
Ramowa metodyka wyboru projektów w działaniu 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność 

informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
(PO PC) 

 

Kryteria wyboru projektów i ich geneza  

1. Kryteria wyboru projektów zostały opracowane na podstawie wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Parlamentu i Rady UE nr 1303/2013, zapisów PO PC oraz doświadczeń z prac 

nad kryteriami dla działania 2.1.POPC.  

2. Wzięto pod uwagę wnioski płynące z ekspertyzy zleconej przez M IiR, pt. „Rynek produktów, usług 

i treści cyfrowych opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP) w 
Polsce: stan obecny, perspektywy rozwoju, główne bariery, rekomendacje dotyczące wsparcia z 
funduszy europejskich”. Zakres badania obejmował ocenę obecnego s tanu rynku ponownego 

wykorzystania informacji sektora publicznego wraz z prognozą jego rozwoju oraz rekomendacje 
dotyczące programowania i wdrażania wsparcia kierowanego na cyfrowy dostęp i wykorzystanie 
informacji sektora publicznego w ramach PO PC. 

3. Prowadzono konsultacje z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (MKiDN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwa 

Administracji i Cyfryzacji (MAiC) oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), 
w trakcie których omawiano kwestie związane z metodyką wyboru projektów. Odbyły się dwa 
spotkania robocze w dniach 12 września i 8 grudnia 2014 r. Uwzględniając propozycje ww. 

podmiotów, Instytucja Zarządzająca opracowała projekt kryteriów wyboru,  wraz z ich 
rozszerzonym opisem, który następnie przedłożyła do dyskusji na forum Grupy roboczej do spraw 
udostępniania informacji sektora publicznego, powołanej w ramach Komitetu Monitorującego 

POPC. 

4. W dniach 29 stycznia oraz 13 lutego 2015 r. odbyły się dwa spotkania Grupy roboczej, w trakcie 

których omawiano projekt formalnych i merytorycznych kryteriów wyboru.  W wyniku spotkania 
z dnia 13 lutego Grupa zarekomendowała Komitetowi Monitorującemu przyjęcie kryteriów wyboru  
w ustalonym brzmieniu. Grupa przyjęła do wiadomości, że rozszerzony opis stosowania kryteriów 
nie będzie przedmiotem uchwały Komitetu, natomiast zostanie przedłożony jako dodatkowy 

materiał informacyjny. 

5. Do akceptacji uchwałą Komitetu Monitorującego przedłożono następujące dokumenty:  

 
i. Niniejszą ramową metodykę, 
ii. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego, 
iii. Kryteria merytoryczne dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora 

publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki, typ projektu: cyfrowe 

udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych, 
iv. Kryteria merytoryczne dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora 

publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki, typ projektu: cyfrowe 

udostępnianie zasobów nauki, 
v.  Kryteria merytoryczne dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. 

 

 

Wybór projektów do dofinansowania  

1. Wybór projektów odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, powołany Zarządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

2. Kryteria formalne są wspólne dla dopuszczalnych w ramach działania 2.3 PO PC typów projektów, 
oprócz kryterium „Akceptacja realizacji projektu przez właściwego decydenta”, które obowiązuje 

jedynie projekty dotyczące cyfrowego udostępniania ISP ze źródeł administracyjnych. Kryteria 
merytoryczne oraz ich rozszerzone opisy zostały opracowane w podziale na poszczególne 
poddziałania i typy projektów:  
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 poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł 
administracyjnych oraz zasobów nauki: 

 typ 1: cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł 
administracyjnych, 

 typ 2: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki 

 poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury.  
 

3. Zgodnie z zapisami PO PC wybór projektów do dofinansowania w działaniu 2.3 PO PC jest 

prowadzony w trybie konkursowym. 

4. Dla każdego typu projektu są ogłaszane osobne konkursy.  

5. Zadania związane z wyborem projektów na mocy Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu 
realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pomiędzy Ministrem 

Infrastruk tury i Rozwoju a Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Władzą Wdrażającą Programy 
Europejsk iej zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Władzy Wdrażającej Programy 
Europejskie. WWPE pełni rolę Instytucji Organizującej Konkurs  (IOK). 

6. Instytucja Organizująca Konkurs publikuje ogłoszenie o konkursie na co najmniej 30 dni przed 
planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Równocześnie  

z ogłoszeniem o konkursie udostępniany jest regulamin konkursu wraz z załącznikami. 

7. Instytucja Organizująca Konkurs powołuje Komisję Oceny Projektów, w skład której wchodzą 

pracownicy IOK oraz eksperci.  

8. Każda osoba dokonująca oceny projektu podpisuje deklarację bezstronności.  

9. Każdy wniosek o dofinansowanie złożony w terminie do IOK zostaje poddany ocenie formalnej.  

10.  Wyniki oceny formalnej są publikowane przez Instytucję Organizującą Konkurs w miejscach 
publikacji ogłoszenia o konkursie. 

11.  W razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych 
omyłek IOK wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej 
omyłki w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.  

12.  Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie te wnioski o dofinansowanie, które zostały 
zweryfikowane pozytywnie w trakcie oceny formalnej. Oceny merytorycznej dokonują eksperci 

wybrani spośród kandydatów wyłonionych w procesie naboru kandydatów na ekspertów przez 
Instytucję Organizującą Konkurs.  

13.  Dofinansowanie może otrzymać projekt, które łącznie spełnił następujące warunki: 

 został pozytywnie zweryfikowany pod kątem spełniania kryteriów formalnych,  

 został pozytywnie zweryfikowany pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych, 
ocenianych poprzez udzielnie odpowiedzi „tak/nie”, 

 uzyskał minimalny odsetek i liczbę punktów w ocenie merytorycznej, określone w 
regulaminie konkursu,  

 wartość dofinansowania projektu jest możliwa do przyznania w ramach dostępnej alokacji, 
przewidzianej w regulaminie konkursu, biorąc pod uwagę miejsce projektu na liście 
rankingowej.  

14.  Wyniki oceny merytorycznej publikowane są przez Instytucję Organizującą Konkurs w miejscach 
publikacji ogłoszenia o konkursie.  

15.  Instytucja Organizująca Konkurs informuje wnioskodawców o wynikach oceny i przysługujących 
im środkach odwoławczych. Instytucją właściwą do rozpatrywania protestów jest Instytucja 
Organizująca Konkurs.  

16.  Z wnioskodawcami, których projekty zostały pozytywnie ocenione i dla których zostały spełnione 
warunki dla podpisania umowy/porozumienia o dofinansowanie wskazane w regulaminie 

konkursu, podpisywane są umowy/porozumienia o dofinansowanie projektu. 

17.  Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury konkursowej są opisane każdorazowo 

w regulaminie właściwego konkursu. 


