
Załącznik do Uchwały nr 21/LI/2019 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 5 Listopada 2019 roku 
 

Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych 

Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych  

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. 

Lp. Kryterium Opis kryterium  
Punkta

cja 

1. Zakres projektu 

Projekt obejmuje jedynie moduł dotyczący otyłości lub jedynie moduł dotyczący chorób 

kręgosłupa. 

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. 

0/1 

2. 

KRYTERIUM DLA MODUŁU 

DOTYCZĄCEGO OTYŁOŚCI 

Zgodność z Regionalnym Programem 

Zdrowotnym (RPZ)  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z właściwym RPZ, :  

poprzez złożenie w formularzu wniosku następującego oświadczenia o treści: 

„Projekt jest zgodny z RPZ, w szczególności w zakresie: 

- planowanych działań,  

- grupy docelowej,  

- doświadczeń i kompetencji wykonawców, 

- okresu wsparcia każdego uczestnika programu z głównej grupy docelowej, wynoszący od 3 do 

9 miesięcy”.  

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia 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. 

Jeśli projekt nie obejmuje modułu dotyczącego otyłości,  kryterium uznaje się za spełnione. 

UWAGA: Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia przez 

0/1 
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Lp. Kryterium Opis kryterium  
Punkta

cja 

Wnioskodawcę, w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs. W przypadku 

braku poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie kryterium uznaje się za niespełnione.  

3. 

KRYTERIUM DLA MODUŁU 

DOTYCZĄCEGO CHORÓB KRĘGOSŁUPA 

Zgodność z Regionalnym Programem 

Zdrowotnym (RPZ)  

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt jest zgodny z właściwym RPZ, poprzez 

złożenie w formularzu wniosku następującego oświadczenia o treści: 

„Projekt jest zgodny z RPZ, w szczególności w zakresie: 

- planowanych działań,  

- grupy docelowej,  

- doświadczeń i kompetencji wykonawców, 

- okresu wsparcia każdego uczestnika programu z głównej grupy docelowej, wynoszący od 3 do 

9 miesięcy.” 

Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia 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. 

Jeśli projekt nie obejmuje modułu dotyczącego chorób kręgosłupa,  kryterium uznaje się za 

spełnione. 

UWAGA: Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia przez 

Wnioskodawcę, w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs. W przypadku 

braku poprawy lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie kryterium uznaje się za niespełnione. 

0/1 

4. 
Wnioskodawca jest podmiotem 

wykonującym działalność leczniczą 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy wnioskodawca jest podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności leczniczej.  

Z zastrzeżeniem, że świadczenia opieki zdrowotnej realizowane są wyłącznie przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą. 

0/1 
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Lp. Kryterium Opis kryterium  
Punkta

cja 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie łącznego spełnienia dwóch warunków: 

1. weryfikacji w oparciu o rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą1 na podstawie 

numeru księgi rejestrowej podanego we wniosku o dofinansowanie projektu,  

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. 

5. 

KRYTERIUM DLA PROJEKTÓW 

OBEJMUJĄCYCH MODUŁ: DOTYCZĄCY 

OTYŁOŚCI 

 

Koszt jednostkowy 

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 5 568,00 zł.  

W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika 

projektu. 

Koszt jednostkowy będzie liczony zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość projektu w zakresie modułu dotyczącego otyłości  (PLN) 

                                                                                  <= … PLN 

Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu w zakresie modułu dotyczącego otyłości: 

„Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi w programie”.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/1 

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

http://rpwdl.csioz.gov.pl/
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Lp. Kryterium Opis kryterium  
Punkta

cja 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. Ocena 

kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

Jeśli projekt obejmuje wyłącznie moduł dotyczący chorób kręgosłupa, kryterium uznaje się za 

spełnione. 

6. 

KRYTERIUM DLA PROJEKTÓW 

OBEJMUJĄCYCH MODUŁ:  DOTYCZĄCY 

CHORÓB KRĘGOSŁUPA 

 

Koszt jednostkowy 

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 6 114,00 zł.  

