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 Program Polska Cyfrowa 2014-2020 

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 3 marca 2015 r. 



zmiany do Regulaminu KM POPC 
zatwierdzonego w dniu 22 grudnia 2014 r. 

uwagi do Regulaminu KM POPC zgłoszone 
przez członków KM 



 

Zmiany wynikają z dostosowania zapisów Regulaminu KM POPC 
do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie komitetów 
monitorujących na lata 2014 -2020, które weszły w życie w dniu 
21 stycznia 2015 r. 

Zmiany do Regulaminu 



wprowadzenie załącznika nr 3 Prawa i obowiązki członka KM POPC; 
 

możliwość uczestnictwa w posiedzeniu członka KM jak i jego zastępcy 
po ówczesnym powiadomieniu sekretariatu KM (5 dni roboczych przed 
posiedzeniem); 

 

doprecyzowanie ścieżki procedowania uchwał w trybie obiegowym; 

 

zniesienie limitu składu grup roboczych; 

 

wprowadzenie możliwości zapraszania przez kierownika grupy roboczej osób 
niebędących członkami KM lub ich zastępcami;  

 

doprecyzowanie zapisów dotyczących finansowania szkoleń i ekspertyz ze środków 
Pomocy Technicznej. 

 

 

Zmiany do Regulaminu  



uwagi zostały zgłoszone przez Pracodawców RP i dotyczyły: 

§5 ust. 7 - ustanowienia terminu dla członków KM na zapoznanie się 
z przesłanymi dokumentami, głosowanymi w trybie obiegowym oraz 
minimalne terminy głosowania – uwaga uwzględniona; 

§8 ust. 2, pkt. 5 – umożliwienia realizacji ekspertyz przez członków KM 
– uwaga nieuwzględniona; 

§8 ust. 10, pkt. 2 – umożliwienia podejmowania przez członków KM 
ostatecznej decyzji o realizacji ekspertyz/analiz – uwaga  częściowo 
uwzględniona; 

IZ POPC wprowadziła ponadto jedną autopoprawkę mającą na celu 
doprecyzowanie zapisów Regulaminu. 

Uwagi do Regulaminu 



Dziękuję za uwagę 

Michał Ptaszyński 

Zastępca Dyrektora 

Departament Rozwoju Cyfrowego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 



Prezentacja projektu kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego  

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 3 marca 2015 r. 



 

dokument programowy POPC; 
 

doświadczenia związane z przygotowywaniem kryteriów dla działania 
2.1 POPC; 
 

konsultacje robocze prowadzone m.in. w ramach Grupy roboczej do 
spraw udostępniania informacji sektora publicznego, podległej KM 
POPC; 
 

akty prawne UE. 

 

Źródła kryteriów 



Formalne: 

kwestie dotyczące m.in. formy złożenia wniosku, kompletności  
i poprawności złożonej dokumentacji, określenia kwoty wsparcia, 
budżetu projektu, okresu realizacji projektu, zgodności z zasadami 
udzielania pomocy publicznej, zgodności z zasadami horyzontalnymi, itd.; 

możliwe do oceny przez ekspertów ds. funduszy UE; 

Merytoryczne:  

kwestie dotyczące istoty projektów w tym m.in. zakresu rzeczowego  
i struktury wydatków  projektu, znaczenia i sposobu udostępniania 
zasobów ISP, analizy kosztów i korzyści, wykonalności projektu, 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności systemów 
teleinformatycznych; 

możliwe do oceny przez specjalistę z zakresu cyfrowego udostępniania 
informacji sektora publicznego danego typu. 

 

 

Rodzaje kryteriów (1/3) 



 

Struktura kryteriów merytorycznych:  

 

 czy projekt jest potrzebny? 

 

 czy projekt jest korzystny? 

 

 czy projekt jest wykonalny? 

