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PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA
1
 2020/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  

V Wsparcie dla obszaru zdrowia 

Instytucja  

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Oceny Inwestycji   

Adres 

korespondencyjny  

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 

Telefon 
+ 48 882 354 588 

Faks 
22/63-49-568 

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

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Pani Małgorzata Iwanicka-Michałowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny 

Inwestycji  

Pan Dariusz Juszczyński – Naczelnik Wydziału Oceny i Monitorowania II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2020/1”, „2020/2”, „2020/…”.    

mailto:dep-doci@mz.gov.pl
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU  

Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka 

piersi (komponent centralny)2 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
3
 

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

4
 

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 

Planowana 

alokacja (PLN) 

3 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE X Minimalny udział wkładu Nie dotyczy 

                                                           
2
 Możliwość przyjęcia fiszki projektu przez Komitet Monitorujący PO WER jest uzależniona od uprzedniego przyjęcia 

fiszki projektu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
3
 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. 
4
 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 trybów 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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własnego  

w finansowaniu wydatków 

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
5
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba wdrożonych programów profilaktycznych  

w zakresie chorób negatywnie wpływających na 

zasoby pracy 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
6
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba zrealizowanych kampanii edukacyjnych 

dla kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi 
1 

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 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce lub 

                                                           
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. 
6
 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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 medyczny instytut badawczy funkcjonujący w oparciu o ustawę z dnia 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 onkologia lub chirurgia,  
 

który będzie jedynym realizatorem akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki 

zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi.” 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej wybrany 
zostanie jeden 
realizator akcji 
edukacyjno-
informacyjnej 
przewidzianej w 
programie polityki 
zdrowotnej, który 
powinien posiadać 
odpowiednie zasoby 
merytoryczne.  

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 

2. Projekt przewiduje realizację całej akcji edukacyjno-informacyjnej określonej w programie polityki 

zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” tj.: 

 przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych, aplikacji oraz ogólnodostępnej strony internetowej 
– zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej; 

 zapewnienie stałej obecność projektu w mediach społecznościowych;  

 zapewnienie wsparcia specjalistów – lekarza onkologa lub chirurga onkologa, lekarza specjalisty 
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty, psychologa i dietetyka w formie forum prowadzonego na stronie 
internetowej lub w mediach społecznościowych oraz 

 realizację zadania związanego z monitoringiem programu, w tym nadzorowanie działania Rady ds. Oceny 

i Ewaluacji – zgodnie z założeniami programu polityki zdrowotnej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie, że 
działania realizowane w 
projekcie będą zgodne  
z właściwym zadaniem 
(nr 1) w opracowanym i 
zaakceptowanym 
programie 
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 
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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  

3. Działania przewidziane w projekcie mają charakter ogólnopolski. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie 
prawidłowej i efektywnej 
realizacji elementu 
ogólnokrajowego 
programu 
profilaktycznego 
finansowanego ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  

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  

4. Projektodawca w trakcie realizacji projektu nawiąże stałą współpracę z regionalnymi operatorami 
programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu 
raka piersi” w zakresie pozyskiwania danych odnośnie stopnia realizacji założonych wskaźników w celu 
monitorowania i ewaluacji programu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie prawidłowej 
i efektywnej realizacji 
modułów programu 
profilaktycznego 
finansowanego ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  

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. 
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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 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  

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. raka piersi. 

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 i/lub w 

WAGA 5 
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zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

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 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) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  

… 

Uzasadnienie:  
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU  

Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka 

piersi (moduł makroregionalny)7 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
8
 

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

9
 

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

     x       

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
X zamknięty  

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (PLN) 

12 000 000,00 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

                                                           
7
 Możliwość przyjęcia fiszki projektu przez Komitet Monitorujący PO WER jest uzależniona od uprzedniego przyjęcia 

fiszki projektu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
8
 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. 
9
 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 trybów 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 

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
10

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób, które skorzystały z usługi 

medycznej w programie profilaktycznym 

dofinansowanej w ramach EFS 

- - 5 100 

    

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
11

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Odsetek pacjentek objętych działaniami w 

zakresie fizjoterapii u których nastąpiło 

zwiększenie świadomości profilaktyki 

przeciwobrzękowej po chirurgicznym leczeniu 

raka piersi. 

90%  90%  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

Nie dotyczy 

                                                           
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. 
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. 
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Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projektodawcą może być: 

 uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce 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 onkologia lub chirurgia. 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia 
poprawnej realizacji 
programu polityki 
zdrowotnej 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 

2. 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 
profilaktyczny. 

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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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 programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego 
po leczeniu raka piersi” , 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; 

 zakres badań medycznych i innych interwencji 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  

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  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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o dofinansowanie 
projektu PO WER.    

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 i grupy docelowej) 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 

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 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 1 
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makroregiony.  

