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Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego1 

A. Kryteria ogólne 

A.1 Kryteria formalne 

A.1.1 Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub 

posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie przechowywana jest pełna oryginalna 

dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których miejsce 

przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym 

osobisty i równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2 Kryteria horyzontalne 

A.2.1 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 

1303/20132; 

                                                           
1
 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 

2020 r. 
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
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 wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 

danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte 

procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie 

przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 

ust. 3 lit. f) rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o 

dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.2 Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy 

de minimis. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w 

ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073) i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

dotyczącymi pomocy de minimis oraz pomocy publicznej wydanymi w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie/nie dotyczy 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

                                                                                                                                                                                     
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 

347/320 z 20 grudnia 2013 r. ze zm. i nast.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013). 
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Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.3 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. czy: 

a) wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów (jeśli dotyczy) 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. z 2018 r. poz. 1431 z późn. 

zm.)3i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi wyboru 

partnera/ów wydanymi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 

COVID-194; 

b) wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 

 art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r. poz. 358). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o 

dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.4  W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich w oparciu o koszty 

                                                           
3
Ustawa zwana dalej “ustawa wdrożeniowa”. 

4
W przypadku zatwierdzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jej zapisy mają zastosowanie do projektów 

ocenianych pod kątem spełnienia niniejszego kryterium. 
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rzeczywiste. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w projekcie zastosowano sposób rozliczania kosztów bezpośrednich w 

oparciu o koszty rzeczywiste. 

 

Powyższe oznacza, że wartość wnioskowanego dofinansowania w projekcie przekracza 

wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro, a zatem niedopuszczalne jest rozliczanie 

kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe (zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020). Tym 

samym uwzględnienie kwot ryczałtowych w projekcie skutkować będzie niespełnieniem 

niniejszego kryterium. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.5 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 rozporządzenia nr 

1303/2013 oraz w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

We wniosku o dofinansowanie projektów wymaga się wykazania pozytywnego wpływu 

realizacji projektu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 
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Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.6 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu 

o standard minimum. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na 

podstawie kryteriów oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.2.7 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w 

art. 8 rozporządzenia nr 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 
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A.3 Kryteria merytoryczne 

A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność doboru grupy docelowej. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 

 

Ocenie podlega, czy dobór i opis grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i zapisów wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego naboru w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.3.2 Cel projektu oraz poprawność wskaźników. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

 trafność celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej i założeń projektu, 

 prawidłowość opisu i doboru wskaźników do założeń projektu i zapisów wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w tym: 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 

rezultatu i produktu; 

 adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 

i częstotliwości pomiaru. 

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
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przedmiotowego kryterium na potrzeby danego naboru w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.3.3 Trafność doboru i opisu zadań. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz założonych celów/wskaźników, 

 zgodność planowanych działań z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego, 

 podział zadań (lider/partner), o ile projekt realizowany jest w partnerstwie, 

 harmonogram zadań, 

 sposób zarządzania projektem. 

 

Ocenie podlega, czy opis zadań jest adekwatny do założeń projektu i zapisów wezwania do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego naboru w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 



Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego (A. Kryteria ogólne: A.3 Kryteria merytoryczne) 

10 

 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów (jeżeli projekt 

realizowany jest w partnerstwie), tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w pracy z daną grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 zasadność partnerstwa. 

 

Ocenie podlega, czy opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów jest 

adekwatny do założeń projektu i zapisów wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego naboru w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 

A.3.5 Budżet projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

1. zgodność budżetu projektu z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20205. 

                                                           
5
W przypadku zatwierdzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jej zapisy mają zastosowanie do projektów 

ocenianych pod kątem spełnienia niniejszego kryterium. 
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2. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia produktów projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/ 

partnera (chyba że stanowią wkład własny), 

3. racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 

 czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług, 

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 

4. poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing, środki 

trwałe, wkład własny, jednostki miar, błędne wyliczenia). 

