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W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziano następujące tryby wyboru projektów:  

 tryb konkursowy; 

 tryb pozakonkursowy. 

W przypadku projektów „dużych”1, niezależnie od trybu wyboru dofinansowanie projektu wymaga potwierdzenia przez Komisję Europejską (po spełnieniu 

wymogów opisanych w art. 100-103 rozporządzenia ogólnego). 

Niezależnie od trybu wyboru projektu projekty oceniane są2: 

 kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz  

 kryteriami merytorycznymi, tj. 

o kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia w postaci określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie powoduje 

wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub  

o kryteriami merytorycznymi II stopnia - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny.   

Procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) są szczegółowo określone w dokumencie System oceny i wyboru projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej3 w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków formalnych odnoszących się 

do kompletności, formy i terminu złożenia wniosku o dofinansowanie, właściwa instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wn iosku w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy w razie stwierdzenia oczywistej omyłki (np. błąd rachunkowy, błąd pisarski) we wniosku o dofi nansowanie projektu właściwa 

instytucja poprawia tę omyłkę z urzędu, informując o tym wnioskodawcę, albo  wzywa wnioskodawcę do poprawienia oczywistej omyłki w wyznaczonym 

terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 21 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.   
                                                                 
1 o których mowa w  art. 100. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013  r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz woju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (dalej rozporządzenie ogólne).  
2
 za wyjątkiem X Osi Pomoc techniczna, gdzie nie stosuje się podziału kryteriów. 

3 ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) 
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W ramach POIiŚ, przewiduje się możliwość poprawy projektów na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru. Zgodnie z art. 45 ust 3, na wezwanie instytucji, 

wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić projekt w części dotyczącej spełnienia kryteriów wyboru w zakresie określonym w regu laminie konkursu lub 

wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektów w trybie pozakonkursowym. Instytucja organizująca konkurs szczegółowo określa w 

regulaminie konkursu sposób i tryb uzupełniania/modyfikacji wniosku aplikacyjnego na etapie jego oceny, z zastrzeżeniem, że modyfikacja ta nie spowoduje 

nierównego traktowania wnioskodawców. 

Wszystkie projekty w ramach osi I-IX, XI POIiŚ oceniane będą kryteriami horyzontalnymi oraz kryteriami sektorowymi przyjętymi dla danego działania 

/poddziałania / typu projektu. 

Wszystkie projekty w ramach osi X i XII POIiŚ oceniane będą wyłącznie kryteriami przyjętymi dla danego działania. 
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Typ projektu:  wsparcie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (roboty budowlane, doposażenie , w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) 

 

Tryb wyboru: pozakonkursowy 

Projekty oceniane są:  

Horyzontalnymi kryteriami formalnymi 

Dodatkowymi kryteriami formalnymi (w tym właściwymi dla danego typu projektu)  

Kryteriami merytorycznymi I stopnia właściwymi dla danego typu projektu 

Horyzontalnymi kryteriami merytorycznymi II stopnia  

 

Dodatkowe kryteria formalne właściwe dla danego typu projektu 

 

Nr Nazwa kryterium  Opis kryterium TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

19 Wnioskodawca jest organem 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (z 
wyłączeniem powiatowych stacji 
sanitarno-epidemiologicznych i 
granicznych stacji sanitarno-

epidemiologicznych) 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, iż Wnioskodawca jest jednym z 
wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U.  z  2021  r.  poz. 195) organów, tj.: 
1) Głównym Inspektorem Sanitarnym; 
2) państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, jako organem rządowej administracji 
zespolonej w województwie. 
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 

oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).  

 



OŚ XI React-EU wersja obowiązująca od 15.11.2021 r. 

