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INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  

V Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Instytucja  

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Funduszy Europejskich 

Adres 

korespondencyjny  

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

Telefon 
+ 48 22 530 03 60 

Faks 
+ 48 22 530 03 50 

E-mail 
dep-fe@mz.gov.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Michał Kępowicz, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich 

m.kepowicz@mz.gov.pl 

Krzysztof Górski, Naczelnik Wydziału 

k.gorski@mz.gov.pl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2016/1”, „2016/2”, „2016/…”.    
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(nowotwory głowy i szyi) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
2
 

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 X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

3
 

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

 X           

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE  

Planowana 

alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 
Nie dotyczy 

                                                           
2
 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. 
3
 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. poz. 1146, 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 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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kwalifikowalnych projektu  

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
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  

w programie profilaktycznym dofinansowanej  

w ramach EFS 

- - 4300 

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 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w konkursie 

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 

                                                           
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. 
5
 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 

Uzasadnienie:  

… 

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 działające w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: onkologiczne leczenie skojarzone (tzn. udziela świadczeń 

łącznie w zakresie chemioterapii, chirurgii onkologicznej oraz radioterapii) .  

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 

poprawnej realizacji 

programu polityki 

zdrowotnej dotyczącego 

wczesnego wykrywania 

nowotworów głowy i szyi, 

niezbędny jest udział 

wysokospecjalistycznych 

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 

2. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie, iż podpisze minimum 60 umów dot. współpracy 

w ramach projektu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu co 

najmniej 3 województw w zakresie działań profilaktycznych oraz, że przeszkoli co najmniej po dwie osoby  

(lekarzy lub pielęgniarek) z każdego podmiotu, z którym podpisze ww. umowę współpracy w zakresie 

profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia nowotworów głowy i szyi, z uwzględnieniem kluczowych 

elementów wiedzy onkologicznej jaką powinien posiadać lekarz/pielęgniarka POZ , tj.: 

a. prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki nowotworów głowy i szyi, 

b. znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego 

doboru, 

c. umiejętność leczenia oraz terapii chorych z nowotworami głowy i szyi, 

d. umiejętność prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu nowotworów głowy i szyi, 

e. właściwa komunikacja z chorym. 

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 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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udziału w programie. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

3. Grupę docelową w projekcie stanowią, oprócz osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w 

placówkach podstawowej opieki medycznej, osoby w wieku produkcyjnym, będący w grupie podwyższonego 

ryzyka, którzy zostaną objęci badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia 

choroby.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

ukierunkowanie wsparcia 

zgodnie z założeniami 

Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zróżnicowanie podmiotów 

wdrażających program 

polityki zdrowotnej 

dotyczący wczesnego 

wykrywania nowotworów 

głowy i szyi.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – na podstawie 

numerów NIP podmiotów, 

które złożyły wniosek o 

dofinansowanie. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

5. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem 

adekwatnego programu  profilaktycznego, który jest załącznikiem dokumentacji konkursowej. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie, że działania 

realizowane w projekcie 

będą zgodne z 

opracowanym i 

zaakceptowanym 

programem profilaktycznym, 

który będzie stanowił 

załącznik do dokumentacji 

konkursowej. 

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 

6. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej 

wartości projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza działań mających 

na celu wspieranie 

profilaktyki.  

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie 

maksymalnego progu 

wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą 

ilość realizowanych 

projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów je 

realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

również zapobiec sytuacji, w 

której jeden wnioskodawca 

konsumuje całą alokacje 

przeznaczoną na konkurs. 

 Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną 

organizacją pozarządową repezentująca interesy 

pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 

2 letnie doświadczenie w zakresie działań 

profilaktycznych dot. chorób nowotworowych głowy i 

WAGA 20 
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szyi.  

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.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 

społecznym  reprezentującym interesy i 

zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 20 

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. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

… WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
6
  

                                                           
6
 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 

preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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1. Ocena formalno- merytoryczna 

2.  

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(choroby naczyń mózgowych) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
7
 

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  III  IV X 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

8
 

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

          X  

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE  

Planowana 

alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

                                                           
7
 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. 
8
 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. poz. 1146, 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 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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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
9
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  

w programie profilaktycznym dofinansowanej  

w ramach EFS 

- - 4300 

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 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
10

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

2. 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) 

                                                           
9
 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. 
10

 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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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 działające w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie neurologii lub kardiologii.  

