
PRILOG 3. 

 

PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE (ILI) IZMJENU KRITERIJA DODJELE (KD) 

 

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. 

 

Prioritetna os: Prioritetna os 9. Socijalno uključivanje 

Investicijski prioritet: 9iv Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim 

uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa 

Specifični cilj: 9iv1 Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim 

područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja 

Očekivani glavni rezultati Specifičnog cilja: 

 veći broj medicinskih stručnjaka i bolja pokrivenost zdravstvenim uslugama posebno 

ranjivih skupina te na zemljopisnim područjima gdje je nedostatak zdravstvenog 

osoblja najveći (ruralna područja, otoci i mali gradovi). 

 osnažit će se mreža primarne zdravstvene zaštite, a popunit će se ili pak smanjiti broj 

područja s manjkom liječnika. 

 poboljšan pristup i održivost zdravstvene zaštite te bolja i učinkovita usluga. 

 poboljšani pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva, pogotovo kod zakinutih i 

ranjivih skupina. 

 veća djelotvornost zdravstvenog sektora. 

 unaprijediti će se pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom 

izostanaka s posla i prebacivanjem fokusa na prevenciju. 

 bolji pristup zdravstvenoj skrbi. 

 

Glavne aktivnosti u sklopu Specifičnog cilja:  

 potpora u okviru programa stipendiranja diplomiranih liječnika za pokriće troškova 

specijalizacije i subspecijalizacije te poticanje prihvaćanja zaposlenja u nerazvijenim 

područjima u skladu s Razvojnim indeksom(1. i 2. skupina na razini županije), otoci i 

područja gdje Mreža javne zdravstvene službe odredi nedostatak timova zdravstvene 

zaštite zbog nedostatka osoblja. 

 podržavanje stalnog medicinskog obrazovanja zdravstvenih djelatnika, što se dijelom 

može postići korištenjem sustava e-Učenja, a dijelom specifičnim osposobljavanjem(tj. 

korištenjem nove dijagnostičke i terapijske opreme, telemedicinom itd.) 

 razvijanje obrazovnih sadržaja i programa osposobljavanja radi povećanja vještina i 

sposobnosti zdravstvenih djelatnika u područjima kao što su medicina na daljinu, 

mZdravlje (mHealth), dnevna bolnica i ambulantne operacije, te u drugim područjima s 

potencijalom da poboljšaju pristup zdravstvenoj njezi, primjerice kroz preuzimanje 

zadataka(task shifting). 

 podržavanje projekata i programa za prevenciju bolesti, promociju zdravlja i 

samostalnu brigu o kroničnim bolestima. 

 



Doprinos pokazateljima Operativnog programa: 

Pokazatelji rezultata: 

 SR203 - osobe zaposlene u zdravstvu dvije godine nakon završetka medicinskog 

obrazovanja i osposobljavanja, podržanih iz ESF-a 

 

Pokazatelji ostvarenja (output): 

 SO203 - stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju 

 SO205 - broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potporu 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava 

 

Operacije/projekti unutar ovog specifičnog cilja provode se kao otvoreni ili ograničeni pozivi. 

U slučaju otvorenih poziva uspostavit će se Odbor za ocjenjivanje na razini Posredničkog 

tijela razine 1. 

U slučaju ograničenog poziva/postupka izravne dodjele Posredničko tijelo razine 1, dostavit će 

prijedlog odabira operacija Upravljačkom tijelu koji će se odobriti kao ograničeni poziv za 

dostavu prijedloga na temelju dostavljene relevantne dokumentacije, obrazlažući odabir 

korisnika u odnosu na njegove institucionalne/pravne posebnosti. 

 



KD: Razrada KD-a: Maksimalan broj 

bodova 

 

Utvrđivanje KD-a 

od strane UT: 

Odobrenje KD-a 

od strane OzP: 

Izmjene KD-a: 

1. Relevantnost i 

važnost 

operacije/projekta za 

ostvarivanje 

očekivanih ciljeva i 

rezultata Specifičnog 

cilja i odgovarajućeg 

prioriteta  

Kriterijima odabira ustanovljuje se 

vrijednost koju projekt pruža na 

različitim razinama primjene 

rezultata projekta te daju odgovor na 

opseg i doprinos projekta ciljevima  

i rezultatima SC-a i prioriteta, 

uključujući doprinos u ispunjavanju 

zadanih vrijednosti zajedničkih i 

specifičnih pokazatelja OPULJP-a: 

doprinos aktivnosti projekta 

promicanju zdravlja u Republici 

Hrvatskoj te da li je prijedlog 

projekta relevantan za potrebe 

ciljanog depriviranog područja 

sukladno OPULJP-u. 