5 

20 Zakres projektu wpisuje się w 

zadanie Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej dotyczące działalności 
zapobiegawczej i 

przeciwepidemicznej w zakresie 
chorób zakaźnych, w szczególności 
COVID-19 i innych chorób 
powodowanych  warunkami  

środowiska 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, iż infrastruktura powstała w ramach projektu 
zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 
jednolity: Dz. U.  z  2021  r.  poz. 195) służy prowadzeniu przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej działalności o charakterze zapobiegawczym i przeciwepidemicznym w zakresie chorób 
zakaźnych, w szczególności COVID-19 i innych chorób powodowanych  warunkami  środowiska 
co najmniej w jednym z poniższych zakresów:  
 
- dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, 

- opracowywanie programów   i planów   działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, 
przekazywanie ich do realizacji podmiotom leczniczym w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej oraz kontrola realizacji  tych programów i planów; 
- ustalanie  zakresu  i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym 
zakresie; 
- wydawanie  zarządzeń  i decyzji  lub  występowanie  do  innych  organów  o ich wydanie w 
wypadkach  określonych  w przepisach o zwalczaniu  chorób zakaźnych; 
- wydawanie  decyzji  o stwierdzeniu  choroby  zawodowej  lub  decyzji  o braku podstaw do jej 
stwierdzenia; 
- planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa; 
- nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz 
przystaniach; 
- udzielanie    poradnictwa  w zakresie    spraw    sanitarno-epidemiologicznych lekarzom 
okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, 
żeglugi śródlądowej i powietrznych; 
- kierowanie  akcją  sanitarną  przy  masowych  przemieszczeniach  ludności, zjazdach i 
zgromadzeniach. 
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).  

 

21 Projekt nie obejmuje realizacji 
działań finansowanych z REACT-EU 
w ramach innych obszarów niż 

sektor zdrowia, w szczególności w 
zakresie Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa 2014-2020 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, że projekt nie wpisuje się w zakres działań 
finansowanych ze środków REACT-EU w ramach innych obszarów niż sektor zdrowia, w 
szczególności w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust  3 ustawy wdrożeniowej). 

 

22 Projekt jest zgodny ze Strategią 
Walki z Pandemią Covid-19 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, iż projekt wpisuje się bezpośrednio w 
kierunki działań określone w „Strategii Walki z Pandemią Covid-19” (np. w zakresie potencjału 
ludzkiego, gotowości, przygotowania do prowadzenia wywiadów epidemiologicznych, 
uwzględnienia kontekstu obciążenia psychologicznego) – wersji tego dokumentu obowiązującej 
w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie. 
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).  
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23 Projekt jest uzgodniony z 

Głównym Inspektorem 

Sanitarnym (kryterium dotyczy 
projektów, w których 

Wnioskodawcą nie jest Główny 
Inspektor Sanitarny) 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, iż zakres rzeczowy projektu został uzgodniony 
przez Wnioskodawcę z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 
Wnioskodawca powinien przedłożyć kopię pisma Głównego Inspektora Sanitarnego, z którego 
wynika w sposób jednoznaczny, iż organ ten akceptuje zakres rzeczowy projektu zgłoszonego do 
dofinansowania. 
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

24 Wnioskodawca dysponuje 

odpowiednio wykwalifikowaną 
kadrą do obsługi zasobów/ 

infrastruktury objętej projektem 

Warunkiem spełnienia kryterium jest zapewnienie, iż Wnioskodawca dysponuje odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrą do obsługi zasobów/ infrastruktury objętej projektem. Wnioskodawca 
powinien złożyć oświadczenie, z którego wynika w sposób jednoznaczny, że niniejsze kryterium 
jest spełnione. 
 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium na etapie 
oceny spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust 3 ustawy wdrożeniowej).  

