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Zasady i reguły konkursu w zakresie 

wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług 

dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej (Typ 7)

CZĘŚĆ 2



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA FORMALNE STANDARDOWE:

• Kwalifikowalność wnioskodawcy / partnera,

• Kwalifikowalność zakresu rzeczowego projektu,

• Kwalifikowalność zakresu finansowego projektu,

• Zgodność z art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia (UE) nr

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,

• Okres realizacji projektu,

• Kwalifikowalność wydatków,

• Poprawność wyboru wskaźników,

• Merytoryczna prawidłowość sporządzenia wniosku,

• Merytoryczna prawidłowość załączników do wniosku / merytoryczna

prawidłowość uzupełnień wniosku i załączników.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE:

• Zakup sprzętu teleinformatycznego:

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy zakup sprzętu informatycznego jest

wyłącznie elementem uzupełniającym, niezbędnym do budowy, rozbudowy,

modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje

na niewystarczające zasoby.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE:

• Logika projektu,

• Prawidłowość analizy wariantów alternatywnych,

• Kwalifikowalność wydatków,

• Poprawność przeprowadzenia analizy potencjału instytucjonalnego

wnioskodawcy,

• Zasada zapobiegania dyskryminacji,

• Równość szans kobiet i mężczyzn,

• Zasada zrównoważonego rozwoju,

• Klauzula delokalizacyjna (dotyczy projektów objętych pomocą publiczną).



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE - FINANSOWE:

• Prawidłowość metodologiczna i rachunkowa analizy finansowej,

• Spełnienie kryteriów progowych wskaźników finansowych,

• Trwałość finansowa projektu,

• Prawidłowość analizy ekonomicznej.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE - TECHNICZNE:

• Wykonalność techniczna i technologiczna projektu,

• Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z procesem inwestycyjnym,

• Zmiany klimatu.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE:

• Zgodność projektu z wymaganiami w zakresie interoperacyjności,

• Niedublowanie projektu z innymi projektami na poziomie regionalnym

i centralnym,

• Udostępnianie e-usług o wysokim poziomie dojrzałości oraz ich powszechne

wykorzystywanie,

• Zgodność elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) ze standardem HL7

CDA oraz zgodnie z profilami IHE i rekomendacjami Rady

ds. Interoperacyjności,

• Integracja z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM),

• Bezpieczeństwo przetwarzania danych przez systemy teleinformatyczne

wdrożone w ramach projektu.



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE:

Lp. Kryterium Punktacja

1.
Wdrożenie lub modernizacja lub rozwój Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach projektu
Maks. 10 pkt

2.

Wdrożenie rozwiązań umożliwiających zasilanie danych 

EDM do regionalnego repozytorium Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej (EDM) w ramach projektu

Maks. 15 pkt

3.

Modernizacja lub rozwój 

e-usługi dot. sprawowania funkcji zarządczej i nadzoru 

właścicielskiego nad podległymi jednostkami 

medycznymi

Maks. 15 pkt

4.
Wdrożenie lub modernizacja lub rozwój e-rejestracji w 

ramach projektu
Maks. 10 pkt

5. Wdrożenie telekonsultacji w ramach projektu

Maks. 10 pkt

geriatria – 5 pkt

kardiologia – 5 pkt



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE:

Lp. Kryterium Punktacja

6.
Zastosowanie metod projektowania zorientowanego na 

użytkownika w projekcie
Maks. 5 pkt

7. Efektywność kosztowa projektu Maks. 10 pkt

8. Analiza kosztów i korzyści Maks. 5 pkt

9.
Liczba hospitalizacji (sumuje się dla projektów 

partnerskich)

Maks. 10 pkt

Poniżej 25 tys. – 0 pkt

25-50 tys. – 5 pkt

powyżej 50 tys. – 10 pkt

10.
Wysokość kontraktu (sumuje się dla projektów 

partnerskich)

Maks. 10 pkt

Poniżej 10 mln zł – 2 pkt

10 – 100 mln zł – 5 pkt

Powyżej 100 mln zł – 10 pkt



WYDATKI KWALIFIKOWANE DLA DZIAŁANIA 2.1 PODNIESIENIE 

EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

Wydatki poniesione po 1 stycznia 2020 r.

• środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

(oprogramowanie, sprzęt informatyczny jako element uzupełniający, urządzenia 

medyczne na potrzeby tworzenia/modernizacji/rozwoju elektronicznej 

dokumentacji medycznej lub wdrożenia telekonsultacji, urządzenia służące 

zapewnieniu ciągłości działania systemów teleinformatycznych i niezbędne dla 

funkcjonowania planowanych do pozyskania urządzeń medycznych);

• prace budowlane, instalacyjne i adaptacyjne;

• usługi związane z przygotowaniem projektu

(studium wykonalności, koncepcja techniczna projektu, dokumentacja

techniczna, dokumentacja środowiskowa);



WYDATKI KWALIFIKOWANE DLA DZIAŁANIA 2.1 PODNIESIENIE 

EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

Wydatki poniesione po 1 stycznia 2020 r.

• usługi dotyczące zarządzania i nadzoru nad projektem;

• usługi informatyczne

(koncepcja i utworzenie / rozbudowa / dostosowanie

(np. do WCAG 2.0) zawartości stron www i portali, projektowanie usług

zorientowanych na użytkownika, zakup usług przetwarzania w chmurze

obliczeniowej w okresie realizacji projektu);

• promocja projektu.



WYBRANE WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE DLA DZIAŁANIA 2.1 

PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG (Typ 7)

• pokrycie kosztów dostępu do Internetu, hosting, prowadzenie serwerów

poczty elektronicznej, rejestracja i utrzymanie domen;

• sprzęt informatyczny i infrastrukturę instalowaną na zewnątrz i poza

budynkami, w których realizowany jest projekt;

• utrzymanie dotychczasowej infrastruktury i oprogramowania;

• podstawowe oprogramowanie biurowe (np. MS Office);

• zakup wyrobów medycznych;

• zakup mebli do gabinetów / poczekalni;

• wydatki na zakup: drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kart dostępu,

infomatów, czytników kart;

i inne, które nie zostały wykazane, jako wydatki kwalifikowane zgodnie

z załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WP 2014-2020.



NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZY PRZYGOTOWYWANIU, 

SKŁADANIU I POPRAWIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

• brak wymaganych załączników;

• brak wszystkich rozdziałów w studium wykonalności;

• brak wykazania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu adekwatnych do

zakresu rzeczowego projektu;

• niespójność informacji podanych w załącznikach z informacjami we wniosku /

studium wykonalności;

• kwalifikowanie wydatków dot. urządzeń medycznych nie spełniających

przesłanek wskazanych w Regulaminie konkursu;

• niekompletne/zbyt ogólne opisy głównych parametrów technicznych (zał. 9);

• brak opisu zasad kalkulacji ceny usług w specyfikacji usług;

• brak rzutów przedstawiających umiejscowienie zakupywanego sprzętu

w pomieszczeniach, w sytuacji gdy projekt obejmuje wyposażenie ruchome (zał.

10);

• brak wskazania dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości

(zał. 11).



Dziękuję za uwagę

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

e-mail: pi@podkarpackie.pl
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