 

Rodzaje kryteriów (2/3) 



Struktura kryteriów merytorycznych:  

inwentaryzacja posiadanych zasobów ISP; 

grupy docelowe i potrzeby; 

cele i wskaźniki; 

znaczenie i sposób udostępniania zasobów ISP objętych projektem; 

zakres rzeczowy/struktura wydatków – pod kątem celów projektu; 

analiza kosztów i korzyści; 

wykonalność organizacyjna i ekonomiczna (prawo, finanse, czas, 
trwałość, organizacja projektu); 

wykonalność technologiczna – zgodność z wymaganiami dotyczącymi 
aspektów IT (np. interoperacyjność, bezpieczeństwo, korzystanie z 
dostępnych zasobów infrastruktury). 

 

Rodzaje kryteriów (3/3) 



 

Formalne: 

• ocena TAK/NIE 

 

Merytoryczne:  

• ocena TAK/NIE 

• ocena punktowa 

 

 

Kryteria – sposób oceny 



Poddziałanie 2.3.1 - Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego 
(ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki:  

 

• Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł 
administracyjnych; 

• Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki; 

 

Poddziałanie 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury: 

• Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury. 

 

 

Dla poszczególnych typów projektów przewiduje się osobne konkursy.  

Typy projektów w działaniu 2.3 POPC 



osobne listy rankingowe dla wszystkich typów projektów w ramach 
osobnych konkursów (skala: odsetek możliwych punktów uzyskanych 
przez dany projekt)  

kryteria merytoryczne (podział na typy projektów): 

Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł 
administracyjnych 

13 kryteriów – ocena TAK/NIE; 

9 kryteriów – ocena punktowa; 

maksymalna liczba punktów – 97; 

Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki 

13 kryteriów – ocena TAK/NIE; 

9 kryteriów – ocena punktowa; 

maksymalna liczba punktów – 107. 

Kryteria merytoryczne – sposób oceny 



Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury 

13 kryteriów – ocena TAK/NIE; 

9 kryteriów – ocena punktowa; 

maksymalna liczba punktów – 97. 

Kryteria merytoryczne – sposób oceny cd. 



Zmiany w kryteriach merytorycznych względem projektu 
przesłanego 17.02.2015 

 

Kryterium 1 – (jedynie w zasobach nauki) - Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację 
zasobów nauki objętych projektem 

Dodano słowo „nauki”: 

W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów nauki, 
które mają zostać objęte projektem, wskazując co najmniej (….) – autopoprawka redakcyjna 
MIR. 

 

Kryterium 4 - Projekt przewiduje adekwatne działania informacyjno-promocyjne 

Doprecyzowano, że plan działań powinien koncentrować się na umiejętnościach niezbędnych 
do korzystania z efektów projektu:  

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić wiarygodny, skuteczny i efektywny 
plan działań promocyjnych i informacyjnych (…) Plan powinien uwzględniać również kwestie 
związane z podniesieniem świadomości i umiejętności, niezbędnych do korzystania z efektów 
projektu przez grupy docelowe.  - autopoprawka MIR. 



Zmiany w kryteriach merytorycznych - cd 

Kryterium 8 - Projekt w stopniu wyższym niż minimalny zapewnia podniesienie poziomu 
otwartości i dostępności cyfrowych zasobów kultury 

Usunięto zawężenie dostępności do interfejsów (dotyczy także treści) oraz usunięto 
omyłkowy zapis: 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że projekt wykracza ponad minimalne 
standardy cyfrowego udostępniania zasobów kultury, poprzez: 

• dostępność graficznych interfejsów na poziomie wyższym niż minimum określone w 
wytycznych WCAG 2.0 wskazane w  Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI);  uwzględnienie minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  
– uwaga fundacji Vis Maior / autopoprawka redakcyjna MIR 

Kryterium 13 (14 w administracji) - Wykorzystanie do cyfrowego udostępniania zasobów 
platform lub repozytoriów zewnętrznych  

Doprecyzowano, że strony podmiotów trzecich nie muszą być wyłącznym kanałem dostępu: 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że cyfrowa dostępność zasobów 
objętych projektem realnie zwiększy się dzięki wykorzystaniu (wyłącznie lub dodatkowo) 
innych niż własna strona internetowa wnioskodawcy platform, repozytoriów, stron 
internetowych itp. – uwaga MF 