 

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i zapisów wezwania 

do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego naboru w wezwaniu do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie 

 

Niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia projektu. 
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B. Kryteria szczegółowe 

 

DZIAŁANIE RPO WK-P 2014-2020 
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania 

profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowy

m 

W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 niezbędne jest 

podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających, skierowanych do 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie 

kujawsko-pomorskim i ich pracowników, które na co dzień świadczą 

pomoc, usługi medyczne osobom zakażonym lub potencjalnie zakażonym 

wirusem SARS-CoV-2 lub innym hospitalizowanym narażonym na 

zakażenie tym wirusem. Wsparcie realizowane w ramach projektu 

pozwoli na odpowiednie wyposażenie pracowników m.in. szpitali/stacji 

pogotowia ratunkowego, mających bezpośredni kontakt z zakażonymi 

lub potencjalnie zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub innymi 

hospitalizowanymi narażonymi na zakażenie tym wirusem, a w związku z 

tym zdecydowanie zwiększy ich bezpieczeństwo. Ponadto w ramach 

projektu podjęte zostaną działania mające na celu zapewnienie 

pracownikom podmiotów wykonujących działalność leczniczą miejsc 

opieki wytchnieniowej, a także wydzielonych miejsc na okres 

kwarantanny/oczekiwania na wynik badania. W związku z powyższym 

projekt przyczyni się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym 

zakażeniom wirusem oraz zapewnienia dostępności do świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez podmioty wykonujące działalność 

leczniczą i ich pracowników (m.in. szpitale/stacje pogotowia 

ratunkowego). 

Cel szczegółowy 

RPO WK-P 2014-

2020, w ramach 

którego projekt 

będzie 

realizowany  

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  
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Priorytet 

inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

Schemat Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania 

profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach projektu 

4.Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19”: 

a) działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz do pracowników podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w celu ograniczenia negatywnych 

skutków COVID-19. 

Cel główny 

projektu 

Zapobieganie i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 

oraz zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą i ich pracowników. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w 

projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Moduł I 

Zakup m.in. niezbędnych materiałów medycznych, urządzeń do 

dezynfekcji, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej 

oraz wykonywanie testów na COVID-19 w celu zabezpieczenia 

prawidłowej działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą i 

ich pracowników m.in. szpitali/stacji pogotowia ratunkowego. 

Moduł II 

Działania związane z zagwarantowaniem opieki wytchnieniowej dla 

pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jak 

również wydzielonych miejsc, w których osoby te będą mogły przebywać 

w okresie kwarantanny lub w okresie oczekiwania na wynik po pobraniu 

próbki do badań. 

Podmiot 

zgłaszający 

projekt 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Zdrowia 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Zdrowia 

Uzasadnienie 

wyboru 
Tryb pozakonkursowy/Tryb nadzwyczajny6 

                                                           
6
Realizacja projektu w określonym trybie uzależniona jest od akceptacji zmiany przez KE i MFiPR. 
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podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Czy projekt 

będzie 

realizowany 

w partnerstwie? 

TAK X NIE  

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru 

- podmioty wykonujące działalność leczniczą m.in. szpitale, stacje 

pogotowia ratunkowego 

- inne podmioty konieczne do realizacji projektu z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 niezbędne jest 

podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających, skierowanych do 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą w województwie 

kujawsko-pomorskim i pracowników, którzy na co dzień świadczą pomoc, 

usługi medyczne osobom zakażonym lub potencjalnie zakażonym 

wirusem SARS-CoV-2 lub innym hospitalizowanym narażonym na 

zakażenie tym wirusem. Podmioty lecznicze mają już zidentyfikowane 

potrzeby w tym zakresie. 

