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L.p. Część RPD  Było Jest 

1.  Fiszka konkursu w 

Działaniu 5.1 Programy 

profilaktyczne  

(profilaktyka w zakresie 

miażdżycy tętnic i 

chorób serca) 

Brak fiszki konkursu  Fiszka nowego konkursu. Fiszka stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej tabeli. 

2.  Fiszka konkursu w 

Działaniu 5.1 Programy 

profilaktyczne  

(nowotwory skóry) 

Brak fiszki konkursu Fiszka nowego konkursu. Fiszka stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej tabeli. 

3.  Fiszka konkursu w 

Działaniu 5.1 Programy 

profilaktyczne  

(osteoporoza) 

Brak fiszki konkursu  Fiszka nowego konkursu. Fiszka stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej tabeli. 

4.  Fiszka konkursu w 

Działaniu 5.1 Programy 

profilaktyczne  

(przewlekła obturacyjna 

choroba płuc) 

Brak fiszki konkursu Fiszka nowego konkursu. Fiszka stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszej tabeli. 

5.  Fiszka konkursu w 

Działaniu 5.1 Programy 

profilaktyczne  (program 

w zakresie edukacji i 

profilaktyki depresji 

poporodowej) 

Brak fiszki konkursu  Fiszka nowego konkursu. Fiszka stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszej tabeli. 

6.  Fiszka konkursu w 
projektowanym Działaniu 
5.5 Rozwój usług 
pielęgniarskich 
(pielęgniarskie 
kompetencje 
zamawiane) 

Fiszka konkursu była 
dotychczas w 
Działaniu 5.3 

Rozszerzona fiszka konkursu 
przeniesiona została do Działania 5.5.  
Konkurs zostanie ogłoszony pod 
warunkiem wprowadzenia nowego 
Działania 5.5 do SZOOP POWER. 
Fiszka konkursu stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszej tabeli. 

 

 

 



2 

 

Załącznik nr 1 - fiszka konkursu w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne (profilaktyka w zakresie miażdżycy tętnic 

i chorób serca) 

 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(profilaktyka w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

1
 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 
wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 

 

Priorytet 
inwestycyjny 

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

                                                           
1
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
2
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego 
przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (PLN) 

40 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach 
konkursu 

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające  
m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  
w programie profilaktycznym dofinansowanej  
w ramach EFS 

- - 11 467 

2. Liczba osób współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 
dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu 
wdrażania programów profilaktycznych opracowanych 
ze środków EFS 

- - 2566 

3. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  
w zakresie chorób negatywnie wpływających na 
zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: Ogółem w konkursie 

                                                           
3
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które 
zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów  
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS 

2174 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

kardiologii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego 

(posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych). 

 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego 
profilaktyki w zakresie 
miażdżycy tętnic i chorób 
serca, niezbędny jest udział 
specjalistycznych 
jednostek, posiadających 
potencjał merytoryczny  
i duże doświadczenie  
w realizacji programów 
zdrowotnych. Kryterium 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 
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2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a min. 40 podmiotami świadczącymi usługi 

podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działań profilaktycznych objętych programem. 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej będzie 
realizowane poprzez 
wsparcie potencjału 
podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej, które 
stanowią kluczowy element 
dotarcia z ofertą działań 
profilaktycznych do osób 
kwalifikujących się do 
udziału w programie.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne  

z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj.: 

 cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie 
dodatkowych celów); 

 opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego 
(dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej); 

 zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym  
w programie profilaktycznym.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że działania 
realizowane w projekcie 
będą zgodne  
z opracowanym  
i zaakceptowanym 
programem 
profilaktycznym, który 
będzie stanowił załącznik 
do regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER - w szczególności 
zadań zaplanowanych do 
realizacji w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  
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4. Projektodawca przewidział w projekcie realizację świadczeń zdrowotnych również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK X NIE  

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapobieganie możliwości 
dublowania się działań 
podejmowanych ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER oraz/lub listy 
projektów profilaktycznych 
realizowanych w ramach 
POWER oraz RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 
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6. Projektodawca posiada siedzibę i zapewni realizację wszystkich działań w projekcie na terenie jednego z 
sześciu makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. 
Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), 
południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni 
(województwa: lubelskie, podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie),  zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski 

(województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie).  
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych, co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Co do zasady alokacja 
zostanie podzielona na 
makroregiony w 
następujący sposób 
(proporcjonalnie do 
wielkości populacji 
zamieszkałej na danym 
terytorium): 

- makroregion centralny – 
20,40% alokacji; 

- makroregion południowo-
wschodni – 17,58% 
alokacji; 

- makroregion wschodni – 
8,66% alokacji; 

- makroregion północny 
15,18% alokacji; 

- makroregion zachodni – 
16,14% alokacji; 

- makroregion śląski – 
22,04% alokacji. 

Projekty wybierane będą w 
podziale na makroregiony w 
ramach zaplanowanej 
alokacji. 

Przygotowywana przez 
KOP lista, o której mowa w 
art. 44 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-2020, 
będzie składała się z kilku 
oddzielnych list, po jednej 
dla każdego makroregionu. 

