
 

RAMOWY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2022 

1. WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2/2022 

2. INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

3. Numer i nazwa 

osi priorytetowej  Oś X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

4. Instytucja  
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 

 

Część A. FISZKA DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH 

 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Poddziałanie X.3.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

realizowane będą projekty 

Wdrożenie programów zdrowotnych mających wpływ na utrzymanie i przedłużenie aktywności 

zawodowej mieszkańców regionu, w tym szczególnie osób powyżej 50 roku życia. 

2. Priorytet inwestycyjny 8vi 

3. Planowany kwartał 
rozpoczęcia naboru wniosków 
o dofinansowanie 

I II III IV 

 - X - - 

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

około 1 387 000 

5. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji w 

ramach konkursu 

Wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej, ułatwiających 
powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej – w szczególności 
dotyczących rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej, psychiatrycznej, onkologicznej, 
pulmonologicznej, rehabilitacji narządów ruchu.  
1. Usługi zdrowotne niezbędne do celów RPZ, spełniające wymogi wytycznych ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego dotyczące demarkacji ze świadczeniami 
gwarantowanymi finansowanymi ze środków publicznych, 
2. Zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca 
zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem, 
3. Zapewnienie opieki nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którą 
opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze 
wsparcia, 
4. Działania świadomościowe, informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki RPZ, w tym edukacja 
prozdrowotna, skierowane do osób objętych wsparciem oraz osób z ich otoczenia, prowadzone 
przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 
fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie 
medycyny. Wymóg ten nie dotyczy działań świadomościowych oraz informacyjno-edukacyjnych, 
które nie obejmują udzielania porad zdrowotnych oraz nie stanowią edukacji zdrowotnej, a jedynie 
służą przekazaniu informacji o RPZ i udzieleniu odpowiedzi na podstawowe pytania z nim 
związane. 
5. Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ skierowane w szczególności 
do podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne, kadr POZ lub lekarzy orzeczników ZUS 
prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się 
nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny. 
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6. Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań. 

Projekty ograniczone do działań informacyjno-edukacyjnych, bądź informacyjno-szkoleniowych 

nie będą możliwe do realizacji. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 750 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

750 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę 
lub kontynuowały zatrudnienie 

10% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które po opuszczeniu 
programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie 

10% 

III. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Zgodność z regionalnym programem zdrowotnym 

Uzasadnienie: 

Założenia projektu przedstawione we wniosku o dofinansowanie są 
zgodne z założeniami regionalnego programu zdrowotnego (RPZ) 
załączonego do regulaminu konkursu, w zakresie: 

 okresu realizacji, 

 celu, 

 kryteriów kwalifikacji uczestników do projektu,  

 działań podejmowanych w ramach RPZ, 

 warunków realizacji, w tym dotyczących personelu, 
wyposażenia i warunków lokalowych. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie” albo „do negocjacji” 

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 treść 
wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełnienia kryterium 
może być uzupełniany lub poprawiany w zakresie określonym 
w regulaminie konkursu. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: 
Świadczenia opieki zdrowotnej 
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Uzasadnienie 

Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez 
podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na 
mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję 
zawartą w ustawie o działalności leczniczej oraz przez osoby 
z fachowymi uprawnieniami wskazanymi w Programie (w zależności 
od rodzaju świadczeń zaplanowanych w RPZ). 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na 
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: Maksymalny okres realizacji projektu 

Uzasadnienie 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu nie może 
przekroczyć 30 września 2023 roku. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów  wniosku o 
dofinansowanie.  

Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie data zakończenia 
realizacji projektu nie może przekroczyć 30 września 2023 roku, 
natomiast na etapie realizacji projektu w uzasadnionych 
przypadkach i za zgodą IZ okres ten może zostać wydłużony. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”.  

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa kryterium: Liczba złożonych wniosków 

Uzasadnienie 

Projektodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek 
o dofinansowanie w ramach konkursu. W przypadku przekroczenia 
dopuszczalnej liczby złożonych wniosków przez jednego 
projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs przyjmuje jedynie 
pierwszy złożony przez niego wniosek. Wymóg dotyczy zarówno 
wnioskodawcy, jak też partnera projektu. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 
wniosków o dofinansowanie w konkursie. 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu 
wartości logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca lub partner jest 
podmiotem udzielającym świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna na 
podstawie zawartej umowy o 
udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej z dyrektorem Łódzkiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia (NFZ) lub innym 
płatnikiem (następcą prawnym) 
zastępującym NFZ w finansowaniu 
udzielania świadczeń opieki 

Waga 
punktowa: 

10 
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zdrowotnej. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Projekty, które otrzymały minimalną 
ocenę za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych na ocenie 
formalno- merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj. 10 punktów za 

spełnienie kryterium premiującego.  
Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów 
przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych 
na ocenie formalno-merytorycznej. 