Czy projekt 

będzie projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin złożenia 

wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2020 r. 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.02.2020 

Data 

zakończenia 

(miesiąc oraz 

rok) 

31.12.2020 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (zł) 
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w roku 2020 w roku 2021    ogółem 

58 823 529     58 823 529 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 2 941 176,45 (zł) NIE  

Szacowany wkład UE (zł) 

50 000 000 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba pracowników podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, 

którzy skorzystali z opieki 

wytchnieniowej 

  do uzgodnienia 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 

 W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 

 Kobiety Mężczyzn  

Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

  do uzgodnienia 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

  do uzgodnienia 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
epidemią COVID-19 

  do uzgodnienia 
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B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW7 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

4. Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19” 

 

a) działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz do pracowników podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. 

 

Obejmujące m.in.: 

Moduł I 

- zakup niezbędnych materiałów medycznych, urządzeń i środków do dezynfekcji, 

środków ochrony indywidualnej oraz wykonywanie testów na COVID-19 w celu 

zabezpieczenia prawidłowej działalności podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą i ich pracowników m.in. szpitali/stacji pogotowia ratunkowego; 

Moduł II 

- utworzenie miejsc opieki wytchnieniowej dla pracowników podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą wraz z finansowaniem m.in. kosztów osobowych, 

wyżywienia, transportu osób; 

- utworzenie wydzielonych miejsc dla pracowników podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą na okres kwarantanny/oczekiwania na wynik badania wraz z 

finansowaniem m.in. kosztów osobowych, wyżywienia, transportu osób. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.2 Wnioskodawca ( i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do 

                                                           
7
 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 

2020 r. 
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złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

a w przypadku realizacji projektu partnerskiego czy wnioskodawcą jest Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerem każdy inny podmiot z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Ocenie podlega także czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, 

wskazanego w załączniku 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i 

podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.3 Minimalna wartość dofinansowania wynosi 40 000 000 zł. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość dofinansowania wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 40 000 000 zł. 

 

Ocenie podlega także czy kwota dofinansowania nie przekracza wkładu UE wynikającego z 

załącznika 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który 

będzie wnioskodawcą. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz koncentracji wsparcia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 
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Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.4 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wskazany w 

treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 85%8. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.5 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. projekt 

skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmuje osoby mieszkające w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

oraz 

ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup: 

                                                           
8
 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, IZ RPO może wyrazić zgodę na zmianę poziomu dofinansowania UE 

do 100 %. 
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-  podmioty wykonujące działalność leczniczą,  

- pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.6 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowanych. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00%9  wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.7  Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 31.12.2020 r. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo wskazany we 

wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później niż na 

                                                           
9
 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, uwzględnia się możliwość zmiany poziomu dofinansowania UE do 100 

%. W takiej sytuacji IZ RPO może podjąć decyzje o nie wymaganiu wkładu własnego. 
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31.12.2020 r.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie 

istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, 

jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.8 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie 

przekracza 10% wartości projektu.  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-

financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona 

zostanie trwałość projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach 

współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202010.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

                                                           
10

 W przypadku zatwierdzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jej zapisy mają zastosowanie do projektów 

ocenianych pod kątem spełnienia niniejszego kryterium. 
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oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.9 Zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został uzgodniony z 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. 

Ocenie podlega czy zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został 

uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób 

zakaźnych. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu zaleceń/wytycznych Komisji Europejskiej oraz 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji projektów skierowanych na 

ograniczenie negatywnych skutków COVID-19. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 
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DZIAŁANIE RPO WK-P 2014-2020 
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  

ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania 

społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych. 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowy

m 

W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 niezbędne jest 

podjęcie działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom 

województwa kujawsko-pomorskiego bezpieczeństwa, pomocy 

psychologicznej oraz dostępu do informacji w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego. 

Szczególnie ważnym działaniem przewidzianym do realizacji w projekcie 

jest budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej, w ramach 

której osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2/osoby w okresie 

kwarantanny/oczekiwania na wynik badania/ich rodziny, a także inni 

mieszkańcy regionu, którzy źle znoszą izolację spowodowaną 

zagrożeniem epidemicznym będą mogli skorzystać z profesjonalnej 

pomocy psychologicznej. 