W ramach kryterium weryfikowany jest średni koszt przypadający na jednego uczestnika 

projektu. 

Koszt jednostkowy będzie liczony zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość projektu w zakresie modułu dotyczącego chorób kręgosłupa (PLN) 

                                                                                  <= … PLN 

Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu w zakresie modułu dotyczącego chorób 

kręgosłupa: „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. 

Jeśli projekt obejmuje wyłącznie moduł dotyczący otyłości, kryterium uznaje się za spełnione. 

0/1 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

Typ projektu: wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych  

Regionalny Program Zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego. 

 

Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

1. 
Doświadczenie podmiotu 

leczniczego  

Kryterium promuje projekty, w których podmiot leczniczy 

(wnioskodawca lub partner2) na dzień złożenia wniosku 

świadczy usługi w zakresie zgodnym z RPZ co najmniej 

3 lata i doświadczenie to pochodzi z okresu 

maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Wnioskodawca  zawarł we wniosku zapisy wykazujące 

spełnienie ww. wymogu.  

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy wykazujące ww. doświadczenie 

w zakresie zgodnym z RPZ - 6  pkt. 

Brak spełnienia warunku lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

 6 

2. 
Organizacja świadczeń 

zdrowotnych  

Kryterium promuje projekty, w których wnioskodawcą lub 

partnerem 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, jest podmiot wykonujący 

działalność leczniczą udzielający świadczeń opieki 

zdrowotnej z zakresu 3 podstawowej opieki zdrowotnej 

Wnioskodawca załączył do wniosku 

umowę lub wyciąg z umowy z NFZ 

potwierdzający spełnienie 

wymienionego warunku – 5 pkt. 

Brak spełnienia warunku  lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt.. 

5 

                                                           
2 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 
3 tzn. na najniższym możliwym dla zakresu świadczeń RPZ poziomie systemu ochrony zdrowia.  
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Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej z właściwym Oddziałem 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Weryfikacja na podstawie umowy lub wyciągu z umowy 

z NFZ obowiązującej na dzień złożenia wniosku. 

3 
Akredytacja podmiotu (dotyczy 

podmiotu leczniczego) 

Kryterium promuje projekty, w których podmiot 

leczniczy: 

a. posiada akredytację wydaną na podstawie ustawy  

o akredytacji w ochronie zdrowia, 

b. posiada certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony 

Zdrowia – System Zarządzania Jakością, 

c. posiada udokumentowany wewnętrzny systemu 

zarządzania jakością, w tym: udokumentowane 

posiadanie ustalonych procedur mających na celu 

ochronę informacji pozyskiwanej w trakcie realizacji 

procedur medycznych, 

d. 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).  

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy wykazujące, że podmiot 

leczniczy spełnia warunki określone w 

punktach: a lub b lub c   - 2 pkt. 

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy wykazujące, że podmiot 

leczniczy spełnia warunek określony w 

punkcie d - 2 pkt. 

Brak zapisu w tym zakresie, bądź 

informacja o braku ww. dokumentów -  

0 pkt. 

Punkty nie sumują się. 

2 
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Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

4 Partnerstwo  

Kryterium promuje projekty przewidujące partnerstwo4 z 

następującymi podmiotami: 

a. 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, 

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 środków EFS 

i EFRR na lata 2014-2020. 

Za spełnienie każdego z warunków 

określonych w lit. a) - c)– 1 pkt 

 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

3 

5 Komplementarność 

Kryterium promuje projekty zawierające działania 

komplementarne do innych projektów finansowanych ze 

środków UE (również realizowanych we wcześniejszych 

okresach programowania), ze środków krajowych lub 

innych źródeł zewnętrznych. 

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy potwierdzające 

komplementarność – 1 pkt. 

Brak spełnienia warunku lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

1 

                                                           
4 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 
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Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

6 

Wsparcie w godzinach 

popołudniowych i/albo 

wieczornych oraz/albo w sobotę 

i/albo w niedzielę. 

Kryterium promuje projekty, które zakładają realizację 

działań również w godzinach popołudniowych i 

wieczornych (po godz. 16.00) oraz w sobotę albo w 

niedzielę. 