Jeśli w dwóch kolejnych 
rundach konkursowych 
w danym makroregionie 
nie zostanie 
rozdysponowana 
alokacja, środki mogą 
być przesunięte na inne 
makroregiony celem 
zakontraktowania 
kolejnych projektów z 
listy rankingowej lub 
rozpisania kolejnej 
rundy konkursowej lub 
przesunięte na inny 
nabór. 

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 X NIE  

7. Projektodawca w trakcie realizacji projektu nawiąże stałą współpracę z wykonawcą modułu centralnego 
programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka 
piersi” mającą na celu monitorowanie i ewaluację programu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie 
prawidłowej i efektywnej 
realizacji programu 
profilaktycznego 
finansowanego ze 
środków Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój.  

Kryterium weryfikowane 
na podstawie treści 
wniosku  
o dofinansowanie 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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projektu PO WER. 

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  

8. Projektodawcy nawiążą współpracę / partnerstwo z co min. 5 podmiotami leczniczymi posiadającymi umowę 

z OW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej realizowanych 

w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej lub warunkach oddziału dziennego w rodzaju rehabilitacji 

ogólnoustrojowej. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
umożliwienie 
korzystania przez 
pacjentki  z zabiegów 
fizjoterapeutycznych jak 
najbliżej miejsca 
zamieszkania. Zatem 
wybór partnerów 
powinien uwzględniać 
zróżnicowanie 
regionalne / lokalne. 

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  

 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. raka piersi. 

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 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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profilaktycznego.  

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

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 i/lub w 
zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

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 Zarządzania Jakością. 

WAGA 10 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 
zapewnienie udzielania 
świadczeń w 
warunkach 
spełniających 
wymagania  
w zakresie zachowania 
bezpieczeństwa 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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pacjenta. 

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

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

Nie dotyczy 

Uzasadnienie:  
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 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER Działanie 5.1 Programy profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży
12

 

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 3 
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  

                                                           
12

 Możliwość przyjęcia fiszki projektu przez Komitet Monitorujący PO WER jest uzależniona od uprzedniego przyjęcia 

fiszki projektu przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
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 2018 r. poz. 1431, 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 trybów 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
15

: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

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

- - 15 000 

2. 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 

Kobiety Mężczyzn 

                                                           
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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1. Liczba opracowanych scenariuszy zajęć 
edukacyjnych  w zakresie profilaktyki próchnicy. 

1 

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 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce lub  

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

 podmiot leczniczy posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju leczenie stomatologiczne. 

Uzasadnienie: 

W celu zapewnienia poprawnej 
realizacji programu polityki 
zdrowotnej próchnicy zębów dla 
młodzieży, 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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE X 
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2. Projekt przewiduje nawiązanie współpracy pomiędzy projektodawcą a:  

 szkołami ponadpodstawowymi oraz 

 podmiotami leczniczymi oraz indywidualnymi praktykami lekarskimi posiadającymi umowę z OW NFZ na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna albo leczenie 
stomatologiczne   

 w przeciągu realizacji projektu powinien współpracować łącznie z co najmniej 40 ww. podmiotami.  

Uzasadnienie: 

Wdrożenie programu polityki 
zdrowotnej będzie realizowane 
poprzez podmioty stanowiące 
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 2018 r. poz. 1431, 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; 

• opis grupy docelowej projektu jest zgodny z opisem adresatów programu profilaktycznego oraz uwzględnia 
kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki 
zdrowotnej; 

• zakres badań medycznych i działań edukacyjnych 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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK X NIE  
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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 profilaktyki 
w zakresie próchnicy zębów dla 
młodzieży. 

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 

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 20187 r. poz. 1431, 

z późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

5. Projektodawca oraz ewentualni partnerzy nie realizują projektu o charakterze profilaktycznym, zbieżnym 
merytorycznie (tzn. dotyczącym tej samej jednostki chorobowej i grupy docelowej) 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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE X 

6. Wartość projektu nie może przekraczać alokacji przeznaczonej na jeden z sześciu makroregionów, w którym 

projektodawca posiada siedzibę i w którym zapewni realizację wszystkich działań w projekcie.  

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, środki mogą być 
przesunięte na inne makroregiony 
celem zakontraktowania kolejnych 
projektów z listy rankingowej lub 
rozpisania kolejnej rundy konkursu 
lub przesunięcia do innego 
konkursu. 

Nie dopuszcza się możliwości 
realizowania projektu 
obejmującego więcej niż jeden 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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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 2018 r. poz. 1431, 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. próchnicy zębów. 

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 i/lub w zakresie 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

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 Zarządzania Jakością. 

WAGA 10 
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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:  

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data 

Warszawa, 
$ezdDataPodpisu 
r. 

 

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

z up. 

$ezdPracownikNazwa  

$ezdPracownikStanowisko  

/dokument podpisany elektronicznie/ 

 

 

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 11 LIPCA 2014 

R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 

2014-2020 (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 1460, z późn. zm.)  

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

 

 

 
 

  

  

 