W ramach projektu podjęte zostaną również działania mające na celu 

zapewnienie dostępu m.in. do artykułów spożywczych, higienicznych, 

leków osobom potrzebującym takiego wsparcia, a w szczególności 

osobom starszym, z niepełnosprawnościami, samotnym (dowóz na 

wskazany adres). 

Ponadto w ramach projektu zbudowany zostanie serwis informacyjno-

edukacyjny dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, 

przedstawiający m.in. bieżącą sytuację w regionie w związku z COVID-19, 

mapę z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, powiadomienia, infolinię 

do udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują 

wsparcia. Do działań  informacyjno-edukacyjnych włączone zostaną 

media publiczne oraz społecznościowe. 

W związku z powyższym projekt przyczyni się do zapewnienia pomocy 

psychologicznej, dostępu m.in. do artykułów spożywczych, higienicznych, 

leków osobom, które takiego wsparcia będą potrzebowały. Działania 

informacyjno-edukacyjne zwiększą dostęp do aktualnych informacji na 
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temat sytuacji epidemicznej w regionie, a także poprawią wiedzę jego 

mieszkańców na temat właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia 

epidemicznego, w tym wpłyną pozytywnie na kształtowanie pożądanych 

zachowań/postaw. Tym samym projekt przyczyni się również do 

zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem SARS-CoV-

2. 

Cel szczegółowy 

RPO WK-P 2014-

2020, w ramach 

którego projekt 

będzie 

realizowany  

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  

Priorytet 

inwestycyjny 

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

Schemat 
Realizacja działań z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  

ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania 

społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych. 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach projektu 

4.Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19”: 

b) działania z zakresu edukacji i  bezpieczeństwa publicznego  

ukierunkowane na kształtowanie właściwych postaw w sytuacji 

występowania zagrożeń epidemiologicznych. 

Cel główny 

projektu 

- zapewnienie pomocy psychologicznej, dostępu m.in. do artykułów 

spożywczych, higienicznych, leków osobom, które takiego wsparcia 

będą potrzebowały; 

- zwiększenie dostęp do aktualnych informacji na temat sytuacji 

epidemicznej w regionie, poprawa wiedzy mieszkańców regionu na 

temat właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia epidemicznego, w 

tym kształtowanie pożądanych zachowań/postaw; 

- zapobieganie i przeciwdziałanie nowym zakażeniom wirusem SARS-

CoV-2. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w 

projekcie ze 

 Pomoc psychologiczna - budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni 

internetowej,  w ramach której osoby zakażone wirusem SARS-CoV-

2/osoby w okresie kwarantanny/oczekiwania na wynik badania/ich 

rodziny, a także inni mieszkańcy regionu, którzy źle znoszą izolację 
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wskazaniem grup 

docelowych 

spowodowaną zagrożeniem epidemicznym będą mogli skorzystać z 

profesjonalnej pomocy psychologicznej 

 Bezpieczeństwo publiczne - zapewnienie dostępu m.in. do artykułów 

spożywczych, higienicznych, leków osobom potrzebującym takiego 

wsparcia, a w szczególności  osobom starszym, z 

niepełnosprawnościami, samotnym (dowóz na wskazany adres) 

 Informacja publiczna - budowa serwisu informacyjno-edukacyjnego 

dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, 

przedstawiającego m.in. bieżącą sytuację w regionie w związku z 

COVID-19, mapę z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, 

powiadomienia, infolinię do udzielania niezbędnych informacji 

osobom, które potrzebują wsparcia.  
Do działań  informacyjno-edukacyjnych włączone zostaną media 

publiczne oraz społecznościowe.  

Podmiot 

zgłaszający 

projekt 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Promocji 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Departament Promocji 

Uzasadnienie 

wyboru 

podmiotu, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Tryb pozakonkursowy/Tryb nadzwyczajny11 

Czy projekt 

będzie 

realizowany 

w partnerstwie? 