Konkurs będzie mógł 
odbywać się w rundach w 
podziale na poszczególne 
makroregiony. 

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursu w danym 
makroregionie nie zostanie 
rozdysponowana alokacja, 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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środki mogą być 
przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy 
rankingowej lub rozpisania 
kolejnej rundy konkursu. 

Nie dopuszcza się 
możliwości realizowania 
projektu obejmującego 
więcej niż jeden 
makroregion. 

Co do zasady, w pierwszej 
kolejności IOK będzie 
dążyła do wyłonienia 
jednego projektodawcy na 
jeden makroregion. IOK 
może podjąć decyzje o 
wyborze kilku realizatorów w 
jednym makroregionie, pod 
warunkiem, że w innym 
makroregionie nie zostały 
wybrane projekty lub 
zostanie podjęta decyzja o  
zwiększeniu kwoty alokacji 
na konkurs. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową lub partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
prowadzili działania związane z edukacją 
prozdrowotną dot. profilaktyki w zakresie 
miażdżycy tętnic i chorób serca. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z organizacjami 
pozarządowymi 
reprezentującymi interesy 
pacjentów  w celu poprawy 
jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu 
zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu 
profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER, odpisu z 
Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz statutu 
organizacji.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) reprezentującym interesy  
i zrzeszającym podmioty świadczące usługi  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z partnerami społecznymi  
w celu poprawy jakości 
działań profilaktycznych 
oraz w celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Jeśli  partner projektu 
spełnia zarówno kryterium 
premiujące 1 i 2, punkty 
premiujące sumuje się. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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3. Projektodawca lub partner posiada akredytację 
wydaną na podstawie ustawy o akredytacji  
o ochronie zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania przez dany 
podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia 
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada 
certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony 
Zdrowia – System Zarządzania Jakością. 

 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w warunkach 
spełniających wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa pacjenta. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  
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Załącznik nr 2 - fiszka konkursu w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne (nowotwory skóry) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(nowotwory skóry) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

5
 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 
wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 

 

Priorytet 
inwestycyjny 

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

                                                           
5
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
6
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego 
przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające  
m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
7
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  
w programie profilaktycznym dofinansowanej  
w ramach EFS 

- - 4 300 

2. Liczba osób współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 
dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu 
wdrażania programów profilaktycznych opracowanych 
ze środków EFS 

- - 692 

3. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  
w zakresie chorób negatywnie wpływających na 
zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
8
: Ogółem w konkursie 

                                                           
7
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
8
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które 
zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów  
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS 

815 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym lub instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o 

ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka 

specjalistyczna w zakresie chemioterapii i chirurgii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej 

jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych). 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego 
nowotworów skóry, 
niezbędny jest udział 
specjalistycznych 
jednostek, posiadających 
potencjał merytoryczny  
i duże doświadczenie  
w realizacji programów 
zdrowotnych. Kryterium 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a min. 40 podmiotami świadczącymi usług i 

podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działań profilaktycznych objętych programem. 

 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej będzie 
realizowane poprzez 
wsparcie potencjału 
podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej, które 
stanowią kluczowy element 
dotarcia z ofertą działań 
profilaktycznych do osób 
kwalifikujących się do 
udziału w programie.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne  

z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj.: 

 cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie 
dodatkowych celów); 

 opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego 
(dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej); 

 zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym  
w programie profilaktycznym.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że działania 
realizowane w projekcie 
będą zgodne  
z opracowanym  
i zaakceptowanym 
programem 
profilaktycznym, który 
będzie stanowił załącznik 
do regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER - w szczególności 
zadań zaplanowanych do 
realizacji w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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4. Projektodawca przewidział w projekcie realizację świadczeń zdrowotnych również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapobieganie możliwości 
dublowania się działań 
podejmowanych ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER oraz/lub listy 
projektów profilaktycznych 
realizowanych w ramach 
POWER oraz RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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6. Projektodawca  posiada siedzibę i zapewni realizację wszystkich działań w projekcie na terenie jednego z 

sześciu makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. 

Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-

wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni (województwa: lubelskie, 

podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),  zachodni 

(województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski (województwa: śląskie, opolskie, 

dolnośląskie). 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych, co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Co do zasady alokacja 
zostanie podzielona na 
makroregiony w 
następujący sposób 
(proporcjonalnie do 
wielkości populacji 
zamieszkałej na danym 
terytorium): 

- makroregion centralny – 
20,40% alokacji; 

- makroregion południowo-
wschodni – 17,58% 
alokacji; 

- makroregion wschodni – 
8,66% alokacji; 

- makroregion północny 
15,18% alokacji; 

- makroregion zachodni – 
16,14% alokacji; 

- makroregion śląski – 
22,04% alokacji. 

Projekty wybierane będą w 
podziale na makroregiony w 
ramach zaplanowanej 
alokacji. 

Przygotowywana przez 
KOP lista, o której mowa w 
art. 44 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-2020, 
będzie składała się z kilku 
oddzielnych list, po jednej 
dla każdego makroregionu. 

Konkurs będzie mógł 
odbywać się w rundach w 
podziale na poszczególne 
makroregiony.  