Projekt zakłada realizację wsparcia: 

 również  w dni powszednie po 

godz. 16.00 - 1 pkt. 

 również w soboty i/albo niedziele - 

1 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

2 

7 

Działania informacyjno – 

szkoleniowe oraz informacyjno-

edukacyjne 

Kryterium promuje projekty przewidujące dodatkowe 

działania: 

a. informacyjno - szkoleniowe dla personelu 

medycznego, z podmiotów świadczących 

podstawową opiekę zdrowotną, lub pielęgniarki/ 

higienistki szkolne, w zakresie merytorycznym 

związanym z udzielanym wsparciem;  

b. informacyjno – edukacyjne  dla osób z otoczenia 

pacjenta, w szczególności: personel szkolny (w tym: 

nauczyciele), pracownicy OPS, PCPR. 

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy przewidujące dodatkowe 

działania: 

a. informacyjno - szkoleniowe – 2 pkt; 

b. informacyjno – edukacyjne – 2 pkt. 

Punkty w ramach kryterium sumują się. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

4 

8 
Odsetek uczestników projektu 

zamieszkujących miasta średnie, 

Kryterium promuje projekty, w których odsetek osób 

korzystających ze wsparcia zamieszkujących miasta 

Za spełnienie warunku – 1 pkt. 

 
1 
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Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

lub miasta średnie tracące 

funkcje społeczno - gospodarcze 

średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno – 

gospodarcze wynosi 50% lub więcej.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz załączników: 

1 lub 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje 

społeczno – gospodarcze” opracowanej na potrzeby 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.5  

Brak spełnienia warunku lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

9 Eksperci w projekcie 

Kryterium promuje projekty, w których zaangażowano 

ekspertów reprezentujących różne dziedziny: 

W PRZYPADKU MODUŁU: OTYŁOŚĆ: lekarz ze 

specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z dziedziny: 

pediatria, lub medycyna sportowa, lub gastroenterologia, 

lub gastroenterologia dziecięca, lub psychiatra, bądź 

pielęgniarka, psycholog/terapeuta, w tym behawioralny, 

fizjoterapeuta. 

W PRZYPADKU MODUŁU: CHOROBY KRĘGOSŁUPA: 

lekarz ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji z 

Wnioskodawca zawarł we wniosku 

zapisy przewidujące zaangażowanie 

następujących ekspertów: 

W PRZYPADKU MODUŁU: 

OTYŁOŚĆ: jeśli więcej niż 2 dziedziny 

z wymienionych - 1 pkt. 

W PRZYPADKU MODUŁU: 

CHOROBY KRĘGOSŁUPA: jeśli 

więcej niż 2 dziedziny z wymienionych 

1 

                                                           
5 Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu.  
Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do ,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” 
( https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_SOR_Sleszynski_11.pdf ) opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. 
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  
Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” . 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_SOR_11.pdf 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_SOR_Sleszynski_11.pdf


Załącznik do Uchwały nr 21/LI/2019 
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          z dnia 5 Listopada 2019 roku 
 

Lp. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 

Maksymalna 

liczba 

punktów 

dziedziny pediatria, ortopedia, oraz ortopedia i 

traumatologia narządu ruchu lub medycyna sportowa, 

bądź pielęgniarka, lub psycholog/ terapeuta w tym 

behawioralny, fizjoterapeuta. 

– 1 pkt. 

Brak spełnienia wyżej wymienionych 

warunków lub brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

10. 

Zgodność z Planem 

Inwestycyjnym dla subregionu 

objętego obszarem strategicznej 

interwencji (OSI) 

Kryterium promuje projekty ujęte w Planach 

inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI, 

zatwierdzonych przez IZ RPO WM 2014-2020 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz Planów Inwestycyjnych 

dla subregionu objętego obszarem strategicznej 

interwencji (OSI). 

Projekt jest zgodny z Planem 

inwestycyjnym – 2 pkt. 

Brak spełnienia warunku lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 pkt. 
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