 

 

 

 

 

 

20 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015. (datum, 

ispunjava UT) 



2. Usklađenost 

operacije/projekta s 

nacionalnim 

propisima i 

propisima EU te 

doprinos prijedloga 

ostvarivanju ciljeva 

utvrđenih u 

relevantnim 

nacionalnim 

strateškim 

dokumentima i 

dokumentima EU 

Kriterijima odabira utvrđuje se 

usklađenost predloženih aktivnosti i 

ciljeva operacije/projekta s 

nacionalnim propisima i propisima 

EU te doprinos nacionalnim 

strateškim dokumentima i 

dokumentima EU (strategije, 

smjernice, akcijski planovi, 

programi) za odgovarajuća područja 

zdravstva: »Health 2020«; 

Nacionalna strategija razvoja 

zdravstva 2012. – 2020.; Strateški 

plan razvoja javnog zdravstva 2013. 

– 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  

3. Relevantnost 

aktivnosti 

operacije/projekta u 

odnosu na ciljane 

skupine Specifičnog 

cilja 

Kriterijima odabira utvrđuje se 

usklađenost predloženih ciljanih 

skupina sa ciljanim skupinama SC-a 

te obrazlaže očekivanu korist koju će 

one imati od intervencije, da li su 

predložene aktivnosti 

operacije/projekta u skladu s 

potrebama ciljanih skupina na 

regionalnoj i lokalnoj razini te koji 

su objektivno provjerljivi pokazatelji 

učinka projekta. 

 

 

 

 

 

20 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  

4. Kvaliteta prijedloga 

operacije/projekta 

Kriteriji odabira nastoje utvrditi 

kvalitetu prijedloga 

operacije/projekta, a odnose se na 

jasno definiranu intervencijsku 

logiku, inovativnost, uloga 

uključenih partnera, učinkovitost 

plana projekta, troškovnu 

 

 

 

35 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  



učinkovitost, raspodjelu kapaciteta, 

relevantnost izabranih partnera, 

raspodjelu zadataka i odgovornosti 

između njih te financijske resurse 

neophodne za nesmetanu provedbu 

projekta. 

5. Održivost 

operacije/projekta 

Održivost rezultata 

projekta/operacije nakon njegovog 

završetka i mogućnost multiplikacije 

rezultata njegovih aktivnosti na 

relevantna područja na lokalnoj, 

regionalnoj i nacionalnoj razini. 

 

 

 

 

 

10 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  

6. Doprinos postizanju 

horizontalnih ciljeva 

OPULJP-a 

Kriteriji odabira utvrđuju doprinose 

li planirane aktivnosti i ciljevi 

operacije/projekta postizanju 

horizontalnih ciljeva OPULJP-a, 

odnosno ciljeva u vezi održivog 

razvoja, ravnopravnosti spolova, 

borbe protiv diskriminacije i dr. 

 

 

 

5 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  

7. Partnerstvo (1) Prijedlog projekta/operacije 

usmjeren je na umrežavanje s 

partnerskim organizacijama na 

lokalnoj/regionalnoj razini  

(2) Uloga u provedbi uključenih 

partnera i/ili drugih dionika 

relevantna je za ostvarenje ciljeva 

5  

 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  



projekta/operacije 

8. Regionalna 

jednakost u 

pristupu 

socijalnim 

uslugama 

Projektnim prijedlogom/operacijom  

potiče se provedba aktivnosti u 

regionalnim/županijskim/lokalnim 

jedinicama s najnižim stupnjem 

indeksa razvijenosti 

5  

 

4. svibnja 2015. 18. svibnja 2015.  

UKUPNO 1 - 6  100 bodova    

UKUPNO 1 – 8 

(ako je 

primjenjivo) 

 110 bodova 

 

   

 

Kriteriji dodjele pod brojevima 1. do 6. su obvezni i primjenjuju se kumulativno. Kriteriji dodjele pod rednim brojem 7. i 8. obvezni su u 

operacijama/projektima na koje su primjenjivi. Svaki KD vrednuje se s ocjenom između 1 i 5 na slijedeći način: 1 – vrlo loše, 2- loše, 3-

dovoljno, 4 - dobro, 5 – vrlo dobro. Ovisno o njihovoj važnosti pojedini kriteriji mogu se množiti s odgovarajućim koeficijentom  što im 

omogućuje postizanje  uvećanog broja bodova. Ukupan broj bodova za kriterije od rednog broja 1 – 6  je 100. Za  kriterije dodjele pod rednim 

brojem 7. i 8. (ukoliko su primjenjivi na određene operacije/projekte) moguće je uvesti dodatni broj bodova.    

 

 


