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Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia 
sektorowych kryteriów wyboru projektów dla wybranych typów projektów w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014‐2020 

Kryteria wspólne dla wszystkich typów projektów 

1. Dodatkowe kryteria formalne 

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

11 Logika projektu Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:   

11a problem, który ma zostać rozwiązany został szczegółowo przedstawiony i poparty danymi z podaniem ich źródła;  

11b cele projektu wynikają ze zdiagnozowanego problemu;  

11c działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z celów projektu i zostały przedstawione w sposób klarowny i 
szczegółowy; 

 

11d harmonogram realizacji projektu jest kompletny, przedstawiono w nim sekwencje poszczególnych działań, powiazania 
między nimi oraz wszystkie fazy projektu 

 

11e przedstawiony został system zarządzania projektem uwzględniający przejrzysty podział zadań między poszczególnymi 
członkami zespołu projektowego 

 

12 Analiza ryzyka  Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:   

12a w projekcie zostało uwzględnione ryzyko w kluczowych obszarach  

12b opisane zostały metody zarządzania ryzykiem w sposób klarowny i szczegółowy  

12c w projekcie przewidziano monitorowanie ryzyka oraz działania zaradcze  

13 Efektywność kosztowa 

projektu (racjonalność i 

efektywność wydatków 

projektu) 

Kryterium uznaje się za spełnione w przypadku pozytywnej oceny wszystkich elementów:  

13a wszystkie wydatki przedstawione w kosztorysie/kalkulacji kosztów są efektywne kosztowo, tj. uzasadnione i 
adekwatne z punktu widzenia zakresu i celów projektu 

 

13b wydatki są racjonalne, tzn. oparte na wiarygodnych źródłach, tj. 
‐ w zakresie robót budowlanych – kosztorys inwestorski oparty o aktualny cennik dostępny na rynku dotyczący cen w 
budownictwie 
‐w zakresie usług lub dostaw ‐ rozeznanie rynku, cennik lub inne) 
‐ z przeprowadzonej analizy wariantów wynika, że rozwiązanie przyjęte do realizacji  (wybrany wariant realizacji 
inwestycji) jest rozwiązaniem najlepszym biorąc pod uwagę aspekty: instytucjonalny, techniczny i środowiskowy, a 
także  najbardziej uzasadnionym z punktu widzenia efektywności kosztowej 
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2. Kryteria merytoryczne I stopnia 

Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny kryterium Waga 
Max 

punktacja 

KRYTERIA DOTYCZĄCE PODMIOTU LECZNICZEGO   

1 Jakość
1
 

Posiadanie przez podmiot leczniczy akredytacji wydanej 
na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o 

akredytacji w ochronie zdrowia 

1 pkt ‐ Podmiot leczniczy posiada akredytację. 
4 4 

0 pkt ‐ Podmiot leczniczy nie posiada akredytacji. 

2 Kształcenie
2
 

Podmiot leczniczy uczestniczy w kształceniu 
przeddyplomowym i podyplomowym kadr systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego
3
. 

1 pkt ‐ Podmiot leczniczy uczestniczy w kształceniu 
2 2 

0 pkt ‐ Podmiot leczniczy nie uczestniczy w 
kształceniu 

Ocena efektywności podmiotu leczniczego w wymiarze finansowym 

3.1. 
Wskaźnik rentowności 

netto 

Wskaźnik rentowności netto 
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3 pkt – >3,00% 

1 3 
2 pkt – (1,50%; 3,00%> 

1pkt – <0,00%; 1,50%> 

0 pkt – <0,00% 

3.2. Wskaźnik płynności 

Wskaźnik bieżącej płynności 
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3 pkt – >1,20 

1 3 
2 pkt – (0,90; 1,20> 

1 pkt – (0,60; 0,90> 

0 pkt – ≤0,60 

3.3. 
Wskaźnik zadłużenia 

wymagalnego 

Stosunek zobowiązań wymagalnych na koniec danego 
roku  

3 pkt – 0,00 1 3 

                                                           
1
 Kryterium nie dotyczy projektów w zakresie wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt 

umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy składanych przez SP ZOZ LPR.  
2
 Kryterium nie dotyczy projektów w zakresie wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt 

umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy składanych przez SP ZOZ LPR. 
3
 Lekarze systemu, pielęgniarki systemu, ratownicy medyczni, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2016 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 

1410 z późn. zm.) 
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do przychodów na dany rok 
 

zobowiązania	wymagalne
na	koniec	danego	roku	
przychody	ogółem

�tzn. przychody	netto	ze	sprzedaży
4	pozostałe	przychody	operacyjne

4	przychody	finansowe�

 