TAK 
 

NIE X 

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru 

Nie przewiduje się udziału partnerów w projekcie. 

                                                           
11

Realizacja projektu w określonym trybie uzależniona jest od akceptacji zmiany przez KE i MFiPR. 
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Czy projekt 

będzie projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin złożenia 

wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

II kwartał 2020 r. 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.02.2020 

Data 

zakończenia 

(miesiąc oraz 

rok) 

31.12.2020 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (zł) 

w roku 2020 w roku 2021    ogółem 

2 352 941     2 352 941 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 117 647 (zł) NIE  

Szacowany wkład UE (zł) 

2 000 000 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba odwiedzin portalu 

informacyjnego/serwisu internetowego 
  do uzgodnienia 
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utworzonego w ramach projektu 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba udzielonych konsultacji 

psychologicznych w ramach utworzonej 

infolinii/poradni internetowej 

  do uzgodnienia 

Liczba materiałów 

informacyjnych/edukacyjnych wydanych w 

formie elektronicznej/papierowej 

  do uzgodnienia 

Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

  do uzgodnienia 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

  do uzgodnienia 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
epidemią COVID-19 

  do uzgodnienia 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW12 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

4. Działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem „COVID-19”: 

b) działania z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego  ukierunkowane na 

kształtowanie właściwych postaw w sytuacji występowania zagrożeń 

epidemiologicznych.  

Obejmujące m.in.: 

                                                           
12

 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 

2020 r. 
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w zakresie pomocy psychologicznej: 

– budowa profesjonalnej infolinii oraz poradni internetowej, w ramach której osoby 

zakażone wirusem SARS-CoV-2/osoby w okresie kwarantanny/oczekiwania na 

wynik badania/ich rodziny, a także inni mieszkańcy regionu, którzy źle znoszą 

izolację spowodowaną zagrożeniem epidemicznym będą mogli skorzystać z 

profesjonalnej pomocy psychologicznej 

w zakresie bezpieczeństwa publicznego 

– zapewnienie dostępu m.in. do artykułów spożywczych, higienicznych, leków 

osobom potrzebującym takiego wsparcia, w szczególności osobom starszym, z 

niepełnosprawnościami, samotnym (dowóz na wskazany adres) 

w zakresie informacji publicznej 

– budowa serwisu informacyjno-edukacyjnego dla mieszkańców województwa 

kujawsko-pomorskiego, przedstawiającego m.in. bieżącą sytuację w regionie w 

związku z COVID-19, mapę z zaznaczonymi ogniskami, komunikaty, 

powiadomienia, infolinię do udzielania niezbędnych informacji osobom, które 

potrzebują wsparcia,  

Do działań  informacyjno-edukacyjnych włączone zostaną media publiczne oraz 

społecznościowe. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.2 Wnioskodawca ( i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

a w przypadku realizacji projektu partnerskiego czy wnioskodawcą jest Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerem każdy inny podmiot z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 
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Ocenie podlega także czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, 

wskazanego w załączniku 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i 

podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.3 Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 000 000 zł. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość dofinansowania wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 2 000 000 zł. 

 

Ocenie podlega także czy kwota dofinansowania nie przekracza wkładu UE wynikającego z 

załącznika 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który 

będzie wnioskodawcą. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz koncentracji wsparcia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.4 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wskazany w 
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treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 85%13. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.5 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. projekt 

skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmuje osoby mieszkające w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.6 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych. 

                                                           
13

 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, IZ RPO może wyrazić zgodę na zmianę poziomu dofinansowania UE 

do 100 %. 
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Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00%14 wydatków kwalifikowalnych 

projektu. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.7  Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 31.12.2020 r. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo wskazany we 

wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później niż na 

31.12.2020 r.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie 

istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, 

jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

                                                           
14

 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, uwzględnia się możliwość zmiany poziomu dofinansowania UE do 100 

%. W takiej sytuacji IZ RPO może podjąć decyzje o nie wymaganiu wkładu własnego. 