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursowych w 
danym makroregionie nie 
zostanie rozdysponowana 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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alokacja, środki mogą być 
przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy 
rankingowej lub rozpisania 
kolejnej rundy konkursowej. 

Nie dopuszcza się 
możliwości realizowania 
projektu obejmującego 
więcej niż jeden 
makroregion. 

Co do zasady, w pierwszej 
kolejności IOK będzie 
dążyła do wyłonienia 
jednego projektodawcy na 
jeden makroregion. IOK 
może podjąć decyzje o 
wyborze kilku realizatorów 
w jednym makroregionie, 
pod warunkiem, że w innym 
makroregionie nie zostały 
wybrane projekty lub 
zostanie podjęta decyzja o  
zwiększeniu kwoty alokacji 
na konkurs. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE  
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową, lub partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) , którzy w ostatnich 2 latach przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
prowadzili działania związane z edukacją 
prozdrowotną w zakresie nowotworów skóry. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z organizacjami 
pozarządowymi 
reprezentującymi interesy 
pacjentów  w celu poprawy 
jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu 
zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu 
profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER, odpisu z 
Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz statutu 
organizacji.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) reprezentującym interesy  
i zrzeszającym podmioty świadczące usługi  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z partnerami społecznymi  
w celu poprawy jakości 
działań profilaktycznych 
oraz w celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

 

Jeśli  partner projektu 
spełnia zarówno kryterium 
premiujące 1 i 2, punkty 
premiujące sumuje się. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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3. Projektodawca lub partner posiada akredytację 
wydaną na podstawie ustawy o akredytacji  
o ochronie zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania przez dany 
podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia 
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada 
certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony 
Zdrowia – System Zarządzania Jakością. 

 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w warunkach 
spełniających wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa pacjenta. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  
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Załącznik nr 3 - fiszka konkursu w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne (osteoporoza) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(osteoporoza) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

9
 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 
wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 

 

Priorytet 
inwestycyjny 

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

10
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

                                                           
9
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
10

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego 
przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (PLN) 

10 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające  
m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
11

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  
w programie profilaktycznym dofinansowanej  
w ramach EFS 

- - 28667 

2. Liczba osób współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 
dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu 
wdrażania programów profilaktycznych opracowanych 
ze środków EFS 

- - 461 

3. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  
w zakresie chorób negatywnie wpływających na 
zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
12

: Ogółem w konkursie 

                                                           
11

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
12

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które 
zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów  
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS 

543 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie 

reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika 

naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych). 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego 
osteoporozy, niezbędny jest 
udział specjalistycznych 
jednostek, posiadających 
potencjał merytoryczny  
i duże doświadczenie  
w realizacji programów 
zdrowotnych. Kryterium 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a min. 40 podmiotami świadczącymi usługi 

podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działań profilaktycznych objętych programem. 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej będzie 
realizowane poprzez 
wsparcie potencjału 
podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej, które 
stanowią kluczowy element 
dotarcia z ofertą działań 
profilaktycznych do osób 
kwalifikujących się do 
udziału w programie.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne  

z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj.: 

 cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie 
dodatkowych celów); 

 opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego 
(dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej); 

 zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym  
w programie profilaktycznym.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że działania 
realizowane w projekcie 
będą zgodne  
z opracowanym  
i zaakceptowanym 
programem 
profilaktycznym, który 
będzie stanowił załącznik 
do regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER - w szczególności 
zadań zaplanowanych do 
realizacji w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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4. Projektodawca przewidział w projekcie realizację świadczeń zdrowotnych również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapobieganie możliwości 
dublowania się działań 
podejmowanych ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER oraz/lub listy 
projektów profilaktycznych 
realizowanych w ramach 
POWER oraz RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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6. Projektodawca posiada siedzibę i zapewni realizację wszystkich działań w projekcie na terenie jednego z 

sześciu makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. 

Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-

wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni (województwa: lubelskie, 

podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),  zachodni 

(województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski (województwa: śląskie, opolskie, 

dolnośląskie). 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych, co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Co do zasady alokacja 
zostanie podzielona na 
makroregiony w 
następujący sposób 
(proporcjonalnie do 
wielkości populacji 
zamieszkałej na danym 
terytorium): 

- makroregion centralny – 
20,40% alokacji; 

- makroregion południowo-
wschodni – 17,58% 
alokacji; 

- makroregion wschodni – 
8,66% alokacji; 

- makroregion północny 
15,18% alokacji; 

- makroregion zachodni – 
16,14% alokacji; 

- makroregion śląski – 
22,04% alokacji. 

Projekty wybierane będą w 
podziale na makroregiony w 
ramach zaplanowanej 
alokacji. 

Przygotowywana przez 
KOP lista, o której mowa w 
art. 44 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-2020, 
będzie składała się z kilku 
oddzielnych list, po jednej 
dla każdego makroregionu. 

Konkurs będzie mógł 
odbywać się w rundach w 
podziale na poszczególne 
makroregiony.  

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursu w danym 
makroregionie nie zostanie 
rozdysponowana alokacja, 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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środki mogą być 
przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy 
rankingowej lub rozpisania 
kolejnej rundy konkursu. 

