Załącznik do Uchwały nr 7/XXI//2017
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
z dnia 10 lutego 2017 roku

KRYTERIA DOSTĘPU
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami
niesamodzielnymi ( w tym osobami starszymi).
Deinstytucjonalizacja usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego.
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z ogłoszeniem o
naborze, w szczególności w zakresie:
Zgodność projektu z założeniami
1

deinstytucjonalizacji dla
województwa mazowieckiego



planowanych działań,



grupy docelowej,



doświadczeń i kompetencji wykonawców.

0/1

Kryterium weryfikowane na podstawie założeń deinstytucjonalizacji dla województwa
mazowieckiego. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z
odrzuceniem projektu.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca lub partner1 jest podmiotem
wykonującym działalność leczniczą – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności
leczniczej.
Wnioskodawca lub partner jest
2

podmiotem wykonującym
działalność leczniczą

Z zastrzeżeniem, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie przez
podmioty wykonujące działalność leczniczą.

0/1

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie łącznego spełnienia dwóch warunków:
1. weryfikacji w oparciu o rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą 2 na
podstawie numeru księgi rejestrowej podanego we wniosku o dofinansowanie projektu,

1

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

2. zapisu we wniosku potwierdzającego, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są
przez ww. podmiot wykonujący działalność leczniczą.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena
kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.
Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: „Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie ” będzie służył KE
do oceny realizacji celów RPO WM.
Średni koszt wsparcia 1 osoby w ramach RPZ wynosi nie więcej niż koszt jednostkowy
podany dla danego RPZ w Regulaminie konkursu.
W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika
projektu.
Koszt jednostkowy będzie liczony zgodnie z poniższym wzorem:
3

Koszt jednostkowy

Wartość projektu (PLN)
<= … PLN
Wartości docelowa wskaźnika w ramach projektu:
„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie”
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie
projektu.
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena
kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

2

Rejestr dostępny na stronie: http://rpwdl.csioz.gov.pl

0/1

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca:

4

Finansowanie środków trwałych



uzasadnił konieczność pozyskania środków trwałych, oraz czy przedstawił
uzasadnienie wyboru najbardziej efektywnego sposobu min. zakup, amortyzacja
oraz leasing ,



nie przekroczył dopuszczalnego poziomu wydatków, określonego w Regulaminie
konkursu.

W przypadku projektów, w których nie przewidziano finansowania środków trwałych o
wartości równej lub wyższej niż 3 500 PLN - kryterium nie dotyczy.

0/1

KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE
Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
Typ projektu: Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, w szczególności poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami
niesamodzielnymi ( w tym osobami starszymi)
Deinstytucjonalizacja usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych z terenu województwa mazowieckiego
Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymal
na liczba
punktów

Kryterium promuje projekty, w których podmiot leczniczy
(wnioskodawca lub
1.

Doświadczenie
podmiotu leczniczego

partner3)

na dzień złożenia wniosku świadczy

doświadczenie w zakresie zgodnym

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Brak spełnienia wymienionego

Wnioskodawca zawarł we wniosku zapisy wykazujące spełnienie
ww. wymogu.

warunku lub brak informacji w tym

jest podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju5 podstawowa opieka zdrowotna na
Organizacja
świadczeń
zdrowotnych

zapisy wykazujące ww.

usługi w zakresie zgodnym z ogłoszeniem o naborze co najmniej 3
lata i doświadczenie to pochodzi z okresu maksymalnie 5 lat przed

Kryterium promuje projekty, w których wnioskodawcą lub partnerem 4,

2.

Wnioskodawca zawarł we wniosku

podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
z właściwym oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu
Zdrowia (NFZ).
Weryfikacja na podstawie umowy lub wyciągu z umowy z NFZ
obowiązującej na dzień złożenia wniosku.

z ogłoszeniem o naborze – 8 pkt.
8

zakresie – 0 pkt.
Wnioskodawca załączył do wniosku
umowę lub wyciąg z umowy z NFZ
potwierdzający spełnienie
wymienionego warunku – 2 pkt.
Brak spełnienia wymienionego
warunku lub brak informacji w tym

2

zakresie – 0 pkt.

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
5 tzn. na najniższym możliwym dla zakresu świadczeń RPZ poziomie systemu ochrony zdrowia.
3
4

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymal
na liczba
punktów

Kryterium promuje projekty obejmujące poniższe działania
ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej z
poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz podstawowej opieki
zdrowotnej / ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lecznictwa
otwartego przede wszystkim poprzez rozwój
zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w
Przeniesienie
świadczeń opieki
3.

zdrowotnej z opieki
szpitalnej na POZ/
AOS/ lecznictwa
otwartego

szczególności poprzez rozwój środowiskowych form opieki6:
a. stworzenie zespołów realizujących zróżnicowane usługi
zdrowotne oraz społeczne (opiekuńcze) w ramach usług
uzupełniających;

Wnioskodawca zawarł we wniosku
zapisy potwierdzające spełnienie
warunku:
a – 3 pkt;
b – 1 pkt.
Punkty w ramach kryterium nie

b. stworzenie zespołów realizujących zróżnicowane usługi
zdrowotne.

sumują się.

