkt – projekt wprowadza rozwiązania
przyczyniające się do skrócenia czasu
oczekiwania na świadczenia zdrowotne;
2 pkt – projekt wprowadza rozwiązania
przyczyniające się do zmniejszenia liczby
osób oczekujących na świadczenie
zdrowotne dłużej niż średni czas
oczekiwania na dane świadczenie w roku
poprzedzającym uruchomienie konkursu /
projektu;
2 pkt – projekt wprowadza rozwiązania
przyczyniające się do poprawy wskaźnika
„przelotowości”, tj. liczby osób leczonych w
ciągu roku na 1 łóżko szpitalne;
1 pkt – projekt wprowadza rozwiązania
przyczyniające się do spadku ryzyka
wystąpienia zakażeń szpitalnych na
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oddziałach lub innych jednostkach
organizacyjnych szpitala objętych zakresem
projektu;
1 pkt – projekt zakłada działania,
rozwiązania lub produkty innowacyjne1
2 pkt – realizator projektu posiada
akredytację wydaną na podstawie ustawy o
akredytacji o ochronie zdrowia2 lub
1 pkt – realizator projektu jest w okresie
przygotowawczym do przeprowadzenia
wizyty akredytacyjnej (okres
przygotowawczy rozpoczyna się od daty
podpisania przez dany podmiot umowy z w
zakresie przeprowadzenia przeglądu
akredytacyjnego); (punkty związane z
akredytacją nie sumują się)
1 pkt – realizator projektu posiada certyfikat
normy EN 15224 - Usługi Ochrony Zdrowia
– System Zarządzania Jakością;
1 pkt – projekt przewiduje rozwój
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad
pacjentem, w szczególności
środowiskowych form opieki3 (projekt
zawiera działania mające na celu przejście
od opieki instytucjonalnej do środowiskowej
zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi
dotyczącymi przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na
1

Zgodnie z definicją dostępną na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/slownik/#Innowacyjno jest to: Wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje przedsiębiorstwo, ale muszą
być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty, procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane przez
inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowo-badawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).
2
Posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji wydanej na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia. Lista organizacji z aktualnym
certyfikatem akredytacji dostępna jest na stronie internetowej: http://www.cmj.org.pl/akredytacja/certyfikaty.php
3
Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, str. 133 i dalsze.
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poziomie lokalnych społeczności” oraz z
„Krajowym Programem Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020”);
1 pkt – projekt przewiduje działania w
zakresie reorganizacji i restrukturyzacji
wewnątrz podmiotów leczniczych, w celu
maksymalizacji wykorzystania infrastruktury,
w tym sąsiadującej oraz stopnia jej
dostosowania do istniejących deficytów (na
podstawie zatwierdzonego przez podmiot
tworzący programu restrukturyzacji);
0 pkt – projekt nie przyczynia się do
żadnego z powyższych.
Punkty w ramach kryterium podlegają
sumowaniu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie,
czy w ramach wsparcia oddziału o
charakterze zabiegowym, udział świadczeń
zabiegowych we wszystkich świadczeniach
udzielanych na tym oddziale wynosi
powyżej 75%.

5.

Udział świadczeń
zabiegowych w oddziałach o
charakterze zabiegowym

W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
1 pkt- projekt przewiduje wsparcia oddziału
o charakterze zabiegowym, udział
świadczeń zabiegowych we wszystkich
świadczeniach udzielanych na tym oddziale
wynosi powyżej 75%.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 1
pkt (maksymalnie).

0 pkt – projekt nie przewiduje wsparcia
oddziału o charakterze zabiegowym, udział
świadczeń zabiegowych we wszystkich
świadczeniach udzielanych na tym oddziale
wynosi równo/poniżej 75%.
6.

Oddziały o charakterze

W ramach kryterium weryfikowane będzie,
czy w ramach wsparcia oddziałów o

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
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zachowawczym

charakterze zachowawczym, udział przyjęć
w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach
wynosi powyżej 30%.

Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 1
pkt (maksymalnie).

W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
1 pkt- projekt przewiduje wsparcia oddziału
o charakterze zachowawczym, a udział
świadczeń zachowawczych we wszystkich
świadczeniach udzielanych na tym oddziale
wynosi powyżej 30%.
0 pkt – projekt nie przewiduje wsparcia
oddziału o charakterze zachowawczym, a
udział świadczeń zabiegowych we
wszystkich świadczeniach udzielanych na
tym oddziale wynosi równo/ poniżej 30%.
W ramach kryterium ocenie podlega
gotowość projektu do realizacji:
0 pkt – gdy brak gotowości;
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/
zgłoszenia na budowę;
7.

Gotowość projektu do
realizacji

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone
postępowania przetargowe/ upublicznione
zaproszenie do składania ofert (w trybie
konkurencyjnym);

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje
z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 4
pkt (maksymalnie)

4 pkt – gdy projekt ma wybranego
wykonawcę robót budowlanych i jest gotowy
do realizacji, lub nie wymaga żadnych
pozwoleń i jest gotowy do realizacji.
Punkty w ramach kryterium nie sumują się.

8.

Poziom wkładu własnego

Weryfikowany będzie zadeklarowany przez
Wnioskodawcę poziom wkładu własnego
wg następującej punktacji:
3 pkt - pow. 0 do 2 pkt. % powyżej

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje
z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do 5
pkt (maksymalnie).
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minimalnego poziomu wkładu własnego
4 pkt - pow. 2 do 4 pkt. % powyżej
minimalnego poziomu wkładu własnego
5 pkt - pow. 4 pkt. % powyżej minimalnego
poziomu wkładu własnego.
Punkty w ramach kryterium nie podlegają
sumowaniu.
W ramach kryterium weryfikowane będzie
rozwiązanie przez projekt wszystkich
naglących problemów kluczowych
interesariuszy.

9.

10.

Wpływ na rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów kluczowych
interesariuszy

Realizacja kilku
komplementarnych celów

W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
1 pkt – projekt przyczynia się do
rozwiązania wszystkich zdiagnozowanych
problemów kluczowych interesariuszy
w obszarze objętym projektem
0 pkt – projekt przyczynia się do
rozwiązania wybranych problemów
kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem.
W ramach kryterium weryfikowane będzie
realizowanie przez projekt kilku różnych, ale
uzupełniających się celów wynikających z
analizy sytuacji problemowej.
W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
1 pkt – projekt realizuje kilka
uzupełniających się celów wymagających
odrębnych działań
0 pkt – projekt realizuje jeden cel

Kryterium punktowe –przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje
z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do
1 pkt (maksymalnie)

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Za spełnienie tego kryterium projekt może otrzymać od 0 do
1 pkt (maksymalnie).

Maksymalna liczba punktów 54 pkt.
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