Załącznik nr 14.2 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.09.01.02-IZ.00-28-001/16(…)
z 28.11.2016 r.

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących wyboru projektów w 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
KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PREMIUJĄCYCH WYBORU PROJEKTÓW

Infrastruktura ochrony zdrowia – Schemat B i C

Nr wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł projektu: ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Lp.

KRYTERIUM

SKALA PUNKTOWA

PRZYZNANA
PUNKTACJA

UZASADNIENIE EKSPERTA

KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE)

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt
0 pkt – projekt nie wykorzystuje
nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych (TIK);
1 pkt – dzięki projektowi przygotowane
zostaną systemy informatyczne
i zwiększy się zdolność do ich
użytkowania i/lub nastąpi wykorzystanie
usług telekomunikacyjnych do
przekazywania i zdalnego przetwarzania
informacji (np. kanalizacja teletechniczna,
ITS).
1.

Zgodność projektu z
zasadami
horyzontalnymi
wynikającymi z RPO
WiM 2014-2020.

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie zapewnili komunikacji z
interesariuszami projektu w sposób
wskazany w opisie znaczenia kryterium
zawartego w Karcie z definicjami
kryteriów merytorycznych punktowych i
premiujących wyboru projektów;
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) zapewnili komunikacji
z interesariuszami projektu w sposób
wskazany w opisie znaczenia kryterium
zawartego w Karcie z definicjami kryteriów
merytorycznych punktowych i
premiujących wyboru projektów.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt
0 pkt – w projekcie nie przewidziano
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działań efektywnie i racjonalnie
wykorzystujących zasoby naturalne i
stosujących rozwiązania przyjazne
środowisku;
1 pkt – w projekcie przewidziano działania
w obszarze ochrony środowiska mające
na celu generowanie większej wartości
przy użyciu mniejszej ilości materiałów i
zastosowaniu innego sposobu zużycia
przyjaznego środowisku.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt
0 pkt – w zamówieniach realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach
projektu nie wskazano, czy wśród
kryteriów wyboru oferentów będą kryteria
odnoszące się do kwestii społecznych;
1 pkt – w zamówieniach realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach
projektu zobowiązano się do stosowania
kryteriów odnoszących się do kwestii
społecznych.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

2.

Doświadczenie w
realizacji podobnych
projektów.

0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli
dotyczy) nie posiadają doświadczenia w
realizacji podobnych projektów lub
przedsięwzięć
1 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli
dotyczy) zrealizowali (zakończyli i
rozliczyli) przynajmniej jeden podobny
projekt lub przedsięwzięcie
współfinansowane ze środków
europejskich od roku 2007.
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Projekt może otrzymać od 0 do 6 pkt
1 pkt – projekt jest realizowany w
partnerstwie lub innej formie współpracy;
2 pkt – projekt jest końcowym elementem
wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej
infrastrukturze na danym obszarze;
3.

Komplementarność
projektu.

1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje
produkty bądź rezultaty innego projektu;
1 pkt – projekt pełni łącznie z innymi
projektami tę samą funkcję, dzięki czemu
w pełni wykorzystywane są możliwości
istniejącej infrastruktury;
1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami
jest wykorzystywany przez tych samych
użytkowników.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

4.

Wykorzystanie innych
źródeł finansowania

0 pkt – projekt nie wykorzystuje innych
źródeł finansowania działań w projekcie
niż wkład własny, unijny, kredyty i
pożyczki;
1 pkt – w projekcie wykorzystano inne
źródła finansowania działań w projekcie
niż wkład własny, unijny, kredyty i
pożyczki.
Projekt może otrzymać od 0 do 2 pkt

5.

Obszary Strategicznej
Interwencji

0 pkt – jeżeli obszar realizacji projektu nie
znajduje się na terenie OSI „Obszary o
słabym dostępie do usług publicznych” i
OSI – Obszary peryferyzacji społecznogospodarczej;
1 pkt – projekt jest realizowany na
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obszarze jednego z wymienionych OSI;
2 pkt – projekt jest realizowany na
obszarze obu wymienionych OSI.
Projekt może otrzymać od 0 do 2 pkt

6.

Kompleksowa opieka
onkologiczna

1 pkt – projekt przewiduje udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
oprócz zakresów onkologicznych, tj.
chirurgia onkologiczna, onkologia
kliniczna, w minimum 2 innych zakresach
w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o
tym samym profilu;
1 pkt – projekt przewiduje
udokumentowaną koordynację, w tym
dostęp do świadczeń chemioterapii i
radioterapii onkologicznej i medycyny
nuklearnej - w przypadku nowotworów
leczonych z wykorzystaniem medycyny
nuklearnej;
0 pkt – projekt nie przyczynia się do
żadnego z powyższych.
Projekt może otrzymać od 0 do 3 pkt

7.

Wysoka jakość
projektów
onkologicznych

1 pkt – projekt przyczynia się do
zwiększenia wykrywalności tych
nowotworów, dla których struktura stadiów
jest najmniej korzystna w danym regionie
zgodnie z danymi zawartymi we właściwej
mapie;
1 pkt – projekt w zakresie chemioterapii
przyczynia się do zwiększenia udziału
świadczeń z ww. zakresu w trybie
jednodniowym lub ambulatoryjnym;
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1 pkt – projekt przyczynia się do
wcześniejszego wykrywania nowotworów
złośliwych, np. poprzez premiowanie
projektów realizowanych w podmiotach,
które wdrażają programy profilaktyczne w
powiatach, w których dane dotyczące
epidemiologii (np. standaryzowany
współczynnik chorobowości) wynikające z
map danych potrzeb zdrowotnych są
najwyższe w województwie warmińskomazurskim;
0 pkt – projekt nie przyczynia się do
żadnego z powyższych.