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 

poprawnej realizacji 

programu polityki 

zdrowotnej dotyczącego 

chorób naczyń mózgowych, 

niezbędny jest udział 

wysokospecjalistycznych 

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 

2. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie, iż podpisze minimum 60 umów dot. współpracy 

w ramach projektu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu co 

najmniej 3 województw w zakresie działań profilaktycznych oraz, że przeszkoli co najmniej po dwie osoby  

(lekarze lub pielęgniarki) z każdego podmiotu, z którym podpisze ww. umowę współpracy w zakresie 

profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia chorób naczyń mózgowych, z uwzględnieniem kluczowych 

elementów wiedzy medycznej  jaką powinien posiadać lekarz/pielęgniarka POZ , tj.: 

a. prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób naczyń mózgowych, 

b. znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego 

doboru, 

c. umiejętność leczenia oraz terapii chorych z chorobami naczyń mózgowych , 

d. umiejętność prowadzenia procesu rehabilitacji osób po leczeniu chorób naczyń mózgowych, 

e. właściwa komunikacja z chorym. 

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 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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udziału w programie. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

 

3. Grupę docelową w projekcie stanowią, oprócz osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w 

placówkach podstawowej opieki medycznej, osoby w wieku produkcyjnym, będący w grupie podwyższonego 

ryzyka, którzy zostaną objęci badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia chorób 

naczyń mózgowych.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

ukierunkowanie wsparcia 

zgodnie z założeniami 

Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zróżnicowanie podmiotów 

wdrażających program 

polityki zdrowotnej 

dotyczący wczesnego 

wykrywania nowotworów 

głowy i szyi.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – na podstawie 

numerów NIP podmiotów, 

które złożyły wniosek o 

dofinansowanie. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

5. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem 

adekwatnego programu  profilaktycznego, który jest załącznikiem dokumentacji konkursowej. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie, że działania 

realizowane w projekcie 

będą zgodne z 

opracowanym i 

zaakceptowanym 

programem profilaktycznym, 

który będzie stanowił 

załącznik do dokumentacji 

konkursowej. 

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 

6. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej 

wartości projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza działań mających 

na celu wspieranie 

profilaktyki.  

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie 

maksymalnego progu 

wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą 

ilość realizowanych 

projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów je 

realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

również zapobiec sytuacji, w 

której jeden wnioskodawca 

konsumuje całą alokacje 

przeznaczoną na konkurs. 

 Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu. 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną 

organizacją pozarządową posiadającą co najmniej 2 

letnie doświadczenie w zakresie działań 

profilaktycznych dot. chorób naczyń mózgowych. 

WAGA 20 
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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.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 

społecznym  reprezentującym interesy i 

zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 20 

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. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

… WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
11

  

1. Ocena formalno- merytoryczna 

                                                           
11

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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2.  

… 

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

(reumatoidalne zapalenie stawów) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
12

 

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  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

13
 

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

        X    

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE  

Planowana 

alokacja (PLN) 

15 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

                                                           
12

 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. 
13

 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. poz. 1146, 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 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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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
14

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi medycznej  

w programie profilaktycznym dofinansowanej  

w ramach EFS 

- - 4300 

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 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
15

: 

Ogółem w konkursie 

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) 

                                                           
14

 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. 
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. 
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Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

… 

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 30 kwietnia 2010 r. 

o instytutach badawczych lub szpital kliniczny lub podmiot leczniczy posiadający umowę zawartą OW NFZ 

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie reumatoidalne zapalenie 

stawów. 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 

poprawnej realizacji 

programu polityki 

zdrowotnej dotyczącego 

wczesnego wykrywania 

reumatoidalnego zapalenia 

stawów, niezbędny jest 

udział 

wysokospecjalistycznych 

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 

2. Projektodawca zobowiąże się we wniosku o dofinansowanie, iż podpisze minimum 60 umów dot. współpracy 

w ramach projektu z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z terenu co 

najmniej 3 województw w zakresie działań profilaktycznych oraz, że przeszkoli co najmniej po  dwie osoby  

(lekarzy lub pielęgniarek) z każdego podmiotu, z którym podpisze ww. umowę współpracy w zakresie 

profilaktyki, diagnostyki oraz strategii leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, z uwzględnieniem 

kluczowych elementów wiedzy reumatologicznej jaką powinien posiadać lekarz/pielęgniarka POZ , tj.: 

a. znajomość metod diagnostycznych oraz dostępnych badań z uwzględnieniem ich właściwego 

doboru, 

b. umiejętność leczenia oraz terapii chorych z chorobami reumatycznymi, 

c. umiejętność współpracy z lekarzem posiadającym specjalizację w dziedzinie reumatologii, 

d. właściwa komunikacja z chorym, 

e. umiejętność podstawowego badania reumatologicznego – podmiotowego i przedmiotowego.  

