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Kryteria wyboru projektu 

Działanie:  6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Poddziałanie:  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną 

Priorytet:  9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 

Cel szczegółowy:  Zwiększony dostęp do usług zdrowotnych 

schemat: Zapobieganie i zwalczanie „COVID-19”1 - tryb nadzwyczajny 

   
 

Kryterium 
 
 

Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 

A. Kryteria Formalne 

A.1 

Niepodleganie wykluczeniu  
z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy) i przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu): 
Ocenie podlega, czy: 
1) wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy)2 nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się  

o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków funduszy europejskich  
na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869  

z późń. zm.), 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 
r. poz. 769), 

- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358); 

2) projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z art. 65 ust. 
6 rozporządzenia 1303/20133, co oznacza że nie został on fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
1 Ilekroć w niniejszych kryteriach mowa jest o COVID-19, należy przez to rozumieć chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. 
2 Ilekroć w poniższych kryteriach mowa jest o wnioskodawcy, należy przez to rozumieć zarówno wnioskodawcę oraz partnera, chyba że kryterium stanowi inaczej. 
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. 
Urz. UE L347 z 20.12.2013, str. 320 i nast. z późn. zm.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013). 
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przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020, niezależnie od tego 
czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta4. 

 
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

A.2 Miejsce realizacji  projektu 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest/będzie na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego 
w rozumieniu art. 70 rozporządzenia 1303/2013. 
 
Projekt nie podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B. Kryteria merytoryczne – ogólne 

B.1 
Kwalifikowalność 

wnioskodawcy/partnera 
 

Ocenie podlega, czy na moment ogłoszenia naboru, projekt został umieszczony w załączniku 5a do 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu 
nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą. Ocenie podlega czy: 
- wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, wskazanego w załączniku, 
- kwota dofinansowania nie przekracza wkładu UE wynikającego z załącznika. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega również, czy partnerami projektu są podmioty uprawnione zgodnie z 
SzOOP. 

W przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 przygotowanie albo realizacja projektu partnerskiego, o 
którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej5, stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona, 
odpowiednio wybór albo zmiana partnera lub zaangażowanie dodatkowego partnera może nastąpić po 
wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W powyższym przypadku nie stosuje się przepisów art. 33 ust. 2 i 3  
ustawy wdrożeniowej.6 

 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.2 
Projekt jest zgodny z typami projektów 
przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania/poddziałania 

Ocenie podlega, czy projekt obejmuje wyłącznie działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-
19”. 

W ramach kryterium weryfikacji podlega również, czy inwestycje w szpitale podległe ministrowi zostały 
uzgodnione z wojewodą oraz Ministerstwem Zdrowia, natomiast inwestycje w szpitale podległe wojewodzie, 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
4 W przypadku zmiany art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 jego zaktualizowana wersja będzie obowiązywała od momentu wskazanego w noweli przedmiotowego rozporządzenia. 
5 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), dalej: ustawa wdrożeniowa. 
6 W sytuacji, gdy projekt ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. nie zostanie przyjęty, wówczas 
do wyboru partnera mają zastosowanie zapisy art. 33 ustawy wdrożeniowej.  
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z wojewodą. 
 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

B.3 
Prawidłowość określenia montażu 

finansowego  

Ocenie podlega, czy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie przekracza 90% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. Wkład własny można pokryć wkładem z budżetu państwa wynoszącym 
nie więcej niż 10 % wydatków kwalifikowalnych projektu (np. wkład UE może wynieść 90%, wkład z budżetu 
państwa 10%, a wkład własny 0%). 
 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.4 Wskaźniki realizacji celów projektu 

Ocenie podlega,  czy: 
- wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich 

osiągnięcia, 
- wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu, 
- wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu. 
 
Lista obowiązkowych wskaźników stanowi załącznik do Kryteriów wyboru projektów. 

 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.5 Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności, tj.: 
- zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków tj. od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z 

zastrzeżeniem, że okres ten może zostać wydłużony decyzją IZ RPO, 

- są zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz 
zapisami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków określonymi w Zasadach składania i wyboru 
projektów, w trybie nadzwyczajnym, 

- zostały uwzględnione w budżecie projektu,  
- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku z realizacją projektu,  
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 

z danych nakładów. 
 

Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
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B.6 Trwałość operacji 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia  
1303/20137. 
 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
B.7 

 
Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i 

wymaganiami prawa ochrony 
środowiska 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył oświadczenie o pozytywnym lub neutralnym wpływie projektu na 
zasadę horyzontalną UE dotyczącą zrównoważonego rozwoju, w szczególności dotyczącą minimalizowania 
negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, oraz o przygotowaniu projektu zgodnie z 
obowiązującym prawem dotyczącym ochrony środowiska.  

 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

B.8 
Zgodność z zasadą równości mężczyzn 

i kobiet oraz niedyskryminacji 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca złożył, we wniosku o dofinasowanie, oświadczenie o pozytywnym wpływie 
projektu na: 
1. Zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami8. 
 

Warunki uznania wpływu projektu za pozytywny określone są w Zasadach składania i wyboru projektów 
w trybie nadzwyczajnym. 
 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe 

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe 

C.1.1 

Udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie lub w związku  

z zakresem objętym wsparciem 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca oświadczył, że projekt będzie realizowany wyłącznie w podmiocie 
posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym 
z zakresem projektu, zawartą z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.  
 
 
Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie spełnienia kryterium. 
 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 
7 W przypadku zmiany art. 71 rozporządzenia 1303/2013 jego zaktualizowana wersja będzie obowiązywała od momentu wskazanego w noweli przedmiotowego rozporządzenia. 
8 Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426), a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 poz. 1878 z późn. zm.). 
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C.1.2 
Uzgodnienie z Wojewodą Kujawsko-

Pomorskim oraz wojewódzkim 
konsultantem ds. chorób zakaźnych 

Ocenie podlega czy zakres rzeczowy projektu został uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz 
wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. 
 
Projekt podlega poprawie w zakresie spełnienia kryterium. 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

Pozytywna ocena kryterium, może wymagać deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zrealizowania określonych działań na etapie realizacji lub trwałości projektu. 

Zobowiązanie takie może wynikać z zapisów wniosku o dofinansowanie projektu lub mieć formę oświadczenia. Niewywiązanie się z tych zobowiązań będzie 

skutkowało zwrotem całości lub części otrzymanego dofinansowania. 