 



Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego (B. Kryteria szczegółowe: 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych) 

31 

 

B.1.8 W ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup środków 

trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w Wytycznych  i wydatków 

w ramach cross-financingu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup 

środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020 (dalej: Wytycznych) w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz czy nie 

zaplanowano poniesienia wydatków w ramach cross-financingu. 

Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 

wartości wskazanej w Wytycznych. 

Wydatki w ramach cross-financingu i zakupu środków trwałych w projektach 

współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych15.  

 

Celem  kryterium  jest  zwiększenie  racjonalności  budżetu  projektu. W  opinii  IZ  RPO  

specyfika  wsparcia  w  ramach zaplanowanego projektu  nie  wymaga ponoszenia w ramach 

projektu wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż wartość 

wskazana w Wytycznych w ramach kosztów bezpośrednich projektu i w ramach cross-

financingu.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.9 Zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został uzgodniony z 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. 

                                                           
15

 W przypadku zatwierdzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jej zapisy mają zastosowanie do projektów 

ocenianych pod kątem spełnienia niniejszego kryterium. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Ocenie podlega czy zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został 

uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób 

zakaźnych. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu zaleceń/wytycznych Komisji Europejskiej oraz 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji projektów skierowanych na 

ograniczenie negatywnych skutków COVID-19. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 
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DZIAŁANIE RPO WK-P 2014-2020 
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

9.3.2 Rozwój usług społecznych 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Projekt obejmujący wsparciem podmioty świadczące usługi 

społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się COVID-19 

oraz łagodzenia jego skutków 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

W celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19 niezbędne jest 
podjęcie działań profilaktycznych i zabezpieczających polegających na 
wyposażeniu m.in. instytucji systemu pomocy społecznej, jak również 
służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców 
w zakresie wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego wykonywania 
zadań, wraz z ich dystrybucją. Ważne jest również zapewnienie opieki 
osobom potrzebującym wsparcia, w tym w szczególności osobom 
starszym, jak również zabezpieczenie środków na sfinansowanie tych 
działań. 

Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do zapobiegania i 
przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem oraz zapewnienia 
dostępności do usług społecznych, w tym opiekuńczych. 

Cel szczegółowy 

RPO WK-P 2014-

2020, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany  

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług 

środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (Cel szczegółowy 3)16 

Priorytet 

inwestycyjny 

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 

świadczonych w interesie ogólnym 

Schemat 

Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie osób 

potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starszych, jak również 

m.in. kadry świadczącej usługi społeczne, służb mundurowych oraz 

przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się 

pandemii oraz łagodzenia jej skutków 

                                                           
16

Realizacja projektu uzależniona jest od akceptacji przez KE i MFiPR. 
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Typ/typy17 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-

19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii o obszarze 

usług społecznych. 

Cel główny 

projektu 

Zapewnienie działań, które w jak największym stopniu ograniczą skutki 

COVID-19 oraz mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się 

wirusa 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w 

projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Moduł I 

Obejmuje zakup m.in. niezbędnych środków ochrony indywidualnej 

oraz materiałów, urządzeń i środków do dezynfekcji, w celu 

zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań w czasie pandemii 

koronowirusa i możliwości zapewnienia ciągłości świadczenia usług dla 

mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 

wyposażenie m.in. instytucji systemu pomocy społecznej, jak również 

służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców 

w zakresie wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania 

bezpieczeństwa związanego z COVID-1919, wraz z ich dystrybucją. 

Moduł II 

Finansowanie kosztów wynagrodzenia m.in. dodatków, w związku z 

wykonywaniem pracy w warunkach epidemiologicznych, obciążonej 

ogromnym ryzykiem własnego zachorowania dla osób świadczących 

m.in. usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w szczególności dla 

pracowników DPS/ ZOL/ ZPO oraz opiekunek/nów w OPS, którzy 

bezpośrednio pracują z osobami starszymi i najbardziej narażonymi na 

zachorowania na COVID-19.  