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu 

polityki zdrowotnej będzie 

realizowane poprzez 

wsparcie potencjału 

podmiotów podstawowej 

opieki zdrowotnej, które 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



17 

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.   

3. Grupę docelową w projekcie stanowią, oprócz osób zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w 

placówkach podstawowej opieki medycznej, osoby w wieku produkcyjnym, będący w grupie podwyższonego 

ryzyka, którzy zostaną objęci badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia 

choroby.  

Uzasadnienie: 

Reumatoidalne zapalenie 

stawów jest rozpoznawane 

u osób powyżej 16 roku 

życia, natomiast szczyt 

zachorowań przypada na 

okres produkcyjny – 

pomiędzy 30 a 50 rokiem 

życia. Zastosowanie badań 

przesiewowych na  

określonej grupie populacji  

przyczyni się do 

zapobiegania chorobie 

poprzez jej wczesne 

wykrycie oraz ograniczenie 

negatywnych skutków 

zdrowotnych poprzez 

wcześnie wdrożony proces 

leczenia. Kryterium 

weryfikowane na podstawie 

treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zróżnicowanie podmiotów 

wdrażających program 

polityki zdrowotnej  

dotyczący wczesnego 

wykrywania 

reumatoidalnego zapalenia 

stawów.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – na podstawie 

numerów NIP podmiotów, 

które złożyły wniosek o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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5. Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem 

adekwatnego programu  profilaktycznego, który jest załącznikiem dokumentacji konkursowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie, że działania 

realizowane w projekcie 

będą zgodne z 

opracowanym i 

zaakceptowanym 

programem profilaktycznym, 

który będzie stanowił 

załącznik do dokumentacji 

konkursowej. 

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 

6. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej 

wartości projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza działań mających 

na celu wspieranie 

profilaktyki.  

Biorąc pod uwagę 

wysokość alokacji na 

konkurs,  wprowadzenie 

maksymalnego progu 

wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą 

ilość realizowanych 

projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów 

je realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

również zapobiec sytuacji, 

w której jeden 

wnioskodawca konsumuje 

całą alokacje przeznaczoną 

na konkurs. 

 Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną 

organizacją pozarządową reprezentującą interesy 

pacjentów chorujących na choroby reumatyczne  i 

WAGA 20 
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posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w 

zakresie działań profilaktycznych dot. choroby: 

reumatoidalne zapalanie stawów. 

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.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt przewiduje partnerstwo z partnerem 

społecznym  reprezentującym interesy i 

zrzeszającym podmioty świadczące usługi w 

zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

WAGA 20 

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. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

… WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  
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 ELEMENTY KONKURSU
16

  

1. ocena formalno - merytoryczna 

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania 

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

FISZKA KONKURSU 

(włączanie organizacji pozarządowych w konsultacje ) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
17

 

Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

Priorytet 

inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  

Lp. konkursu 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I x II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

18
 

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

  x          

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 
5 000 000 

                                                           
16

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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. poz. 1146, 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 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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alokacja (PLN) 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Działania na rzecz rozwoju dialogu społecznego oraz idei społecznej odpowiedzialności 

instytucji systemu ochrony zdrowia, poprzez m. in. wsparcie współpracy administracji 

systemu ochrony zdrowia z organizacjami pacjenckimi.  

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 organizacji pozarządowych reprezentujących 

pacjentów, które zostały włączone w proces konsultacji 

społecznych dotyczących działań podejmowanych 

przez administrację państwową w obszarze ochrony 

zdrowia 

Nie dotyczy Nie dotyczy 23 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
20

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1.Liczba organizacji pozarządowych zajmujących się 

problematyką praw pacjenta objętych wsparciem w 

ramach programu 

                                               23 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

                                                           
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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Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą jest podmiot wykazany w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.), od co najmniej 12 miesięcy 

zarejestrowany i prowadzący działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia i reprezentujący środowisko 

pacjentów lub partner społeczny. 