 



Zmiany w instrukcji do kryteriów merytorycznych na podstawie uwag 
zgłoszonych przez członków KM POPC 

Kryterium 1 (wyłącznie w zasobach administracyjnych) - Wnioskodawca przeprowadził 
inwentaryzację ISP objętych projektem 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że: 

• o ile taki wymóg wynika z przepisów prawa: że cyfrowo dostępne dane zostaną 
zgłoszone do Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej – doprecyzowanie 
na wniosek MF 

Wnioskodawca powinien również szacunkowo wskazać, jaką część całości posiadanych przez 
wnioskodawcę (w tym planowanych do nabycia lub wytworzenia)  zasobów danego rodzaju 
ISP będą stanowić zasoby cyfrowo udostępniane w ramach projektu – doprecyzowanie na 
wniosek MF. 

Kryterium 1 (wyłącznie w zasobach kultury) - Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację 
zasobów kultury objętych projektem 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że: 

• zasoby kultury objęte projektem będą udostępniane do ponownego wykorzystania 
w możliwie najszerszym zakresie w oparciu o obowiązujące normy prawne – podpunkt 
dodany na wniosek pana Aleksandra Tarkowskiego - Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 

 



Zmiany w instrukcji do kryteriów merytorycznych na podstawie uwag 
zgłoszonych przez członków KM POPC -cd 

 

Kryterium 3 - Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury będzie realizowane w oparciu 
o metody projektowania zorientowanego na użytkownika  

Oceniane będzie, czy wnioskodawca:  

• Wykazał, że korzystanie z cyfrowo udostępnionych zasobów kultury będzie możliwe 
za pomocą internetu niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii 
(sprzętu, oprogramowania) – doprecyzowanie na wniosek pana Aleksandra Tarkowskiego 
- Centrum Cyfrowe Projekt: Polska 

 

 



Lp. Nazwa kryterium Administracja Nauka Kultura

1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację ISP/ zasobów nauki/zasobów kultury objętych 
projektem tak/nie tak/nie tak/nie

2. Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grup docelowych, dla których 
udostępnia się cyfrowo ISP tak/nie tak/nie tak/nie

3. Cyfrowe udostępnienie ISP będzie realizowane w oparciu o metody projektowania 
zorientowanego na użytkownika 20 20 20

4. Projekt przewiduje adekwatne działania informacyjno-promocyjne
8 8 8

5. Cyfrowe udostępnienie ISP pozwoli osiągnąć jasno określone i istotne społecznie lub 
ekonomicznie cele
/
Znaczenie cyfrowo udostępnianych zasobów dla obszaru nauki/kultury

20 24 20

6. ISP udostępniane cyfrowo w ramach projektu wpisują się w jeden z priorytetowych obszarów, 
mających szczególne znaczenie dla ponownego wykorzystania ISP 5 nie dotyczy nie dotyczy

7. Cele projektu zostały wyrażone mierzalnymi wskaźnikami
tak/nie tak/nie tak/nie

8. Projekt zapewnia minimalny wymagany standard cyfrowego udostępniania ISP
tak/nie tak/nie tak/nie

9. Projekt w stopniu wyższym niż minimalny wymagany zapewnia podniesienie poziomu 
otwartości i dostępności cyfrowych ISP 18 24 18

10. Projekt jest realizowany zgodnie z odpowiednimi wymaganiami w zakresie interoperacyjności
tak/nie tak/nie tak/nie

11. Zakres bezpłatnego cyfrowego udostępniania ISP objętych projektem
8 8 8

12. Zakres rzeczowy i struktura wydatków są adekwatne do celów programu i projektu
tak/nie tak/nie tak/nie



Lp. Nazwa kryterium Administracja Nauka Kultura

13. Wykorzystanie dostępnej infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby realizacji projektu
8 8 8

14. Wykorzystanie do cyfrowego udostępniania zasobów platform lub repozytoriów zewnętrznych
5 5 5

15. Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści
tak/nie tak/nie tak/nie

