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Kryteria strategiczne ZIT 

Działanie 6.6 WRPO 2014+ Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez 
działania prozdrowotne 
Poddziałanie 6.6.2  Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 
w ramach ZIT dla MOF Poznania 
Projekt P10 Strategii ZIT dla MOF Poznania: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej 
w MOF Poznania. 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium Definicja 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami punktowymi. 

1 
Wniosek został złożony przez 
podmiot uprawniony do 
uzyskania wsparcia w ramach 
Strategii ZIT w MOF Poznania. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem 
zgodności z typem Beneficjenta określonym w 
Strategii ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 
Poznania dla Projektu P10. 

2 

Miejsce realizacji projektu 
zgodne ze Strategią ZIT. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem.  

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod 
względem zgodności z warunkami określonymi w 
Strategii ZIT dla danego projektu strategicznego. 

3 

Cele, zakres i wskaźniki projektu 
są zgodne ze Strategią ZIT. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności 
z celami określonymi w Strategii ZIT, zgodność zakresu 
projektu z działaniami wskazanymi w Strategii ZIT oraz 
zgodność zadeklarowanych wskaźników ze 
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT. 

4 
Wniosek został złożony w 
terminie wskazanym w 
Regulaminie konkursu. 

T/N/ND 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie w terminie wskazanym  
w Regulaminie konkursu. 

5 
Wniosek został złożony do 
właściwej instytucji wskazanej  
w Regulaminie konkursu. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie do instytucji wskazanej  
w Regulaminie konkursu. 

6 

Projekt jest skierowany do grup 
docelowych z Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 
skierowany do grup docelowych z MOF Poznania (w 
przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub 
zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast 
w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na 
tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną w Miejskim 
Obszarze Funkcjonalnym Poznania). 

7 

Projektodawca składa nie 
więcej niż jeden wniosek  
o dofinansowanie projektu  
w ramach konkursu. 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem. 

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów 
składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to 
korzystnie na różnorodność i jakość projektów 
realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to 
ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania 
większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium odnosi się 
do występowania danego podmiotu w charakterze 
partnera wiodącego lub partnera projektu. Oznacza 
to, że jeden podmiot może występować w tym samym 
konkursie w charakterze Wnioskodawcy/partnera 
tylko w jednym wniosku. W przypadku występowania 
podmiotu w charakterze Wnioskodawcy/partnera w 



więcej niż jednym wniosku wszystkie te wnioski 
zostaną odrzucone w związku z niespełnieniem 
kryterium dopuszczającego. 

Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów. 

8 
Wnioskodawca lub partner jest 
podmiotem wykonującym 
działalność leczniczą 
udzielającym świadczeń POZ na 
podstawie zawartej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z dyrektorem 
właściwego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. 

0/3 Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą udzielającym 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa 
opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem 
właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Spełnienie przedmiotowego 
kryterium będzie weryfikowane na podstawie 
oświadczenia Wnioskodawcy zawartego w treści 
wniosku. 

9 

Wnioskodawca lub partner 
posiada co najmniej 3-letnie 
doświadczenie w MOF poznania 
w obszarze tematycznym, w 
którym realizowany jest 
program polityki zdrowotnej. 

0/2 Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Wnioskodawcy lub partnerzy posiadający kilkuletnie 
do świadczenie w realizacji programów zdrowotnych 
w MOF Poznania zapewnią wysoką jakość i 
skuteczność podejmowanych działań. 
Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie oświadczenia 
Wnioskodawcy zawartego w treści wniosku oraz na 
podstawie danych zawartych w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.  

10 

Projekt przewiduje partnerstwo 
z co najmniej jedną organizacją 
pozarządową reprezentującą 
interesy pacjentów i 
posiadającą co najmniej 2-letnie 
doświadczenie w zakresie 
działań profilaktycznych z 
zakresu danej grupy chorób. 