Nie dopuszcza się 
możliwości realizowania 
projektu obejmującego 
więcej niż jeden 
makroregion. 

Co do zasady, w pierwszej 
kolejności IOK będzie 
dążyła do wyłonienia 
jednego projektodawcy na 
jeden makroregion. IOK 
może podjąć decyzje o 
wyborze kilku realizatorów 
w jednym makroregionie, 
pod warunkiem, że w innym 
makroregionie nie zostały 
wybrane projekty lub 
zostanie podjęta decyzja o  
zwiększeniu kwoty alokacji 
na konkurs. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 



30 

 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową reprezentującą 
interesy pacjentów z chorobami reumatycznymi 
lub ortopedycznymi lub partnerem społecznym 
(zgodnie z definicją zawartą w Programie 
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój), którzy 
posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie w 
zakresie działań profilaktycznych dot. 
osteoporozy. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z organizacjami 
pozarządowymi 
reprezentującymi interesy 
pacjentów  w celu poprawy 
jakości działań 
profilaktycznych oraz w celu 
zwiększenia skuteczności 
oddziaływania programu 
profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER, odpisu z 
Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz statutu 
organizacji.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) reprezentującym interesy  
i zrzeszającym podmioty świadczące usługi  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z partnerami społecznymi  
w celu poprawy jakości 
działań profilaktycznych 
oraz w celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

 

Jeśli  partner projektu 
spełnia zarówno kryterium 
premiujące 1 i 2, punkty 
premiujące sumuje się. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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3. Projektodawca lub partner posiada akredytację 
wydaną na podstawie ustawy o akredytacji  
o ochronie zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania przez dany 
podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia 
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada 
certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony 
Zdrowia – System Zarządzania Jakością. 

 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w warunkach 
spełniających wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa pacjenta. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  
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Załącznik nr 4 - fiszka konkursu w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne (przewlekła obturacyjna choroba płuc) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(przewlekła obturacyjna choroba płuc) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

13
 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 
wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 

 

Priorytet 
inwestycyjny 

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Lp. konkursu 2 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

14
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

                                                           
13

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
14

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego 
przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające  
m. in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
15

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  
w programie profilaktycznym dofinansowanej  
w ramach EFS 

- - 4 300 

2. Liczba osób współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 
dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu 
wdrażania programów profilaktycznych opracowanych 
ze środków EFS 

- - 692 

3. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  
w zakresie chorób negatywnie wpływających na 
zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
16

: Ogółem w konkursie 

                                                           
15

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
16

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, które 
zostały przeszkolone z zakresu wdrażania programów  
profilaktycznych opracowanych ze środków EFS 

815 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym lub medyczny instytut badawczy działający w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie pneumonologii lub onkologii lub opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień lub podmiot leczniczy podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka zdrowotna w zakresie pneumonologii lub podmiot leczniczy 

podsiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka 

zdrowotna. 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego 
przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc, niezbędny 
jest udział 
specjalistycznych 
jednostek, posiadających 
potencjał merytoryczny  
i duże doświadczenie  
w realizacji programów 
zdrowotnych. Kryterium 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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2. W przypadku, gdy realizatorem programu jest podmiot inny niż podmiot świadczący usługi podstawowej opieki 

zdrowotnej, projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a min. 40 podmiotami 

świadczącymi usługi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działań profilaktycznych objętych programem. 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej będzie 
realizowane poprzez 
wsparcie potencjału 
podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej, które 
stanowią kluczowy element 
dotarcia z ofertą działań 
profilaktycznych do osób 
kwalifikujących się do 
udziału w programie. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne  

z zakresem adekwatnego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj.: 

 cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie 
dodatkowych celów); 

 opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego 
(dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej); 

 zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym  
w programie profilaktycznym.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że działania 
realizowane w projekcie 
będą zgodne  
z opracowanym  
i zaakceptowanym 
programem 
profilaktycznym, który 
będzie stanowił załącznik 
do regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER - w szczególności 
zadań zaplanowanych do 
realizacji w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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4. Projektodawca przewidział w projekcie realizację świadczeń zdrowotnych również  w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapobieganie możliwości 
dublowania się działań 
podejmowanych ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER oraz/lub listy 
projektów profilaktycznych 
realizowanych w ramach 
POWER oraz RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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6.Projektodawca  posiada siedzibę i zapewni realizację wszystkich działań w projekcie na terenie jednego z 

sześciu makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. 

Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), południowo-

wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni (województwa: lubelskie, 

podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie),  zachodni 

(województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski (województwa: śląskie, opolskie, 

dolnośląskie). 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych, co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Co do zasady alokacja 
zostanie podzielona na 
makroregiony w 
następujący sposób 
(proporcjonalnie do 
wielkości populacji 
zamieszkałej na danym 
terytorium): 

- makroregion centralny – 
20,40% alokacji; 

- makroregion południowo-
wschodni – 17,58% 
alokacji; 

- makroregion wschodni – 
8,66% alokacji; 

- makroregion północny 
15,18% alokacji; 

- makroregion zachodni – 
16,14% alokacji; 

- makroregion śląski – 
22,04% alokacji. 