Uzasadnienie: 

W świetle ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1118 z późn. zm.) organy 

administracji publicznej 

prowadzą działalność w sferze 

zadań publicznych, o której 

mowa w art. 4 ww. ustawy, we 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. W związku z 

powyższym, wskazane 

kryterium wynika z konieczności 

zapewnienia realizacji działań 

polegających na wspieraniu 

współpracy pomiędzy 

organizacjami pozarządowymi 

działającymi w obszarze 

ochrony i promocji zdrowia, w 

tym w szczególności 

reprezentującymi poszczególne 

środowiska pacjentów lub 

partnerami społecznymi a 

administracją publiczną. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER oraz statutu 

wnioskodawcy.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie co najmniej obejmują realizację (łącznie) 

następujących zadań:  

a. zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o  konsultacjach 

publicznych aktów prawnych lub innych dokumentów rządowych dotyczących ochrony zdrowia 

przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia lub inny organ administracji państwowej 

zaangażowany w realizację polityki zdrowotnej; 

b. zachęcanie do udziału w konsultacjach oraz upowszechnianie informacji o konsultacjach 

odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia prowadzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

c. przygotowanie ekspertyz i opinii, zawierających propozycje zmian organizacyjnych, prawnych  

i finansowych, które umożliwiałyby poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym  

w szczególności poprawę opieki nad pacjentem onkologicznym; 
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d. organizacja warsztatów, grup roboczych, konferencji służących wymianie dobrych praktyk i 

kończące się wypracowaniem rekomendacji, w zakresie.: 

i. rozwiązań poprawiających dialog społeczny w obszarze ochrony zdrowia, 

ii. funkcjonowania programów profilaktycznych, 

iii. poprawy rozwiązań służących lepszemu dostosowaniu systemu ochrony zdrowia do 

zmieniających się warunków demograficznych i epidemiologicznych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium pozwoli na wybór 

takich projektów, które w jak 

największym stopniu przyczynią 

się do realizacji celu konkursu, 

tj. wsparcia współpracy 

pomiędzy administracją 

publiczną a organizacjami 

pacjenckimi.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Projektodawca przewidział we wniosku o dofinansowanie trwałą współpracę w ramach spotkań „Dialog dla 

zdrowia” (jako miejsca  cyklicznych spotkań w celu dialogu pomiędzy organizacjami pacjentów a 

Ministerstwem Zdrowia)  jako element zapewnienia trwałości rezultatów projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie dalszego 

uczestnictwa Projektodawcy w 

prowadzeniu dialogu 

obywatelskiego z jednostkami 

administracji publicznej po 

zakończeniu realizacji projektu i 

powinno stanowić efekt 

realizacji projektu.   

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zróżnicowanie organizacji 

pozarządowych działających w 

obszarze ochrony i promocji 

zdrowia i zajmujących się 

problematyką praw pacjenta 

oraz partnerów społecznych, 

które poprzez realizację 

projektu przyczynią się do 

wspierania współpracy z 

jednostkami administracji 

publicznej w obszarze ochrony 

zdrowia.  

Kryterium weryfikowane na 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

5. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.  

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej wartości 

projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza działań mających na 

celu wspieranie współpracy 

pomiędzy organizacjami 

działającymi na rzecz 

poszczególnych środowisk 

pacjentów a jednostkami 

administracji publicznej.  

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie maksymalnego 

progu wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą ilość 

realizowanych projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów je 

realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

również zapobiec sytuacji, w 

której jeden wnioskodawca 

konsumuje całą alokacje 

przeznaczoną na konkurs. 

 Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

6. Projekt przewiduje  włączenie w proces konsultacji  organizacji pacjenckich  innych niż beneficjent (na każde 

210 000 PLN kwoty dofinansowania projektu włączona w proces konsultacji zostanie co najmniej 1 

organizacja pozarządowa reprezentująca pacjentów). 

Uzasadnienie: 

Powyższy wymóg ma na celu 

zapewnienie osiągnięcia 

wskaźników założonych w 

konkursie. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

7. Wnioskodawca określił sposób zachowania trwałości poprzez aktywne wykorzystywanie  wypracowanych 

mechanizmów konsultacji przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu.   

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 

wykorzystywania rozwiązań 

wypracowanych w projekcie po 

zakończeniu finansowania ze  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

promuje się te projekty, które 

zapewnią trwałość rezultatów 

projektu.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z jednostką 

sektora finansów publicznych działającą w obszarze 

ochrony zdrowia. 