0/1 Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
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. Na potrzeby realizacji 
WRPO 2014+ przez programy profilaktyczne rozumie 
się programy polityki zdrowotnej, które uzyskały 
pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły 
wszystkie warunki wskazane w warunkowej opinii 
AOTMiT. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w 
oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie, 
wskazujące instytucje zaangażowane w realizację 
projektu (partnerów projektu). 

11 

Projekt zakłada realizację 
wsparcia również w godzinach 
popołudniowych i wieczornych 
oraz w sobotę. 

0/2 Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Kryterium przyczyni się do zmniejszenia barier w 
dostępie do badań profilaktycznych m.in. dla osób 
pracujących. Spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o zapisy we wniosku o 
dofinansowanie. 

12 

Komplementarność projektu z 
innymi zrealizowanymi lub 
będącymi w trakcie realizacji 
projektami w zakresie 
profilaktyki zdrowotnej z MOF 
Poznania. 

0/1/2 Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący 
ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 
Komplementarność projektów to ich dopełnianie się 
prowadzące do realizacji zbieżnego celu. Warunkiem 
koniecznym do określenia projektów jako 
komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, 
wykluczający powielanie się działań.  
Wnioskodawca powinien wykazać komplementarność 
co najmniej w zakresie tematyki i obszaru realizacji 
projektu w odniesieniu do innych adekwatnych 



projektów, działań realizowanych w okresie 5 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 
finansowanych ze środków europejskich, krajowych 
lub własnych. 
Skala ocen: 
- brak komplementarności z innymi projektami - 0 pkt., 
- komplementarność z jednym projektem – 1 pkt., 
- komplementarność z dwoma lub więcej projektami – 
2 pkt. 

13 

Strategiczny charakter projektu 
w kontekście realizacji celów 
Strategii ZIT. 

0/1/2/3/4/5 W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia i 
argumenty Wnioskodawcy dotyczące strategicznego 
charakteru projektu w tym m.in.: potrzeby realizacji 
projektu w kontekście problemów i wyzwań rozwoju 
MOF Poznania, kompleksowego podejścia do 
rozwiązywania problemów wskazanych w Strategii ZIT, 
identyfikacji grupy docelowej i dostosowania działań 
do potrzeb tej grupy, wpływu projektu na 
zapobieganie dezaktywizacji zawodowej osób w wieku 
aktywności zawodowej, wpływu projektu na poprawę 
dostępności do wysokiej jakości usług profilaktycznych 
na całym obszarze MOF Poznania. 

14 Własne zaplecze i zasoby 
wnioskodawcy do wykonywania 
badań dalszej pogłębionej 
diagnostyki oraz konsultacji 
medycznej jeżeli byłaby 
konieczna. 

0/2 
Premiowane będą projekty Wnioskodawców którzy 
posiadają własne zaplecze i zasoby do wykonywania 
badań dalszej pogłębionej diagnostyki oraz konsultacji 
medycznej jeżeli byłaby konieczna. 

15 

Liczba gmin, w których będzie 
prowadzona na miejscu 
kwalifikacja uczestników do 
projektu (pacjentów). 

0/1/2/3/4/5/6 W ramach kryterium preferowane będą projekty 
zapewniające przeprowadzenie kwalifikacji 
uczestników do projektu (pacjentów) na miejscu, w 
sposób bezpośredni w jak największej liczbie gmin 
należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania. 
Skala ocen:  
kwalifikacja uczestników do projektu (pacjentów) na 
miejscu w:  
- jednej gminie – 1 pkt.,   
- 2 do  7 gminach – 2 pkt.,   
- 8 do 13 gminach – 3 pkt.,  
- 14 do 19 gminach -  4 pkt. 
- 20 do 21 gmin -  5 pkt. 
- 22 gminach -  6 pkt. 

16 
Wsparcie w postaci opieki nad 
osobą zależną. 

0/2 Premiowane będą projekty, w których uczestnikom 
zapewnione zostanie wsparcie w postaci opieki nad 
osobą zależną (jeśli sprawowanie opieki nad osobą 
zależną stanowi barierę w uczestnictwie w projekcie). 