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

8.

1 pkt- projekt zakłada wsparcie w zakresie
Zwiększenie dostępu do zwiększenia dostępu do rehabilitacji
rehabilitacji
kardiologicznej;
kardiologicznej
0 pkt - projekt nie zakłada wsparcia w
zakresie zwiększenia dostępu do
rehabilitacji kardiologicznej.

Projekt może otrzymać od 0 do 3 pkt

9.

Kompleksowa opieka
kardiologiczna

1 pkt – projekt zapewnia lub będzie
zapewniać kompleksową opiekę
kardiologiczną rozumianą jako udzielanie
świadczeń finansowanych ze środków
publicznych w ramach posiadanego
oddziału rehabilitacji kardiologicznej/
oddziału dziennego rehabilitacji
kardiologicznej;
1 pkt - projekt zapewnia lub będzie
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zapewniać kompleksową opiekę
kardiologiczną rozumianą jako udzielanie
świadczeń finansowanych ze środków
publicznych w ramach posiadanej
pracowni elektrofizjologii wykonującej
leczenie zaburzeń rytmu;
1 pkt - projekt zapewnia lub będzie
zapewniać kompleksową opiekę
kardiologiczną rozumianą jako udzielanie
świadczeń finansowanych ze środków
publicznych w ramach posiadanego
oddziału kardiochirurgii, gdzie
wykonywane są wysokospecjalistyczne
świadczenia opieki zdrowotnej w co
najmniej 2 zakresach spośród zakresów
wymienionych w lp. 7 – 13 załącznika do
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12
listopada 2015 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń
wysoko-specjalistycznych oraz warunków
ich realizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1958);
0 pkt – projekt nie wpisuje się w żadne z
powyższych.
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

10.

Choroby układu
oddechowego

1 pkt – w ramach projektu przewidziano
przesunięcie świadczeń z oddziału gruźlicy
lub chorób płuc do oddziałów chorób
wewnętrznych (z wyłączeniem ośrodków
specjalizujących się w diagnostyce
pulmonologicznej, w szczególności w
diagnostyce inwazyjnej i leczeniu
specjalistycznych schorzeń
pulmonologicznych);
0 pkt – w ramach projektu nie
przewidziano przesunięcie świadczeń z
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oddziału gruźlicy lub chorób płuc do
oddziałów chorób wewnętrznych (z
wyłączeniem ośrodków specjalizujących
się w diagnostyce pulmonologicznej, w
szczególności w diagnostyce inwazyjnej i
leczeniu specjalistycznych schorzeń
pulmonologicznych).
Projekt może otrzymać od 0 do 6 pkt

11.

4 pkt – wnioskodawca oraz partnerzy
(jeżeli występują) wprowadzają lub
rozwijają w ramach projektu opiekę
koordynowaną1 lub projekt jest
realizowany przez podmiot(y), które
zrealizowały, realizują lub planują
realizację działań konsolidacyjnych lub
podjęcie innych form współpracy z
podmiotami udzielającymi świadczeń
Działania konsolidacyjne opieki zdrowotnej, w tym w ramach
i Koordynowana Opieka modelu opieki koordynowanej;
Zdrowotna
1 pkt – projekt przewiduje partnerstwo z
podmiotami świadczącymi usługi
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
1 pkt – projekt przewiduje partnerstwo z co
najmniej jedną organizacją pozarządową
repezentującą interesy pacjentów i
posiadającą co najmniej 2 letnie
doświadczenie w zakresie działań
profilaktycznych z zakresu danej grupy
chorób.

12.

1

Efektywność finansowa
podmiotu

Projekt może otrzymać od 0 do 2 pkt
2 pkt – wskaźniki efektywności finansowej

Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191).
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Wnioskodawcy charakteryzują się
ponadprzeciętnymi wskaźnikami w
stosunku do średniej dla wszystkich
podmiotów uczestniczących w naborze;
1 pkt – wskaźniki efektywności finansowej
Wnioskodawcy mieszczą się w średniej
dla wszystkich podmiotów
uczestniczących w naborze;
0 pkt – wskaźniki efektywności finansowej
wnioskodawcy są poniżej średniej dla
wszystkich podmiotów uczestniczących w
naborze.

Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

13.

Koncentracja
wykonywania zabiegów
kompleksowych

1 pkt – projekt przyczynia się do
koncentracji wykonywania zabiegów
kompleksowych (zgodnie z założeniami
wskazanymi w definicji kryterium)
0 pkt – projekt nie przyczynia się do
koncentracji wykonywania zabiegów
kompleksowych (zgodnie z założeniami
wskazanymi w definicji kryterium)
Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

14.

Przyczynianie się
projektu do diagnozy i
terapii pacjentów w
warunkach
ambulatoryjnych

1 pkt – projekt przyczynia się do
zwiększenia jakości lub dostępności do
diagnozy i terapii pacjentów w warunkach
ambulatoryjnych
0 pkt – projekt nie przyczynia się do
zwiększenia jakości lub dostępności do
diagnozy i terapii pacjentów w warunkach
ambulatoryjnych
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Projekt może otrzymać od 0 do 1 pkt

15.

Opieka nad matką i
dzieckiem

1 pkt – projekt jest realizowany w
oddziałach neonatologicznych
zlokalizowanych w podmiotach
wysokospecjalistycznych
0 pkt – projekt nie realizowany w
oddziałach neonatologicznych
zlokalizowanych w podmiotach
wysokospecjalistycznych
SUMA:

Osoba oceniająca:
Data :
Podpis:
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