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z 

konieczności zapewnienia 

realizacji działań polegających 

na wspieraniu współpracy 

pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi zrzeszającymi 

środowiska pacjentów a 

jednostkami administracji 

publicznej. Obszar ten został 

oceniony przez Komisję 

Europejską w toku negocjacji 

jako słaba strona systemu 

ochrony zdrowia.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część II Wnioskodawca.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
21

  

1. Ocena formalno- merytoryczna 

2.  

… 

 

 

 

 

                                                           
21

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania 

organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające 

dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

FISZKA KONKURSU 

(szkolenia z zakresu zarządzania) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
22

 

Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony 

zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług 

zdrowotnych 

Priorytet 

inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, 

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.  

Lp. konkursu 1 
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        

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

25 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

                                                           
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. poz. 1146, 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 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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Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak 

również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące  poprawie efektywności 

funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem  rozwoju 

zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. 

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 pracowników podmiotów leczniczych, w tym 

administracji systemu ochrony zdrowia, którzy dzięki 

EFS podnieśli kompetencje w zakresie zarządzania i 

kontroli 

  9000 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
25

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba pracowników podmiotów leczniczych, w tym 

administracji systemu ochrony zdrowia, objętych 

wsparciem EFS w celu poprawy efektywności jego 

funkcjonowania 

  10000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

                                                           
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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1. Projektodawca w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu  przeszkolił co 

najmniej 200 osób – pracowników podmiotów leczniczych -  w zakresie zarzadzania w ochronie zdrowia oraz 

posiada co najmniej 2 pozytywne rekomendacje od podmiotów korzystających ze szkoleń w tematyce objętej 

konkursem.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu wsparcie 

projektów realizowanych przez 

podmioty posiadających 

doświadczenie w prowadzeniu 

szkoleń z zakresu zarządzania 

w podmiotach leczniczych dla 

pracowników tych podmiotów 

oraz zapewniają odpowiednią 

jakość szkoleń.  

Tytuł szkolenia, który 

projektodawca wykazuje w 

ramach procesu wykazania 

spełniania przedmiotowego 

kryterium musi wprost 

wskazywać, że szkolenie 

dotyczyło problematyki 

zarządzania w sektorze 

ochrony zdrowia.  

Deklaracja o posiadaniu 2 

pozytywnych rekomendacji od 

podmiotów korzystających ze 

szkoleń w tematyce objętej 

konkursem powinna być 

zawarta we wniosku o 

dofinansowanie.  

Sposób weryfikacji: na 

podstawie zapisów wniosku o 

dofinasowanie. Instytucja 

organizująca konkurs może 

wystąpić do wnioskodawcy o 

przedstawienie 2 pozytywnych 

rekomendacji celem ich 

weryfikacji. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Co najmniej 30 % godzin wsparcia edukacyjnego dla każdego z uczestników w ramach projektu będzie 

dotyczyło  zagadnień związanych z: 

a) rozwojem zdolności analitycznych oraz audytu wewnętrznego pracowników sektora ochrony zdrowia oraz 

b) działaniami antykorupcyjnymi adresowanymi m.in. do osób zatrudnionych w pionach administracyjnych 

podmiotów leczniczych oraz lekarzy i managerów ochrony zdrowia, w tym osób zajmujących się zamówieniami 

publicznymi. Celem tego typu działań edukacyjnych będzie przybliżanie tematyki postępowań antykorupcyjnych, 

przejawów działań nieetycznych, metod zwalczania tej patologii oraz utrwalenie pozytywnych wzorców zachowań 

w przypadku wystąpienia zjawisk niepożądanych. Nabyta wiedza pozwoli osobom odpowiedzialnym za 

dystrybucję środków finansowych właściwie reagować i przeciwdziałać korupcji. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

ukierunkowanie 

projektowanego wsparcia na 

zapobieganie korupcji oraz 

wypełniać  ustalenia podjęte 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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podczas negocjacji POWER z 

KE. 

 

Sposób weryfikacji: 

Na podstawie zapisów wniosku 

o dofinansowanie projektu 

3. We wniosku o dofinansowanie zostanie zagwarantowane, że  program poszczególnego szkolenia będzie 

sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz że będzie przewidywał przeprowadzenia walidacji 

kwalifikacji i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie  przez uczestników projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie weryfikacji 

skuteczności działań 

podejmowanych w projekcie 

oraz trwałości osiąganych 

rezultatów.    

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Projektodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu – niezależnie czy jako 

Beneficjent czy Partner projektu.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zróżnicowanie podmiotów  

realizujących projekty w 

zakresie określonym przez 

konkurs 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

5. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł.  