16. Dla projektu wiarygodnie wyliczono wskaźniki efektywności ekonomicznej 
5 5 5

17. Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym
tak/nie tak/nie tak/nie

18. Projekt jest wykonalny w danym zakresie, czasie i koszcie
tak/nie tak/nie tak/nie

19. Efekty realizacji projektu mają zapewnioną trwałość organizacyjną, techniczną i finansową
tak/nie tak/nie tak/nie

20 Doświadczenie w realizacji projektów dotyczących cyfrowego udostępnienia zasobów 
nauki/kultury nie dotyczy 5 5

21 Projekt jest realizowany zgodnie z metodyką zarządzania projektami
tak/nie tak/nie tak/nie

22 Systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w ramach projektu zapewnią 
bezpieczeństwo przetwarzania danych tak/nie tak/nie tak/nie

23 Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi na poziomie centralnym i 
regionalnym tak/nie tak/nie tak/nie

97 107 97



Dziękuję za uwagę 

Rafał Sukiennik 

Dyrektor 

Departament Rozwoju Cyfrowego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 





Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa 

www.ncbr.gov.pl        
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Rozwiązanie (MVP) 

AKCELERATOR 

Instytucja publiczna 

Zespół interdyscyplinarny 

PROBLEM 



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa 

www.ncbr.gov.pl        

•
•

•
•

NCBR 
max. 80% 

Wkład 
własny 

min. 20% 
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Prezentacja projektu kryteriów wyboru projektów 
dla Działania 3.3. E-pionier  – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych 

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 3 marca 2015 r. 



 

beneficjent projektu – NCBR, agencja wykonawcza MNSiW, 
realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-
technicznej i innowacyjnej państwa; 

IZ POPC uznała, że potencjał merytoryczny i techniczny NCBR 
oraz posiadane doświadczenie w zakresie wdrażania środków UE 
w Polsce, w największym stopniu odpowiadają charakterowi 
projektu oraz jego celom; 

cel projektu - wsparcie pomysłów zdolnych programistów na 
rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub gospodarczo 
i bazujących na narzędziach opartych na TIK; 

wykorzystanie modelu PCP - opracowanie innowacyjnych rozwiązań 
dostosowanych do specyficznych potrzeb sektora publicznego. 

 

 

Projekt pozakonkursowy 



 

dokument programowy POPC; 
 

ustawa wdrożeniowa z dnia 11 lipca 2014 r.; 
 

doświadczenia IZ POIG w zakresie projektów realizowanych przez 
NCBR; 
 
akty prawne UE. 

 

Źródła kryteriów 



Formalne (Tak/Nie): 

kwestie dotyczące m.in. formy złożenia wniosku, kompletności  
i poprawności złożonej dokumentacji, określenia kwoty wsparcia, budżetu 
projektu, okresu realizacji projektu, zgodności z zasadami udzielania 
pomocy publicznej, zgodności z zasadami horyzontalnymi, itd.; 

ocena przez ekspertów ds. funduszy; 

Merytoryczne (3 zero-jedynkowe oraz 7 punktowane):  

kwestie dotyczące istoty projektu; 

ocena przez ekspertów ds. innowacyjności, B+R. 

 

 

Rodzaje kryteriów (1/3) 



 

Zero-jedynkowe kryteria merytoryczne: 

  

kwalifikowalność i racjonalność kosztów zaplanowanych w budżecie 

 

poprawność doboru i oszacowania wartości wskaźników 

 

wykonalność i poprawność harmonogramu realizacji projektu 

 

Rodzaje kryteriów (2/3) 



 

Punktowe kryteria merytoryczne:  

zgodność z celami działania/naboru – 5 pkt; 

koncepcja realizacji projektu – zasady realizacji projektu, metody 
dotarcia do grantobiorców oraz zasady i warunki ich wyboru, podział 
zadań między beneficjentem projektu a grantobiorcami, działania info-
promo, monitoring, ewaluacja – 30 pkt; 

doświadczenie i potencjał wnioskodawcy – 5 pkt; 

komplementarność działań – 5 pkt; 

perspektywiczność upowszechnienia i trwałość metodologii projektu – 
5pkt; 

innowacyjność projektu – 5 pkt; 

ewaluacja – 5 pkt. 