Projekty wybierane będą w 
podziale na makroregiony 
w ramach zaplanowanej 
alokacji. 

Przygotowywana przez 
KOP lista, o której mowa w 
art. 44 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-2020, 
będzie składała się z kilku 
oddzielnych list, po jednej 
dla każdego makroregionu. 

Konkurs będzie mógł 
odbywać się w rundach w 
podziale na poszczególne 
makroregiony. 

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursu w danym 
makroregionie nie zostanie 
rozdysponowana alokacja, 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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środki mogą być 
przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy 
rankingowej lub rozpisania 
kolejnej rundy konkursu. 

Nie dopuszcza się 
możliwości realizowania 
projektu obejmującego 
więcej niż jeden 
makroregion. 

Dopuszcza się możliwość 
realizacji projektu na ternie 
mniejszym niż makroregionu 
(np. tylko na terenie jednego 
z województw, powiatów, 
gmin, wchodzących w skład 
makroregionu). 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej 
jedną organizacją pozarządową lub partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
prowadzili działania związane z edukacją 
prozdrowotną dot. przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z organizacjami 
pozarządowymi 
reprezentującymi interesy 
pacjentów  w celu poprawy 
jakości działań 
profilaktycznych oraz w 
celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER, odpisu z 
Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz statutu 
organizacji.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) reprezentującym interesy  
i zrzeszającym podmioty świadczące usługi  
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z partnerami społecznymi  
w celu poprawy jakości 
działań profilaktycznych 
oraz w celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Jeśli  partner projektu 
spełnia zarówno kryterium 
premiujące 1 i 2, punkty 
premiujące sumuje się. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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3. Projektodawca lub partner posiada akredytację 
wydaną na podstawie ustawy o akredytacji  
o ochronie zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania przez dany 
podmiot umowy w zakresie przeprowadzenia 
przeglądu akredytacyjnego) lub posiada 
certyfikat normy EN 15224 - Usługi Ochrony 
Zdrowia – System Zarządzania Jakością. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w warunkach 
spełniających wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa pacjenta. 
 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  
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Załącznik nr 5 - fiszka konkursu w Działaniu 5.1 Programy profilaktyczne (program w zakresie edukacji i 
profilaktyki depresji poporodowej) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
PO WER,  
w ramach 
którego 

realizowane 
będą projekty

17
 

Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie 
wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej 

 

Priorytet 
inwestycyjny 

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Lp. konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II X III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

18
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    X        

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

                                                           
17

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
18

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 217) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć naboru, którego 
przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast zgodnie  
z podrozdziałem 7.2 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji harmonogramu 
jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego.  
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Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x 
Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu  

Nie dotyczy 

Typ/typy 
projektów 

przewidziane do 
realizacji w 

ramach konkursu 

1. Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m. in. 
komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy 
wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz 
szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem.   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
19

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  
w programie profilaktycznym dofinansowanej w 
ramach EFS 

- - 4 300 

2. Liczba osób współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, którzy 
dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje z zakresu 
wdrażania programów profilaktycznych opracowanych 
ze środków EFS 

- - 692 

3. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  
w zakresie chorób negatywnie wpływających na 
zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
20

: Ogółem w konkursie 

                                                           
19

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
20

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, współpracujących lub pracujących na 
rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej, 
które zostały przeszkolone z zakresu wdrażania 
programów  profilaktycznych opracowanych ze 
środków EFS 

815 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

1. Projektodawcą może być uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym lub instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o 

ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa lub 

podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie ginekologii i położnictwa lub podmiot leczniczy posiadający 

umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 

 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej dotyczącego 
zaburzeń depresyjnych, 
niezbędny jest udział 
specjalistycznych 
jednostek, posiadających 
potencjał merytoryczny i 
duże doświadczenie w 
realizacji programów 
zdrowotnych. Kryterium 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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2. W przypadku, gdy realizatorem programu jest podmiot inny niż podmiot świadczący usługi podstawowej 
opieki zdrowotnej, projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a min. 40 
podmiotami świadczącymi usługi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działań profilaktycznych 
objętych programem. 
 

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 
polityki zdrowotnej będzie 
realizowane poprzez 
wsparcie potencjału 
podmiotów podstawowej 
opieki zdrowotnej, które 
stanowią kluczowy element 
dotarcia z ofertą działań 
profilaktycznych do osób 
kwalifikujących się do 
udziału w programie. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

3. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne  
z zakresem adekwatnego programu  profilaktycznego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu, tj. 
: 

 cele projektu są zgodne z celami programu profilaktycznego (dopuszcza się uwzględnienie 
dodatkowych celów); 

 opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego 
(dopuszcza się uwzględnienie szerszej grupy docelowej); 

 zakres badań medycznych przewidzianych w projekcie jest zgodny z zakresem przewidzianym w 
programie profilaktycznym.   

