
Załącznik do Uchwały nr 8/2018 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie 
zmiany sektorowych kryteriów wyboru dla typu projektu Wsparcie istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR), ze szczególnym uwzględnieniem 
stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
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Nr 
Nr działania/ typ 

projektu 
Kryterium Obecny zapis Propozycja zmian Uzasadnienie 

1.  

DZIAŁANIE 
9.1.Infrastruktura 
ratownictwa 
medycznego 

Typ projektu: 
Wsparcie 
istniejących 
Szpitalnych 
Oddziałów 
Ratunkowych 
(SOR) , ze 
szczególnym 
uwzględnieniem 
stanowisk 
wstępnej 
intensywnej 
terapii (roboty 
budowlane, 
doposażenie) 

 Tryb wyboru: konkursowy Tryb wyboru: 
konkursowy/pozakonkursowy 

Propozycja zmiany kryteriów dla działania 9.1, typ 1, polegająca na 
dodaniu trybu pozakonkursowego do tego typu projektów, wynika z 
potrzeby uelastycznienia wdrażania działania, jak również z 
potrzeby ujednolicenia możliwości wyboru dla poszczególnych 
typów projektów. Proponowana zmiana może pozytywnie wpłynąć 
na realizację działania 9.1 na jego obecnym, zaawansowanym 
etapie wdrażania. 

Należy nadmienić, że w sektorze zdrowia wszystkie typy projektów 
dotyczą realizacji zadań publicznych, przy czym tryb 
pozakonkursowy nie został uwzględniony wyłącznie w  zakresie 
wsparcia istniejących SOR (dofinansowanie innych istniejących 
podmiotów tj. lądowisk czy centrów urazowych,  odbywa się w trybie 
pozakonkursowym). Jednocześnie, przedmiotowe inwestycje 
dotyczą w głównej mierze intensywnej terapii, dlatego są istotne z 
punktu widzenia społeczno-gospodarczego. 

Należy ponadto zauważyć, że ze względu na aktualny stan 
zagospodarowania alokacji w działaniu 9.1 tj. relatywnie niską 
wartość wolnych środków, zastosowanie trybu pozakonkursowego 
wydaje się szczególnie zasadne. W takim przypadku procedura 
konkursowa może wiązać się z nieproporcjonalnie dużym 
obciążeniem (czasowym, instytucjonalnym) i być nieefektywna. W 
tej sytuacji zastosowanie trybu pozakonkursowego może być 
szczególnie wskazane jako bardziej racjonalny sposób 
rozdysponowania pozostałej dostępnej alokacji. 

W związku z powyższym, projekty z zakresu wsparcia istniejących 
SOR wpisują się w wymogi  § 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
i uwzględnienie trybu pozakonkursowego w przedmiotowym typie 
inwestycji jest uzasadnione. 

 