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej wartości 

projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza edukacyjnych 

oferowanych pracownikom 

sektora ochrony zdrowia. 

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie maksymalnego 

progu wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą ilość 

realizowanych projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów je 

realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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również zapobiec sytuacji, w 

której jeden wnioskodawca 

konsumuje całą alokacje 

przeznaczoną na konkurs. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu.  

6. Maksymalna kwota dofinansowania udziału jednego uczestnika w projekcie nie może być większa niż 2 500,00 

PLN. Przedmiotowa kwota nie zawiera ewentualnych kosztów racjonalnych usprawnień (w przypadku zaistnienia 

potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami).  

Uzasadnienie: 

Kryterium zapewnia możliwość 

osiągnięcia wartości 

wskaźników określonych przez 

Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój. Dodatkowo 

planowane wsparcie będzie 

realizowane będzie w krótkich, 

mało kosztochłonnych formach. 

Ponadto przedmiotowa wartość 

opiera się na średnich 

wartościach podobnego 

wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, a 

także ma zapewnić osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników w 

ramach dostępnej alokacji na 

konkurs.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

7. Projekt przewiduje, że uczestnikami projektu będą pracownicy wykonujący administracyjne czynności 

zawodowe, w tym m. in. rejestratorki/torzy, kadra zarządzająca, ordynatorzy, pielęgniarki oddziałowe, 

księgowe, specjaliści ds. zamówień publicznych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić, że 

wsparcie skierowane będzie do 

kadry administracyjnej i 

medycznej posiadającej w 

zakresie swoich obowiązków 

również funkcje 

administracyjne. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

8. Wniosek przewiduje przeprowadzenie, przez Wnioskodawcę przed zakończeniem projektu, walidację 

umiejętności i kompetencji nabytych przez uczestników projektu w kontekście poprawy funkcjonowania 

podmiotu, w którym uczestnik jest zatrudniony. Analiza musi zostać przeprowadzona na próbie co najmniej 
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50% uczestników projektu i odnosić się do celu Działania 5.2 PO WER. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

przeprowadzenie analizy 

odnoszącej się do wpływu 

projektu na realizację celu 

Działania 5.2 PO WER. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Co najmniej 30 % uczestników projektów będą 

stanowiły osoby zatrudnione ( bez względu na formę 

zatrudnienia)  w podmiotach leczniczych świadczących 

podstawową opiekę zdrowotną  

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

 Kryterium wpłynie na 

wypełnienie zobowiązań  

określonych w Country Specific 

Recommendations na rok 2014 

(CSR 2014)  zgodnie z którym 

Polska zobowiązana jest do 

wspierania rozwiązań 

służących poprawie 

efektywności funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia. 

Zgodnie z CSR 2014 Polska 

zobowiązana  do poprawy 

dostępu do opieki zdrowotnej 

przez wzmocnienie opieki 

podstawowej. 

Sposób weryfikacji kryterium: 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie, pkt 3.2 Grupy 

docelowe. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
26

  

1. Ocena merytoryczno-formalna 

                                                           
26

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm
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2.  

… 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 
Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr 

medycznych 

FISZKA KONKURSU 

(szkolenie innych zawodów medycznych) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
27

 

Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających  

na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet Inwestycyjny: 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 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II  III X IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

28
 

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

        X    

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

10 000 000 

                                                           
27

 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. 
28

 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. poz. 1146, 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 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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Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

 
Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb 
epidemiologiczno-demograficznych  

 

 

 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
29

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedstawicieli innych zawodów  istotnych z 

punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kompetencje 

zawodowe w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno-demograficznymi 

   3400 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
30

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba przedstawicieli innych zawodów  istotnych z 

punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony 

zdrowia, którzy dzięki EFS zostali  objęci wsparciem w 

programie w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno- demograficznymi 

   4000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

                                                           
29

 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. 
30

 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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Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą jest podmiot posiadający udokumentowane doświadczenie tj. przeprowadził co najmniej 10 

szkoleń w tematyce adekwatnej do konkursu w ciągu ostatnich 3 lat w co najmniej 3 różnych podmiotach 

oraz posiada co najmniej 5 pozytywnych rekomendacji w zakresie szkoleń planowanych w projekcie. 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie służyło 

wyborowi podmiotów, które 

posiadają doświadczenie oraz 

potencjał w zakresie 

podnoszenia kompetencji 

przedstawicieli innych zawodów 

istotnych z punktu widzenia 

funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia. Z uwagi na 

różnorodność potencjalnych 

beneficjentów w celu 

zachowania odpowiedniej 

jakości wsparcia od 

potencjalnych beneficjentów 

będzie wymagać się 

doświadczenia w realizacji 

adekwatnego wsparcia.    