Moduł III 

Działania uzupełniające do Modułu I i II 

W związku z koniecznością zabezpieczenia usług społecznych, w 

szczególności usług opiekuńczych i niewystarczającym wsparciem w 

ramach modułów I i II oraz w ramach realizowanych zadań 

statutowych poszczególnych podmiotów, zaplanowano zabezpieczenie 

opieki w innym miejscu/placówce/instytucji, w której będą 

zapewnione wszystkie potrzeby bytowe, w tym odpowiedni personel 

(np. sanatoria). Zadanie wynika, w szczególności, z malejącej liczby 
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Realizacja wskazanego typu projektu uzależniona jest od akceptacji zmiany przez KE i MFiPR. 
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odpowiedniej kadry sprawującej opiekę nad osobami potrzebującymi 

wsparcia, w szczególności starszymi, w miejscu ich zamieszkania, a 

także osobami z niepełnosprawnościami czy bezdomnymi 

przebywającymi w placówkach wsparcia i opieki całodobowej takimi 

jak np. w DPS, ZOL, ZPO, schroniska.  

Podmiot 

zgłaszający projekt 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej 

Uzasadnienie 

wyboru podmiotu, 

który będzie 

wnioskodawcą 

Tryb pozakonkursowy/ Tryb nadzwyczajny18 

Czy projekt będzie 

realizowany 

w partnerstwie? 

TAK X NIE  

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru 

Instytucje systemu pomocy społecznej, jednostki samorządu 
terytorialnego, uzdrowisko oraz podmiot wspierający dystrybucje 
środków ochrony indywidualnej oraz materiałów, urządzeń i środków 
do dezynfekcji, wyposażenia niezbędnego do bezpiecznego 
wykonywania zadań.  

Podmioty te mają zdiagnozowane potrzeby w obszarze objętym 
projektem. Działania tych podmiotów wpłyną na ograniczenie 
negatywnych skutków COVID-19 poprzez wsparcie 
osób potrzebujących wsparcia, w szczególności osób starszych i m.in. 
kadry świadczącej usługi społeczne, służb mundurowych oraz 
przedsiębiorców w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenia się 
pandemii oraz łagodzenia jej skutków - zgodnie z założonymi 
Modułami wsparcia. 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE X 

Przewidywany 

termin złożenia 

wniosku  

II kwartał 2020 r. 
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Realizacja projektu w określonym trybie uzależniona jest od akceptacji zmiany przez KE i MFiPR. 
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o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

Przewidywany 

okres realizacji 

projektu 

Data 

rozpoczęcia 

(miesiąc oraz 

rok) 

01.02.2020 

Data 

zakończenia 

(miesiąc oraz 

rok) 

31.12.2020 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (zł) 

w roku 2020 w roku 2021    ogółem 

44 705 882     44 705 882 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 2 235 294,10 NIE  

Szacowany wkład UE (zł) 

38 000 000 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba utworzonych miejsc 

zabezpieczenia opieki, zapewniających 

potrzeby bytowe osób potrzebujących 

wsparcia, w szczególności osób starszych 

  Do ustalenia 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 
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W podziale na: 
Ogółem w 

projekcie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 

  do uzgodnienia 

Liczba podmiotów objętych wsparciem 
w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 

  do uzgodnienia 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 
przeznaczonych na działania związane z 
epidemią COVID-19 

  do uzgodnienia 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW19 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

Działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem 

skutków wynikających z pandemii o obszarze usług społecznych, w tym opiekuńczych 

obejmujących m.in.: 

Moduł I: 

- wyposażenie podmiotów m.in. instytucji systemu pomocy społecznej, jak również 

służb mundurowych w środki ochrony osobistej oraz przedsiębiorców w zakresie 

wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z 

COVID-1919, wraz z ich dystrybucją; 