 Razem punktów: (maksymalna 
liczba punktów wynosi 25) 

25  

 



Kryteria dostępu dla Poddziałania 6.6.2  EFS skierowanego dla ZIT Poznań 
 

Oś Priorytetowa 6: Rynek Pracy  

Priorytet Inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Działanie 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne 

Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania 
prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania 

Kryteria dostępu  
Kryteria zero-jedynkowe; spełnienie poszczególnych kryteriów (jeśli dotyczy) determinuje możliwość 

udziału w dalszej ocenie.  

1. Kryterium zgodności z zakresem właściwego programu profilaktycznego:  
Działania realizowane w projekcie przez projektodawcę oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem 
właściwego programu profilaktycznego, który jest załącznikiem do dokumentacji konkursowej. 

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  
Na potrzeby realizacji WRPO 2014+ przez programy profilaktyczne rozumie 
się programy polityki zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie 
warunki wskazane w warunkowej opinii AOTMiT. Treść ww. programu 
stanowić będzie integralny element regulaminu konkursu. Spełnienie 
przedmiotowego kryterium wymaga stwierdzenia pełnej zgodności działań 
planowanych do realizacji w ramach projektu z zakresem działań zawartych 
we właściwym programie profilaktycznym. 
Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny formalno – 
merytorycznej, zgodnie z etapami zawartymi w Karcie oceny formalno – 
merytorycznej.  

2. Kryterium realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez uprawnione podmioty:  
Świadczenie opieki zdrowotnej realizowane będzie wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą uprawnione do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  
Przedmiotowe kryterium zapewni wysoką jakość i skuteczność 
podejmowanych działań. Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie 
weryfikowane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy zawartego w treści 
wniosku oraz na podstawie danych zawartych w rejestrze podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. Pozytywna ocena spełnienia kryterium 
nie może być wydana wyłącznie na podstawie oświadczenia wnioskodawcy. 
Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny formalno – 
merytorycznej, zgodnie z etapami zawartymi w Karcie oceny formalno – 
merytorycznej.  

3. Kryterium grupy docelowej: 
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie 
podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi). 

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest skierowany do grupy docelowej 
osób w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego 
ryzyka, które zostaną objęte badaniami skriningowymi (przesiewowymi) w 
celu wczesnego wykrycia choroby, o ile projekt obejmuje badania 
skriningowe. Osoby w wieku aktywności zawodowej rozumiane zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-
2020. 
Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny formalno – 
merytorycznej, zgodnie z etapami zawartymi w Karcie oceny formalno – 
merytorycznej.  



4. Kryterium świadczenia usług zdrowotnych w oparciu o Evidence Based Medicine.  
Świadczenie opieki zdrowotnej realizowane będzie wyłącznie w oparciu o Evidence Based Medicine.  

Uzasadnienie:  

Kryterium rekomendowane przez Komitet Sterujący ds. koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  
Przedmiotowe kryterium wpłynie na jakość realizowanych w ramach 
projektów działań, poprzez skrupulatne, precyzyjne wykorzystywanie  
w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych 
dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Medycyna oparta 
na faktach umożliwia korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej 
z systematycznych badań naukowych. Spełnienie kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie.  
Przedmiotowe kryterium weryfikowane będzie na etapie oceny formalno – 
merytorycznej, zgodnie z etapami zawartymi w Karcie oceny formalno – 
merytorycznej.  

5.Kryterium nie powielania działań:  
Beneficjent/Partner nie jest realizatorem analogicznego programu zdrowotnego lub programu polityki 
zdrowotnej realizowanego w ramach POWER.  

Uzasadnienie:  
Przedmiotowe kryterium pozwoli uniknąć dublowania się wydatków w ramach 
programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej finansowanych 
ze środków POWER lub RPO.  

 