Nazwa Kryterium: 

Koncentracja działań na obszarach miejscowości poniżej 20 tys. 

mieszkańców, obszarach wiejskich oraz miastach średnich 

Uzasadnienie: 

Zakłada się, że co najmniej 30% 
wszystkich osób objętych wsparciem 
stanowią osoby, które:  
1. zamieszkują w miejscowościach 
poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w 
szczególności na obszarach wiejskich.  
Osoby pochodzące z obszarów 
wiejskich należy rozumieć jako osoby 
przebywające na obszarach słabo 
zaludnionych zgodnie ze stopniem 
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). 
Wykaz obszarów słabo zaludnionych 
zgodnie ze stopniem urbanizacji 
(DEGURBA kategoria 3) znajduje się 
na stronie”: 
https://rpo.lodzkie.pl/images/2018/102-
podrecznik-beneficjenta-1-4/Wykaz-
gmin-z-wojewodztwa-Lodzkiego-
zgodnie-z-klasyfikacji-DEGURBA.xlsx  
i/lub  
2. zamieszkują miasta średnie, w tym 
w szczególności miasta średnie 
tracące funkcje społeczno-
gospodarcze. 
 Miasto średnie należy rozumieć jako 
miasto powyżej 20 tys. mieszkańców, 
z wyłączeniem miast wojewódzkich 
lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 
tys. mieszkańców będące stolicą 
powiatu. Lista miast średnich 
wskazana jest w załączniku nr 1 do 
„Delimitacji miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze” 
opracowanej na potrzeby Strategii na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; 
 
Miasto średnie tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze to miasto 
zidentyfikowane jako jedno z miast 
średnich w największym stopniu 
tracące funkcje społeczno-
gospodarcze. Lista miast średnich 
tracących funkcje społeczno-
gospodarcze wskazana jest w 
załączniku nr 2 do „Delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze” opracowanej na 

Waga 
punktowa: 

10 
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potrzeby Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie. 
Wartość docelowa określonego przez 
Wnioskodawcę wskaźnika powinna 
stanowić co najmniej 30% wartości 
docelowej wskaźnika produktu „Liczba 
osób objętych programem 
zdrowotnym dzięki EFS”. 
Kryterium zerojedynkowe. 
Projekty, które otrzymały minimalną 
ocenę za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj. 10 punktów za 

spełnienie kryterium premiującego.  
Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów 
przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych 
na ocenie formalno-merytorycznej. 

Nazwa Kryterium: Dostępność świadczeń zdrowotnych 

Uzasadnienie: 

W celu rozszerzenia dostępu do usług 
i zapewnienia wsparcia większej 
liczbie uczestników premiowane będą 
projekty, w ramach których usługi 
realizowane będą również 
w godzinach popołudniowych, 
wieczornych oraz w soboty. 
W projekcie zapewniony zostanie 
dostęp do świadczeń opieki 
zdrowotnej w ciągu tygodnia tak, aby 
umożliwić korzystanie z nich osobom 
pracującym. Z projektu powinno 
wynikać zobowiązanie do realizacji 
świadczeń w ramach programu 
przynajmniej 2 dni w tygodniu 
w godzinach popołudniowych po 
godzinie 18:00 oraz w wybrane dni 
wolne od pracy – co najmniej jedną 
sobotę w miesiącu. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie. Kryterium 
zerojedynkowe. 
Projekty, które otrzymały minimalną 
ocenę za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych na ocenie 
formalno- merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj. 5 punktów za 

spełnienie kryterium premiującego.  
Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów 
przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych 
na ocenie formalno-merytorycznej 

Waga 
punktowa: 

5 

Nazwa Kryterium: Akredytacja 

Uzasadnienie: 
Wnioskodawca lub partner posiada 
akredytację wydaną na podstawie 
ustawy o akredytacji w ochronie 

Waga 
punktowa: 

5/10 
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zdrowia lub jest w okresie 
przygotowawczym do 
przeprowadzenia wizyty 
akredytacyjnej (okres przygotowawczy 
rozpoczyna się od daty podpisania 
przez dany podmiot umowy w zakresie 
przeprowadzenia przeglądu 
akredytacyjnego) lub posiada 
certyfikat normy EN 15224-Usługi 
Ochrony Zdrowia - System 
Zarządzania Jakością. 
Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o 
dofinansowanie. Kryterium 
zerojedynkowe. 

Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 
merytoryczne weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują 
premię punktową tj. – 10 punktów w 
przypadku posiadania akredytacji lub 

- 5 punktów w przypadku okresu 

przygotowawczego do 
akredytacji/posiadania certyfikatu 
normy EN 15224 – Usługi Ochrony 
Zdrowia – System Zarządzania 
Jakością. 
Projekty, które nie spełniają kryterium 
premiującego nie tracą punktów 
przyznanych za spełnienie ogólnych 
kryteriów punktowych weryfikowanych 
na ocenie formalno-merytorycznej 

 

 