 

 

 

Kryteria merytoryczne I stopnia właściwe dla danego typu projektu 

 

Lp. Kryterium 

 

Opis kryterium Zasady oceny 

kryterium 
Waga 

Punkta

cja 
Wynik 

1 Ocena efektywności podmiotu leczniczego w wymiarze finansowym 

1.1. Wskaźnik rentowności netto 

Wskaźnik rentowności netto 
 
  

wynik netto 
---------------------------------- *100% 

przychody ogółem  
(tzn. przychody netto ze sprzedaży 
+ pozostałe przychody operacyjne  

+ przychody finansowe) 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 
>3,00% 

 

1 

3 

3 
 

 
 

(1,50%; 3,00%> 
2 

 
 

<0,00%; 1,50%> 
1 

<0,00% 0 

1.2. Wskaźnik płynności 

Wskaźnik bieżącej płynności 

 

aktywa obrotowe 
 

zobowiązania krótkoterminowe  

 
>1,20 

 

1 

3 

3 
 

 
(0,90; 1,20> 

 
2 

 
(0,60; 0,90> 

1 
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Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

≤0,60 0 

1.3. Wskaźnik zadłużenia wymagalnego 

Stosunek zobowiązań wymagalnych na koniec  
danego roku 

do przychodów na dany rok 
 

zobowiązania 

wymagalne na koniec 
danego roku 

 

przychody ogółem 

(tzn. przychody netto ze sprzedaży 

+ pozostałe przychody operacyjne 

+ przychody finansowe) 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 
 

0,00 
 
 

1 

3 

3 

 
 

(0,00; 0,05> 
 
 

2 

 
 

(0,05; 0,10> 
 
 

1 

>0,10 0 

1.4. Wskaźnik zadłużenia ogólnego 

Stosunek zobowiązań długo- 

i krótkoterminowych oraz rezerw na koniec danego  
roku 

do przychodów na dany rok 
 

zobowiązania długoterminowe  

+ zobowiązania krótkoterminowe  

+ rezerwy na zobowiązania  

--------------------------------------

--- 

przychody ogółem 

(tzn. przychody netto ze sprzedaży 

+ pozostałe przychody operacyjne + przychody finansowe) 

 
Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

 

 
 

≤0,25 
 
 
 

1 

2 

2 

 
 
 

(0,25; 0,50> 
 
 
 

1 

 
>0,50 

0 

2 Efektywność energetyczna Uwzględnienie w projekcie rozwiązań przyczyniających się do 

poprawy efektywności energetycznej, w szczególności do 

Wnioskodawca wykazał i 
poparł odpowiednimi 

danymi, że projekt 
2 1 2 
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obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej 
wykorzystywania/zmniejszenia energochłonności obiektu. 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w zakresie 
niniejszego kryterium na etapie oceny spełnienia kryteriów 
wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej). 

przewiduje zastosowanie 
rozwiązań przyjaznych 

środowisku 
przyrodniczemu 
(nowoczesnych, 

energooszczędnych 
rozwiązań technicznych i 

technologicznych) 

przyczyniających się do 
poprawy efektywności 

energetycznej, w 
szczególności do 

obniżenia zużycia energii 
lub efektywniejszego jej 
wykorzystywania/zmniej
szenia energochłonności 
obiektu i uzasadnionych 

z punktu widzenia 
efektywności kosztowej 
podmiotu leczniczego, 

tj.: 
- wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej  
lub 

- docieplenie ścian 
zewnętrznych 

lub 
- zakup urządzeń i 

technologii 
energooszczędnych  

lub 
- zakup i montaż 

instalacji 
wykorzystujących 

odnawialne źródła 
energii do podgrzewania 

wody użytkowej i/lub 
wspomagania 

centralnego ogrzewania, 
- wymiana tradycyjnych 
opraw oświetleniowych 

na oprawy LED, 

Projekt nie przewiduje 
zastosowania rozwiązań 
przyczyniających się do 
poprawy efektywności 

energetycznej, w 
szczególności do 

obniżenia zużycia energii 

0 
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lub efektywniejszego jej 
wykorzystywania/zmniej
szenia energochłonności 
obiektu i uzasadnionych 

z punktu widzenia 
efektywności kosztowej. 