Oznacza to, że projekt zawiera działania mające na celu przejście od

wymienionych warunków lub brak

opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie z
„Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki

informacji w tym zakresie – 0 pkt.

Brak spełnienia wyżej

instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych
społeczności” oraz z „Krajowym Programem Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”.

6

Zgodnie z zapisami podrozdziału 5.2 Krajowych ram strategicznych. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020.

3

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Maksymal
na liczba

Punktacja

punktów
Kryterium promuje projekty uwzględniające jako element projektu
teleopiekę.
Teleopieka medyczna, definiowana na podstawie Wytycznych w
4

Projekt zakłada jako element

Świadczenie usług w
formie teleopieki

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, to

projektu teleopiekę – 3

medycznej

usługa opiekuńcza o charakterze medycznym, wykorzystująca
nowoczesna technologie. Usługa jest w szczególności kierowana do

wymienionego warunku lub brak
informacji w tym zakresie – 0 pkt.

pkt,

Brak spełnienia wyżej
3

osób niesamodzielnych i ma na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa
w okresie przebywania samotnie w domu.
Projekt zakłada realizację wsparcia:
a. również po godzinie 16.00 – 2
pkt;

Wsparcie w

5

godzinach
popołudniowych
i/albo wieczornych
oraz/albo w sobotę

Kryterium promuje projekty zakładające realizację wsparcia również
w godzinach popołudniowych i wieczornych (po godz. 16.00) w
sobotę i/ albo w niedzielę.

i/albo w niedzielę.

b. również w soboty i/ albo w
niedziele – 2 pkt.
Punkty w ramach kryterium sumują

4

się.
Brak spełnienia wyżej
wymienionych warunków lub brak
informacji w tym zakresie – 0 pkt.

6

7

Partnerstwo

Kryterium promuje projekty przewidujące partnerstwo 7 z co najmniej

Za spełnienie każdego z warunków

jednym z następujących podmiotów:

– 1 pkt.

a. z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów i

Dana organizacja może być

3

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymal
na liczba
punktów

posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie
działań profilaktycznych z zakresu danej grupy chorób;
b. z partnerem społecznym reprezentującym interesy i
zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej;
c.

z podmiotem ekonomii społecznej, zgodnie z definicją podaną w
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem

przypisana jedynie do jednego
punktu.

Brak spełnienia wymienionych
warunków lub brak informacji w tym
zakresie – 0 pkt.

środków EFS i EFRR na lata 2014-2020.

7

Komplementarność

Kryterium promuje projekty zawierające działania komplementarne

Wnioskodawca zawarł we wniosku

do innych projektów realizowanych przez wnioskodawcę lub

zapisy potwierdzające
komplementarność – 2 pkt.

partnera, finansowanych ze środków UE (również realizowanych we
wcześniejszych okresach programowania), ze środków krajowych lub
innych źródeł zewnętrznych.
Kryterium promuje projekty obejmujące w ramach grupy docelowej
uczestników z obszarów wiejskich.

Brak spełnienia warunku lub brak
informacji w tym zakresie – 0 pkt.
W ramach projektu:


.
8

Obszary wiejskie

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o



http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA

co najmniej 50% uczestników
mieszka na terenach wiejskich
– 3 pkt;

Obszary wiejskie zostały wskazane w klasyfikacji DEGURBA[1].

[1]

co najmniej 75% uczestników
mieszka na terenach wiejskich
– 4 pkt;

dofinansowanie projektu.

Zgodnie z załącznikiem do regulaminu konkursu.

2



co najmniej 25% uczestników
mieszka na terenach wiejskich

4

Lp.

Kryterium

Opis kryterium

Punktacja

Maksymal
na liczba
punktów

– 2 pkt.
Brak spełnienia wyżej
wymienionych warunków lub brak
informacji w tym zakresie – 0 pkt.

9

Zgodność z Planem

Kryterium promuje projekty ujęte w Planach inwestycyjnych dla

Inwestycyjnym dla
subregionu objętego

subregionów objętych OSI, zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-

Projekt jest zgodny z Planem

2020.

inwestycyjnym – 2 pkt.

obszarem

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu oraz Planów Inwestycyjnych dla subregionu

Brak spełnienia warunku lub brak
informacji w tym zakresie – 0 pkt.

strategicznej
interwencji (OSI)

objętego obszarem strategicznej interwencji (OSI).

2