2 pkt – (0,00; 0,05> 

1 pkt – (0,05; 0,10> 

0 pkt – >0,10 

3.4. 
Wskaźnik zadłużenia 

ogólnego 

Stosunek zobowiązań długo‐  
i krótkoterminowych oraz rezerw na koniec danego roku  

do przychodów na dany rok 
 

zobowiązania	długoterminowe
4	zobowiązania	krótkoterminowe

4	rezerwy	na	zobowiązania
przychody	ogółem

�tzn. przychody	netto	ze	sprzedaży
4	pozostałe	przychody	operacyjne

4	przychody	finansowe�

 

2 pkt – ≤0,25 

1 2 1 pkt – (0,25; 0,50> 

0 pkt – >0,50 

KRYTERIA Z PUNKTU WIDZENIA ZAKRESU PROJEKTU 

4 
Efektywność 

energetyczna 

Uwzględnienie w projekcie rozwiązań przyczyniających 
się do poprawy efektywności energetycznej, w 
szczególności do obniżenia zużycia energii lub 

efektywniejszego jej wykorzystywania/zmniejszenia 
energochłonności obiektu. 

1 pkt – Wnioskodawca wykazał i poparł 
odpowiednimi danymi, że projekt 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/zmniejszenia energochłonności 
obiektu i uzasadnionych z punktu widzenia 

efektywności kosztowej podmiotu leczniczego, w 
szczególności: 
‐ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  
lub 
‐ docieplenie ścian zewnętrznych lub 
lub 
‐ zakup urządzeń i technologii energooszczędnych  
lub 

2 2 
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‐ zakup i montaż instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii do podgrzewania wody 
użytkowej i/lub wspomagania centralnego 
ogrzewania.  

0 pkt – Projekt nie przewiduje zastosowania 
rozwiązań przyczyniających się do poprawy 

efektywności energetycznej, w szczególności do 
obniżenia zużycia energii lub efektywniejszego jej 
wykorzystywania/zmniejszenia energochłonności 
obiektui uzasadnionych z punktu widzenia 

efektywności kosztowej. 

5 
Komplementarność i 

synergia  

Powiązanie projektu z innymi działania realizowanymi 
przez podmiot leczniczy 

 

1 pkt – podmiot leczniczy realizował lub realizuje 
inne działania powiązane z infrastrukturą będącą 
przedmiotem projektu przyczyniające się do 
wzmocnienia wzajemnych efektów powodując ich 
maksymalizację (tzw. efekt synergii), np. ze środków 
EFRR, EFS, publicznych lub prywatnych środków 
krajowych. 

1 1 

0 pkt – podmiot leczniczy nie realizował i nie 
realizuje innych działań powiązanych z infrastrukturą 
będącą przedmiotem projektu przyczyniających się 
do wzmocnienia wzajemnych efektów powodując ich 
maksymalizację (tzw. efekt synergii). 

6 
Efektywność 

ekonomiczna  

Ekonomiczna stopa zwrotu(ERR) wyrażona w % w 10‐cio 
letnim okresie referencyjnym analizy 

7 89:
�1 4 :<<�9 = 0

?

9=0
 

8:  – 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 

4 pkt – >15% 

1 4 

2 pkt –(10%; 15%> 

1 pkt –(5%; 10%> 

0 pkt – ≤ 5% 

7 
Ponadregionalność 

projektu
4
,
5
 

Zakres projektu jest zgodny z przyjętą przez Radę 
Ministrów strategią ponadregionalną oraz jest to 

1 pkt – spełnienie co najmniej jednego z czterech  
warunków będzie skutkowało przyznaniem 1 punktu 

1 1 

                                                           
4
 Dotyczy projektów wybieranych w trybie konkursowym 

5
 Horyzontalne kryterium merytoryczne I stopnia (przyjęte uchwałą KM 3/2015) – nie jest przedmiotem uchwały 27/2015 przyjmującej kryteria dla działania 9.1 
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przedsięwzięcie o rzeczywistym potencjale 
ponadregionalnym, tj. cechujące się wartością dodaną 
wynikającą z koncentracji na zadaniach wykraczających 

poza obszar województwa, istotnych dla rozwoju na 
szerszym obszarze 

przy ocenie projektu. Bez względu na to czy projekt 
spełnia jedno, czy więcej  z  przedmiotowych 
warunków, otrzyma zawsze tę samą liczbę punktów: 
1. przedsięwzięcie wynika ze strategii 

ponadregionalnej (tj. strategii przyjętej przez 
Radę Ministrów: Strategia rozwoju społeczno‐
gospodarczego Polski Wschodniej do 2020, 
Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 
2020 Strategia Polski Zachodniej 2020, Strategia 
Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z 
perspektywą 2030)  