 

3 Efektywność ekonomiczna 

ekonomiczna stopa zwrotu(ERR) wyrażona w % 
w 10- cio letnim okresie referencyjnym analizy 

 

 

 
                  
 

𝑆
𝐸 

– salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści 

generowanych w wyniku realizacji projektu w 
poszczególnych latach przyjętego okresu referencyjnego 
analizy, 

t – poszczególne lata przyjętego okresu referencyjnego 
analizy n=9 (okres referencyjny analizy (10 lat 
pomniejszone o 1) 
stopa dyskontowa wynosi 5% w 10 letnim okresie 
referencyjnym 

Istnieje możliwość poprawy/uzupełnienia 
projektu w zakresie niniejszego kryterium na 
etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru 
(zgodnie z art. 45 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej). 

>15% 

1 

3 

3 

(10%; 15%> 2 

(5%; 10%> 1 

≤ 5% 0 
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4 
Zwiększenie dostępności architektonicznej 

osobom ze szczególnymi potrzebami* 

W wyniku realizacji projektu zapewniona zostanie 

dostępność w rodzaju dostępności architektonicznej 

osobom ze szczególnymi potrzebami w oparciu o 

przepisy ustawy z dnia 19 l ipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Zostanie zapewniona 

dostępność 

architektoniczna osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie: 

„wolne od barier 

poziome i pionowe 

przestrzenie 

komunikacyjne 

budynków, czyli 

możliwość poruszania się 

po piętrach i pomiędzy 
piętrami”. 

1 1 

 

4 

Zostanie zapewniona 

dostępność 

architektoniczna osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie: 

„informacji na temat 

rozkładu pomieszczeń w 

budynku, co najmniej w 

sposób wizualny i 

dotykowy lub głosowy 

czyli umieścić w budynku 

np. schemat 

pomieszczeń, tyflomapę, 

infokiosk, które pomogą 

w szczególności osobie z 

niepełnosprawnością 

wzroku lub słuchu w 

lokalizacji pomieszczeń w 
budynku 

1 

 

                                                                 
* ustawa z dnia 19 l ipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) 
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Zostanie zapewniona 
dostępność 

architektoniczna osobom 
ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie: 
„wstęp do budynku 

osobie z psem 
asystującym”. 

1 
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Zostanie zapewniona 

dostępność 

architektoniczna osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami w zakresie: 

„możliwość ewakuacji 

osobom ze szczególnymi 

potrzebami lub 

zapewnienie im innego 

sposobu ratunku 

(poprzez odpowiednie 

procedury, sprzęt czy 

sygnalizację)”. 

1 



OŚ XI React-EU wersja obowiązująca od 15.11.2021 r. 

13 

 

5 
 

Działania w projekcie służą wsparciu w zakresie 

utworzenia i/lub funkcjonowania laboratoriów 

BSL-3 w związku z pandemią COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych 4  

 

Ocenie podlega czy zakres  projektu przyczyni  s ię do 

wzmocnienia  systemu ochrony zdrowia  poprzez 

wsparcie w zakresie utworzenia  i /lub funkcjonowania  
laboratori ów BSL-3 w związku z pandemią COVID -19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji  
kryzysowych. Wsparcie w projekcie obejmuje m.in. 
przebudowę, doposażenie, zwiększenie możl iwości  
testowania  COVID-19. 

 
Is tnieje możliwość poprawy/uzupełnienia projektu w 

zakresie niniejszego kryterium na etapie oceny 
spełnienia kryteriów wyboru (zgodnie z art. 45 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej). 

0 pkt – w projekcie nie 

przewiduje się wsparcia 

w zakresie utworzenia 

i/lub funkcjonowania 

laboratoriów BSL-3 w 

związku z pandemią 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz 

wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

 

2 pkt – w projekcie 

przewidziano wsparcie w 

zakresie utworzenia i/lub 

funkcjonowania 

laboratoriów BSL-3 w 

związku z pandemią 

COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz 

wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

 

1 0 2 

2 

Maksymalna liczba punktów dla projektów, dla których wnioskodawcą jest Główny Inspektor Sanitarny 20 

Maksymalna liczba punktów dla projektów, dla których wnioskodawcą jest państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, jako 
organ rządowej administracji zespolonej w województwie  

22 

 

 

 

                                                                 
4 Dotyczy projektów  realizowanych przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne 