Moduł II: 

- ponoszenie kosztów wynagrodzenia m.in. dodatków dla personelu specjalistycznego 

oraz innych osób zaangażowanych w realizację usług społecznych, w tym 

opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w związku z pandemią COVID-

19; 

Moduł III: 

Działania uzupełniające do Modułu I i II 
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 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 19/2020 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 

2020 r. 
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- utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych, w tym opiekuńczych dla osób 

potrzebujących wsparcia, które nie mają zapewnionej opieki, wraz z finansowaniem 

m.in. kosztów personelu, wyżywienia, transportu itp. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.2 Wnioskodawca ( i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

a w przypadku realizacji projektu partnerskiego czy wnioskodawcą jest Samorząd 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a partnerem każdy inny podmiot z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych).  

Ocenie podlega także czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, 

wskazanego w załączniku 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i 

podmiocie, który będzie wnioskodawcą. 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do którego 

ogłoszono upadłość lub znajdujący się w stanie likwidacji. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.3 Minimalna wartość dofinansowania wynosi 35 000 000 zł 

Definicja kryterium: 
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Ocenie podlega, czy minimalna wartość dofinansowania wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 35 000 000 zł. 

 

Ocenie podlega także czy kwota dofinansowania nie przekracza wkładu UE wynikającego z 

załącznika 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: Wykaz projektów przewidzianych 

do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, 

który będzie wnioskodawcą. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz koncentracji wsparcia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.4 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wskazany w 

treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 85%20. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku 

                                                           
20

 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, IZ RPO może wyrazić zgodę na zmianę poziomu dofinansowania UE 

do 100 %. 
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ocena może być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.5 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. projekt 

skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmujący osoby mieszkające w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

oraz 

ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup21: 

 podmiotów, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony 

osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 

związanego z COVID-1922;.  

 podmiotów zaangażowanych w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na 

rzecz osób potrzebujących wsparcia, realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających z pandemii; 

 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym narażonych na 

zachorowania na COVID-19, 

 otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, 

w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym), w tym osób pełniących obowiązki opiekuńcze; 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

                                                           
21

Realizacja projektu dla wskazanej grupy docelowej uzależniona jest od akceptacji zmiany przez KE i MFiPR. 
22

 m.in.  instytucji systemu pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, jak również przedsiębiorców 

oraz służb mundurowych. Z grupy docelowej wyłącza się podmioty objęte wsparciem w zakresie tożsamych 

zadań w ramach Poddziałania 9.3.1, tj. szpitali/stacji pogotowia ratunkowego. 
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oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.6 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

projektu23. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.7  Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 31.12.2020 r. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo wskazany we 

wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie później niż na 

31.12.2020 r.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO, 

będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w 

kryterium, jeżeli w ocenie IZ RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu 

i umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

                                                           
23

 W przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, ze względu na wyjątkową sytuację 

spowodowaną przez epidemię COVID-19, uwzględnia się możliwość zmiany poziomu dofinansowania UE do 100 

%. W takiej sytuacji IZ RPO może podjąć decyzje o nie wymaganiu wkładu własnego. 
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oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.8 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie 

przekracza 10% wartości projektu  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-

financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona 

zostanie trwałość projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach 

współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-202024.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

B.1.9 Zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został uzgodniony z 

Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy zakres działań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu został 

uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób 

zakaźnych. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu zaleceń/wytycznych Komisji Europejskiej oraz 

Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie realizacji projektów skierowanych 
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 W przypadku zatwierdzenia ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. jej zapisy mają zastosowanie do projektów 

ocenianych pod kątem spełnienia niniejszego kryterium. 



Kryteria wyboru projektów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie 

Europejskiego Funduszu Społecznego (B. Kryteria szczegółowe: 9.3.2 Rozwój usług społecznych) 
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na ograniczenie negatywnych skutków COVID-19.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem 

oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