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że działania 
realizowane w projekcie 
będą zgodne  
z opracowanym  
i zaakceptowanym 
programem 
profilaktycznym, który 
będzie stanowił załącznik 
do regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER - w szczególności 
zadań zaplanowanych do 
realizacji w projekcie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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4. Projektodawca przewidział w projekcie realizację świadczeń zdrowotnych również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych oraz w soboty. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

5. Projektodawca  posiada siedzibę i zapewni realizację wszystkich działań w projekcie na terenie jednego z 
sześciu makroregionów. Makroregiony obejmować będą granice administracyjne obecnych województw. 
Wyodrębnione zostaną następujące makroregiony: centralny (województwa: łódzkie, mazowieckie), 
południowo-wschodni (województwa: małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), wschodni 
(województwa: lubelskie, podlaskie), północny (województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
kujawsko-pomorskie),  zachodni (województwa: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), śląski 

(województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie). 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zwiększenie dostępu 
pacjentów do 
realizowanych w ramach 
projektu działań 
profilaktycznych, co będzie 
służyć zwiększeniu 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie projektu 
PO WER.   

Co do zasady alokacja 
zostanie podzielona na 
makroregiony w 
następujący sposób 
(proporcjonalnie do 
wielkości populacji 
zamieszkałej na danym 
terytorium): 

- makroregion centralny – 
20,40% alokacji; 

- makroregion południowo-
wschodni – 17,58% 
alokacji; 

- makroregion wschodni – 
8,66% alokacji; 

- makroregion północny 
15,18% alokacji; 

- makroregion zachodni – 
16,14% alokacji; 

- makroregion śląski – 
22,04% alokacji. 

Projekty wybierane będą w 
podziale na makroregiony 
w ramach zaplanowanej 
alokacji. 

Przygotowywana przez 
KOP lista, o której mowa w 
art. 44 ust. 4 ustawy o 
zasadach realizacji 
programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w 
perspektywie 2014-2020, 
będzie składała się z kilku 
oddzielnych list, po jednej 
dla każdego makroregionu. 

Konkurs będzie mógł 
odbywać się w rundach w 
podziale na poszczególne 
makroregiony.  

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursu w danym 
makroregionie nie zostanie 
rozdysponowana alokacja, 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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środki mogą być 
przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy 
rankingowej lub rozpisania 
kolejnej rundy konkursu. 

Nie dopuszcza się 
możliwości realizowania 
projektu obejmującego 
więcej niż jeden 
makroregion. 

Dopuszcza się możliwość 
realizacji projektu na ternie 
mniejszym niż 
makroregionu (np. tylko na 
terenie jednego z 
województw, powiatów, 
gmin, wchodzących w skład 
makroregionu). 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

6. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej) finansowanego w ramach regionalnego 
programu operacyjnego. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapobieganie możliwości 
dublowania się działań 
podejmowanych ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój oraz 
Regionalnych Programów 
Operacyjnych.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER oraz/lub listy 
projektów profilaktycznych 
realizowanych w ramach 
POWER oraz RPO. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może być 

uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na podstawie 

art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną 
organizacją pozarządową lub partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawartą  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój), którzy w ostatnich 2 latach przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 
prowadzili działania związane z edukacją 
prozdrowotną dot. zaburzeń depresyjnych. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z organizacjami 
pozarządowymi 
reprezentującymi interesy 
pacjentów w celu poprawy 
jakości działań 
profilaktycznych oraz w 
celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER, odpisu  
z Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz statutu 
organizacji.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 
społecznym (zgodnie z definicją zawarta  
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 
Rozwój) reprezentującym interesy i zrzeszającym 
podmioty świadczące usługi w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wspieranie współpracy 
podmiotów leczniczych   
z partnerami społecznymi  
w celu poprawy jakości 
działań profilaktycznych 
oraz w celu zwiększenia 
skuteczności oddziaływania 
programu profilaktycznego.  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Jeśli  partner projektu 
spełnia zarówno kryterium 
premiujące 1 i 2, punkty 
premiujące sumuje się. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Projektodawca lub partner posiada akredytację 
wydaną na podstawie ustawy o akredytacji  
o ochronie zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy rozpoczyna 
się od daty podpisania przez dany podmiot umowy  
w zakresie przeprowadzenia przeglądu 
akredytacyjnego) lub posiada certyfikat normy EN 
15224 - Usługi Ochrony Zdrowia – System 

WAGA 10 
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Zarządzania Jakością.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w warunkach 
spełniających wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa pacjenta. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu 
PO WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Nie dotyczy  

 

Uzasadnienie: 
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Załącznik nr 6 – fiszka konkursu w Działaniu 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich (pielęgniarskie kompetencje zamawiane) 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich  

FISZKA KONKURSU21 

Pielęgniarskie kompetencje zamawiane 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
22

 

1. Poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych 

2. Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych  

odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju 

Priorytet 

inwestycyjny 

10ii Poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz 
kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu 
osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji. 

10iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie 
wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie 
elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i 
potwierdzanie nabytych kompetencji 

 

Lp. konkursu 11 

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II X III  IV  

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

23
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   X         

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

                                                           
21

 Konkurs zostanie ogłoszony pod warunkiem wprowadzenia nowego Działania 5.5 do SZOOP PO WER. 
22

 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 
należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
23

 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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Planowana 

alokacja (PLN) 
90 000 000,00 PLN 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu 

własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10 % 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych  

uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych  

ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków 

2. Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z 

potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
24

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które dzięki wsparciu programu 

uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej 

  3300 

2. Liczba pielęgniarek i położnych, które po 
zakończeniu udziału w programie uzyskały 
kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami 
epidemiologiczno-demograficznymi  

 

  950 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
25

: Ogółem w konkursie 

                                                           
24

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
25

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
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Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób na kierunku pielęgniarstwo lub 

położnictwo objętych wsparciem w ramach 

programu 

3 900 

2. Liczba pielęgniarek i położnych objętych 
kształceniem podyplomowym w programie w 
obszarach związanych z potrzebami 
epidemiologiczno-demograficznymi  

1000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt przewiduje wsparcie dla studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo poprzez 

zaplanowanie co najmniej dwóch z poniższych działań: 

• uczelniany program stypendialny dla studentów kierunku pielęgniarstwa i/lub położnictwa mający 

charakter motywacyjny, tzn. oparty o zasadę, że student może otrzymać stypendium najwcześniej po drugim 

semestrze kształcenia. Ponadto, z programu stypendialnego może korzystać maksymalnie 50% studentów na 

danym roku kształcenia (uczestników projektu), którzy w poprzednim roku kształcenia otrzymali najlepsze wyniki 

w nauce. Wysokość miesięcznego stypendium może wynieść maksymalnie 1000,00 PLN brutto; 

• finansowanie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program kształcenia. Zajęcia 

dodatkowe muszą być związane z profilem kształcenia i przyczyniać się do nabycia lub podniesienia kompetencji 

przez studentów kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo w zakresie zmieniających się trendów 

epidemiologicznych i demograficznych (starzejącego się społeczeństwa), jak również do nabycia lub podniesienia 

kompetencji w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych; 

• finansowanie praktyk oraz dostosowanie jakości warunków i zasad ich odbywania obowiązkowych 

praktyk zawodowych (realizowanych zgodnie ze standardem kształcenia) do wymogów Europejskiej Ramy 

Jakości Praktyk i Staży (Zalecenie Rady UE pn. „Quality Framework for Traineeships” (w ramach projektu mogą 

być finansowane takie działania jak: zastąpienie zasady bezpłatnych praktyk zawodowych odpłatnymi, 

finansowanie wynagrodzenie opiekuna praktyk ze strony uczelni w wysokości max. 40% jego podstawowego 

wynagrodzenia. Powyższe jest możliwe do realizacji przy założeniu, że program praktyk zawodowych oraz sposób 

ich przeprowadzania będzie odbywał się zgodnie z ww. zaleceniami Rady  

• finansowanie ponadprogramowych, płatnych praktyk zawodowych. Praktyki ponadprogramowe mogą być 

organizowane wyłącznie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lub/i na oddziałach onkologii lub/i na 

oddziałach geriatrycznych/placówkach opieki długoterminowej/placówkach opieki paliatywno-hospicyjnej lub/i 

oddziałach kardiologii i/lub oddziałach psychiatrycznych i/lub oddziałach reumatologii/ortopedii i/lub oddziałach 

pediatrii/neonatologii i/lub oddziałach pulmonologii. Praktyki muszą odbywać się na terenie Polski oraz muszą być 

związane z profilem kształcenia oraz muszą być zgodne z Europejskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. W 

ramach projektu możliwe jest finansowanie wynagrodzenia opiekunów praktyk ponadprogramowych w wysokości 

nieprzekraczającej 40% podstawowego wynagrodzenia pielęgniarki;  

• wizyty studyjne w podmiotach leczniczych krajowych i zagranicznych. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
ukierunkowanie 
wsparcia na 
uatrakcyjnienie 
kształcenia przy 
jednoczesnym 
zachowaniu 
motywacyjnego 
charakteru działań 
planowanych  
w projektach. 

Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

2. Projekt przewiduje realizację programu rozwoju absolwenta kierunki pielęgniarstwo i/lub położnictwo 

obejmującego co najmniej : 

-  wsparcie w znalezieniu  zatrudnieniu na stanowisku pielęgniarki i położnej w podmiocie leczniczym 

działającym na terenie Polski 

- realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa  w zakresie  

potrzeb epidemiologiczno- demograficznych  

- wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania  cyklu szkoleń  zawodowych (wartość stypendium 

może wynieść max. 2000 PLN brutto, wypłacane co miesiąc  przez okres 12 miesięcy pod warunkiem, ze 

absolwent pielęgniarstwa lub/i położnictwa zatrudniony jest na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie 

Polski). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

tworzenie zachęt do 

podejmowania 

zatrudnienia przez 

absolwentów 

pielęgniarstwa i 

położnictwa  w 

podmiotach leczniczych 

na terenie Polski. 

Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku o 
dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 
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3. Działania w projekcie dotyczą wsparcia wykraczającego poza program kształcenia na danym kierunku. 

Uzasadnienie: 

Zadania podlegające 
finansowaniu  
z EFS nie służą 
realizacji obowiązków 
wynikających  
z przepisów Prawa o 
szkolnictwie wyższym i 
przepisów 
wykonawczych. 
Ponadto ich 
finansowanie nie może 
pokrywać kosztów 
opłacanych przez 
studentów w ramach 
czesnego. 

Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

4. Wnioskodawcą jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, której jednostki organizacyjne spełniają w dniu 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu warunki, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby 

prowadzić studia na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjata) 

– zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  oraz 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. 

Uzasadnienie: 

Kryterium umożliwi 
realizację projektów 
przez podmioty 
uprawnione do 
prowadzenia 
kształcenia na kierunku 
pielęgniarstwo i/lub 
położnictwo. 

Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

5. Projektodawca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie posiada negatywnej oceny PKA w zakresie 

oceny programowej obejmującej ocenę jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo lub/i położnictwo 
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Uzasadnienie: 

Spełnienie powyższego 
kryterium przez 
Wnioskodawców 
stanowić będzie 
gwarancję, że do 
konkursu zostaną 
zgłoszone tylko te 
kierunki, które 
gwarantują 
odpowiednią jakość 
kształcenia. 

 Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

6. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika projektu nie może przekraczać 21 500,00 PLN 

(przy założeniu, że projekt trwa co najmniej 3 lata). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
wybór projektów 
gwarantujących 
realizację wskaźników 
określonych przez 
program. 

Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
treści wniosku  
o dofinansowanie 
projektu PO WER. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

7. Projekt przewiduje, że program kształcenia studentów obejmuje również rozwój ich umiejętności w zakresie 

właściwej komunikacji z pacjentem. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

właściwe 

ukierunkowanie 

wsparcia, które będzie 

uwzględniało oprócz 

rozwoju umiejętności 

medycznych również 

umiejętności 

interpersonalnych.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 
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Sposób weryfikacji 
kryterium: na podstawie 
wniosku o 
dofinansowanie. 

 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania kryterium może 

być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w regulaminie konkursu (na 

podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany jest w formie partnerstwa 

uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo 

i/lub położnictwo z podmiotem leczniczym lub 

związkiem pracodawców branży ochrony 

zdrowia. 

WAGA 5 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe kryterium 
ma na celu wzmocnienie 
współpracy pomiędzy 
uczelnią kształcącą na 
kierunku pielęgniarstwo 
i/ lub położnictwo  
a podmiotem leczniczym 
– jako potencjalnym 
pracodawcą 
absolwentów kierunków 
objętych wsparciem oraz 
zapewnienie wszystkim 
uczestnikom projektu 
odbycie praktyk 
ponadprogramowych 
dostosowanych do 
wymogów Europejskiej 
Ramy Jakości Praktyk  
i Staży. 

Sposób weryfikacji 

kryterium: na podstawie 

treści wniosku  

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

2. Podmiot leczniczy lub związek pracodawców 

branży ochrony zdrowia, z którym zawierane jest 

partnerstwo znajduje się i zapewnia zatrudnienie 

w województwie, w którym występuje najniższy 

wskaźnik pod względem liczby 

pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych 

przypadającej na 1 tys. mieszkańców, (tj. 

wielkopolskie, pomorskie, zachodniopomorskie, 

lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, 

kujawsko-pomorskie). 

 

WAGA 
5 

Uzasadnienie: Przedmiotowe 
kryterium ma na celu 

Stosuje się do 1 i   2 
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premiowanie wzrostu 
zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych 
w regionach w których 
występuje najniższy 
wskaźnik zatrudnienia 
w zawodzie 
pielęgniarek/pielęgniarz
y i położnych na 1 tys. 
mieszkańców. 

Sposób weryfikacji 

kryterium: na podstawie 

treści wniosku  

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

typu/typów (nr) 

3. Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową* w 
podmiotach leczniczych absolwentów studiów 
na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na 
poziomie minimum: 

 55 % - 5 pkt 

 od 56 % do 60% - 10 pkt 

 od 61% do 70% - 15 pkt 

 od 71% do 80 % - 20 pkt 

 • Powyżej 80 % - 25 pkt  
 

*Efektywność zatrudnieniową należy rozumieć jako 

podjęcie, przez uczestnika projektu, pracy na 

stanowisku pielęgniarki/-rza lub położnej/-ego w 

podmiocie leczniczym na terenie Polski w okresie 6 

miesięcy od otrzymania prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki/położnej. Kryterium należy uznać za 

spełnione pod warunkiem, że uczestnik projektu 

zostanie zatrudniony na umowę o pracę na co 

najmniej ½ etatu na nieprzerwany okres co najmniej 

trzech miesięcy. 

WAGA Max 25 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe 
kryterium ma na celu 
premiowanie projektów 
zwiększających 
efektywność 
zatrudnieniową 
absolwentów uczelni na 
kierunku pielęgniarstwo  
i położnictwo. 

Sposób weryfikacji 

kryterium: na podstawie 

treści wniosku  

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

4. Projekt zakłada objęcie programem rozwojowym 

absolwenta pielęgniarstwa
26

 co najmniej 30 % 

osób ostatniego roku kształcenia na kierunku 

objętym wsparciem. 

WAGA 5 

                                                           
26

 O którym mowa w kryterium dostępu nr 2 niniejszego konkursu. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie promocji 

projektów 

przewidujących 

kompleksowe wsparcie 

dla pielęgniarskiego 

rynku pracy  poprzez 

rozwój zarówno 

kształcenia przed jak i 

podyplomowego. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 i 2 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

 