Sposób weryfikacji kryterium:   

Na podstawie wniosku o 

dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Projekt adresowany jest osób, które zatrudnione są w publicznym systemie ochrony zdrowia (tj. są to osoby 

zatrudnione na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną w podmiocie leczniczym posiadającym kontrakt z OW 

NFZ) i wykonują czynności zawodowe: 

- ratownika medycznego lub 

- dyspozytora medycznego lub 

- pilota Lotniczego Pogotowia Ratunkowego lub 

- fizjoterapeuty lub  

- terapeuty środowiskowego lub 

- opiekuna medycznego lub 

- diagnosty laboratoryjnego. 

 

 

Kryterium  będzie służyło  

ukierunkowaniu wsparcia na te 

zawody, które kwalifikują się do 

objęcia wsparciem zgodnie z 

zapisami Programu 
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Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój oraz z Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-

2020. Krajowe ramy 

strategiczne. 

Sposób weryfikacji kryterium:   

Na podstawie wniosku o 

dofinansowanie. 

 

 

3. Wartość dofinansowania projektu nie może być mniejsza niż 500 000 PLN ani większa niż 2 500 000 PLN  

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie maksymalnego 

progu wartości pojedynczego 

projektu umożliwi 

dywersyfikację podmiotów 

wdrażających projekty, a także 

ma zapewnić osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników w 

ramach dostępnej alokacji na 

konkurs. 

Sposób weryfikacji kryterium:   

Na podstawie wniosku o 

dofinansowanie 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Maksymalna  kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć  2 500,00 

PLN. Przedmiotowa kwota nie zawiera ewentualnych kosztów racjonalnych usprawnień (w przypadku zaistnienia 

potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami). 

Uzasadnienie: 

Koszt wsparcia jest zbieżny z 

szacunkami wykorzystanymi 

podczas określania wartości 

docelowych dla wskaźników 

produktu i rezultatu założonych 

w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój. 

  

5. We wniosku o dofinansowanie zostanie zagwarantowane, że  program poszczególnego szkolenia będzie 

sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz że będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji 

i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie  przez uczestników projektu. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie weryfikacji 

skuteczności działań 

podejmowanych w projekcie 

oraz jakości i trwałości 

osiąganych rezultatów.   

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

6. Projekt przewiduje realizację szkoleń o tematyce medycznej opartą na Evidence Based Medicine. Projekt nie 

może obejmować obowiązkowych szkoleń i kursów przewidzianych prawem krajowym (np. szkoleń BHP). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie, że wsparcie 

edukacyjne będzie opierać się 

na twardych podstawach 

naukowych oraz odnosić się 

będzie wyłącznie do tematyki 

medycznej. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1.  WAGA  

Uzasadnienie:   Stosuje się do typu/typów (nr)  

2. …. WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
31

  

1. Ocena merytoryczno-formalna 

2.  

… 

                                                           
31

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

FISZKA KONKURSU 

(Kształcenie podyplomowe lekarzy) 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
32

 

Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających  

na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. 

Priorytet 

inwestycyjny 

Priorytet Inwestycyjny: 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 1 
Planowany kwartał 

ogłoszenia konkursu  
I  II x III  IV  

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru 

wniosków o 
dofinansowanie

33
 

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

    X        

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane 
projekty 

grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

40 000 000  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  x NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

3 % 

                                                           
32

 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. 
33

 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. poz. 1146, 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 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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Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w 

obszarach  istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze 

szczególnym uwzględnieniem lekarzy zatrudnionych (bez względu na formę zatrudnienia) w  

w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
34

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje 

kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z 

potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi 

  8500 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
35

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w 

Programie, w obszarach związanych z potrzebami 

epidemiologiczno- demograficznymi 

  10 000 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą jest podmiot uprawniony do kształcenia podyplomowego lekarzy  spełniającym warunki art. 

19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tj.: 

                                                           
34

 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. 
35

 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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 podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania 

umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń 

zdrowotnych; 

 inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust 1. pkt.1 ww. ustawy uprawnione do kształcenia 

podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły 

prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki 

badawczo-rozwojowe; 

 inne podmioty niż wymienione w  art. 19 ust 1. pkt 1 i 2 ww. ustawy po uzyskaniu wpisu w rejestrze 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwane dalej 

"organizatorami kształcenia". 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium będzie służyło 

wyborowi podmiotów, które 

posiadają potencjał  

w zakresie prowadzenia 

kształcenia podyplomowego 

lekarzy. 