lub  
2. projekt realizowany jest w partnerstwie z 

podmiotem z przynajmniej jednego innego 
województwa objętego strategią 
ponadregionalną.  Partnerstwo rozumiane jest 
zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014‐2020 (Dz. U. 
2014 poz. 1146).;  

lub 
3. Projekt realizowany jest na terenie więcej niż 

jednego województwa, przy czym co najmniej 
jedno z województw objęte jest  strategią 
ponadregionalną oraz jest zgodny z celami 
strategii ponadregionalnej, 

lub 
4. Projekt jest komplementarny z projektem 

wynikającym ze strategii ponadregionalnej 

8 

Zgodność projektu ze 
Strategią Unii Europejskiej 

dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SUE RMB) 

6
 

Sprawdzane jest, w jakim stopniu  projekt jest zgodny 
lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej 

dla regionu Morza Bałtyckiego 

Ocena zgodnie z następującą punktacją: 
2 pkt – projekty, które mają status flagowych 
projektów w ramach SUE BSR  
1 pkt – projekty przyczyniają się do osiągnięcia 
wskaźników, o których mowa w Planie działania UE 
dotyczącym Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego dla jednego z obszarów priorytetowych: 

1 2 

                                                           
6
 Horyzontalne kryterium merytoryczne I stopnia (przyjęte uchwałą KM 3/2015) – nie jest przedmiotem uchwały 27/2015 przyjmującej kryteria dla działania 9.1 
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Transport, Energy, Bio, Agri, Hazards, Nutri, Ship, 
Safe, Secure, Culture, Tourism, Health. 

Dodatkowe kryteria specyficzne z punktu widzenia typu projektu 

Wsparcie istniejących baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) oraz wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt 

umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy. 

Tryb wyboru projektów – pozakonkursowy 

1. Dodatkowe kryteria formalne 

Nr Nazwa Kryterium Opis Kryterium TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 

14 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych 

Wnioskodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. 

 

15 Ujęcie bazy objętej zakresem projektu w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i akceptacja 
Planu przez Ministra Zdrowia 

Baza uwzględniona w zakresie projektu jest ujęta w Wojewódzkim Planie 
Działania Systemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

 

16 Pozytywna rekomendacja Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w 
sektorze zdrowia 

Projekt uzyskał pozytywną rekomendację Komitetu Sterującego ds. 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia wyrażoną we właściwej uchwale 

 

17 Spełnienie wymogów UE  dla wyposażenia śmigłowców
7
 Planowana do wdrożenia technologia NVG 

odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Komisji WE nr 
965/2012 z 5.10.2012 ustanawiającym wymagania techniczne i procedury 

administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, z 
późniejszymi zmianami, z zachowaniem wymagań konstrukcyjnych i 
certyfikacyjnych, określonych na podstawie rozporządzenia Komisji WE nr 
748/2012 z dnia 3.08.2012 r. ustanawiającego przepisy dotyczące certyfikacji 

statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w 

zakresie zdolności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji 

organizacji projektujących i produkujących 

 

 

                                                           
7
 Kryterium dotyczy projektu w zakresie Wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy 
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2. Kryteria merytoryczne I stopnia 

Nr Kryteria Opis kryterium Zasady oceny kryterium Waga 
Max 

punktacja 

KRYTERIA DOTYCZĄCE PODMIOTU LECZNICZEGO 

9. 
Szybkość udzielania 

pomocy medycznej 

poszkodowanym
8
 

Skrócenie średniego czasu dotarcia lotniczego zespołu 
ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia oraz 

przewiezienia pacjenta do najbliższego SOR, CU lub jednostki 
współpracującej z systemem w odniesieniu do danych za rok 

poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie poprzez 
skrócenie czasu gotowości w sytuacji hangarowania śmigłowca w 

trakcie pełnienia dyżuru ze względu na warunki pogodowe w 
odniesieniu do baz nieposiadających platformy jezdnej dla 

śmigłowca. 

3 pkt – w wyniku realizacji projektu średni czas 
skróci się powyżej 6 minut. 

3 9 
2 pkt – w wyniku realizacji projektu średni czas 
skróci się od 6 do 3 minut. 

1 pkt – w wyniku realizacji projektu średni czas 
skróci się poniżej 3 minut. 

Maksymalna liczba punktów w przypadku projektu dotyczącego wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) 29 

Maksymalna liczba punktów w przypadku projektu dotyczącego wyposażenia śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych 

warunkach atmosferycznych i w nocy 
20 

 
3. Dodatkowe kryteria merytoryczne II stopnia 

 
Brak 

 

                                                           
8
 Kryterium dotyczy projektu w zakresie Wsparcia baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (roboty budowlane, doposażenie) 