Sposób weryfikacji kryterium:   

Na podstawie wniosku o 

dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Zakres tematyczny  kursów doszkalających innych niż specjalizacjeoferowanych w ramach projektu dotyczy 

zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i 

leczeniem:  

 chorób układu krążenia, 

 chorób nowotworowych,  

 chorób i zaburzenia psychicznych,  

 chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego, 

 chorób układu oddechowego 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

ukierunkowanie 

projektowanego wsparcie 

zgodnie z ustaleniami podczas 

negocjacji z KE zapisów 

POWER oraz Policy Paper. 

Sposób weryfikacji kryterium:   

Na podstawie wniosku o 

dofinansowanie, 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. We wniosku o dofinansowanie zostanie zagwarantowane, że  program poszczególnego szkolenia będzie 

sformułowany w języku efektów kształcenia, oraz że będzie przewidywał przeprowadzenie walidacji kwalifikacji 

i/lub kompetencji uzyskanych w projekcie  przez uczestników projektu. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie weryfikacji 

skuteczności działań 

podejmowanych w projekcie 

oraz jakości i trwałości 

osiąganych rezultatów.   

Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER.   

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 

4. Całkowita wartość projektu nie może być mniejsza niż 500 000 zł ani większa niż 2 500 000 zł. 

Uzasadnienie: 

Określenie minimalnej wartości 

projektu pozwoli 

Projektodawcom na 

zastosowanie szerokiego 

wachlarza działań mających na 

celu wspieranie profilaktyki.  

Biorąc pod uwagę wysokość 

alokacji na konkurs,  

wprowadzenie maksymalnego 

progu wartości pojedynczego 

projektu zapewni większą ilość 

realizowanych projektów oraz  

dywersyfikację podmiotów je 

realizujących. Wartość 

maksymalna projektu ma 

również zapobiec sytuacji, w 

której jeden wnioskodawca 

konsumuje całą alokacje 

przeznaczoną na konkurs. 

 Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

5. Maksymalna  kwota dofinansowania udziału w kursie dla jednego uczestnika nie może przekroczyć  

4 000,00 PLN. Przedmiotowa kwota nie zawiera ewentualnych kosztów racjonalnych usprawnień  

(w przypadku zaistnienia potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w projekcie osoby  

z niepełnosprawnościami). 

Uzasadnienie: 

Koszt wsparcia jest zbieżny z 

szacunkami wykorzystanymi 

podczas określania wartości 

docelowych dla wskaźników 

produktu i rezultatu założonych 

w Programie Operacyjnym 

Wiedza Edukacja Rozwój, a 

także ma zapewnić osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników w 

ramach dostępnej alokacji 

 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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Kryterium weryfikowane na 

podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu PO 

WER – część V Budżet projektu. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Co najmniej 30 % uczestników projektu  będą stanowiły 

osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia)  

w podmiotach leczniczych świadczących podstawową 

opiekę zdrowotną  

WAGA 20 

Uzasadnienie: 

 Kryterium wpłynie na 

wypełnienie zobowiązań  

określonych w Country Specific 

Recommendations na rok 2014 

(CSR 2014)  zgodnie z którym 

Polska zobowiązana jest do 

wspierania rozwiązań 

służących poprawie 

efektywności funkcjonowania 

systemu ochrony zdrowia. 

Zgodnie z CSR 2014 Polska 

zobowiązana  do poprawy 

dostępu do opieki zdrowotnej 

przez wzmocnienie opieki 

podstawowej. 

Sposób weryfikacji kryterium: ‘ 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie, pkt 3.2 Grupy 

docelowe. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2.  WAGA  

Uzasadnienie:  Stosuje się do typu/typów (nr)  

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1.  

Uzasadnienie:  

 ELEMENTY KONKURSU
36

  

1. Ocena merytoryczno-formalna 

2.  

… 

 

 

                                                           
36

 Należy wskazać, które elementy z poniżej wymienionych będzie obejmował konkurs: weryfikacja fiszki projektowej, 
preselekcja, ocena formalna, ocena merytoryczna, ocena formalno-merytoryczna, ocena strategiczna. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm
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PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 14 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. POZ. 1146, Z PÓŹN. ZM.) 

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 