Rodzaje kryteriów (3/3) 



Uwagi do kryteriów formalnych  

• FRSI 
Szczegółowy opis priorytetów stanowi, iż 15,38% wkład własny wnosi beneficjent, 
tj. NCBR. Kryterium natomiast dopuszcza, żeby wkład własny wnosili grantobiorcy,  
tj. akceleratorzy. Czy nie jest to zbytnie rozszerzenie zapisów SzOP? Nie jestem 
przeciwko ponoszeniu wkładu własnego przez akceleratorów, chciałabym jednak, 
żeby nie mogli „przerzucać” części swojego wkładu własnego na programistów. 

 

• KE 
In line with our previous comments, we are of the opinion that the criterion 9 Correct 
amount of support should encourage beneficiaries for applying for lower level of co-
financing and for this reason it should be assessed by awarding points and moved to the 
later stage of the appraisal process 

 

 



Uwagi do kryteriów merytorycznych (1/2) 

• Konfederacja Lewiatan 
Materiały dla celu 3.3 dotyczą kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego, wpisanego do SzOP, 
który realizowany będzie przez NCBiR.  Nie znajdujemy natomiast informacji nt. kryteriów wyboru: 
programistów lub zespołów interdyscyplinarnych (ostateczni odbiorcy wsparcia) oraz 
„grantobiorców” (akceleratorów): 

1. Wskazane wyżej nieznane kryteria będą kluczowe dla powodzenia i efektywności całego wsparcia 
3.3, dlatego naszym zdaniem również one powinny być przyjmowane przez KM POPC. Częściowo 
wynika to z zapisów POPC, str. 37 „Przy wyborze ostatecznych odbiorców wsparcia, tj. 
programistów lub zespołów interdyscyplinarnych z udziałem programistów, zapewniona zostanie 
procedura konkurencyjna oparta o przejrzyste i obiektywne kryteria”. Należy więc przedstawić 
członkom KM proponowane kryteria w tym zakresie. 

2. Alternatywnym rozwiązaniem może być odpowiednia modyfikacja merytorycznego kryterium 
punktowanego nr 2 „Koncepcja realizacji projektu” (dla projektu pozakonkursowego), w którym 
oceniana ma być „trafność i adekwatność przyjętej przez wnioskodawcę metodologii realizacji 
projektu”, w tym „warunki wyboru grantobiorców”. Do kryterium należałoby dodać wymóg 
prezentacji metodologii realizacji projektu (uwzględniającej wskazane kryteria) na posiedzeniu 
KM POPC. W ten sposób zapewniając przejrzystość ww. kryteriów i dyskusję na ich temat. 

3. W opisie kryterium nr 2 „Koncepcja realizacji projektu” wskazano konieczność przedstawienia 
przez wnioskodawcę warunków wyboru grantobiorców, brakuje natomiast oceny warunków 
wyboru programistów/zespołów. 

 



Uwagi do kryteriów merytorycznych (2/2) 

• FRSI 
Opis kryterium „Perspektywiczność upowszechniania rezultatów projektu” nie odpowiada jego 
nazwie. Opis kryterium wskazuje raczej na upowszechnianie metodologii projektu (tj. granty 
dla akcelatorów na wsparcie programistów) i ew. trwałość projektu. Sugeruję zmienić nazwę 
kryterium na „Perspektywiczność upowszechnienia i trwałości metodologii projektu”. 

 

• KE 
We appreciate that the substantive criteria are already divided into two phases, which gives 
better clarity for the selection process. In line with our previous comments, we suggest that 
the criterion 2 Correctness of the selection and the estimation of indicators should be assessed 
by awarding points, as the result orientation is the main focus of the new 2014-2020 
programming period. 



Uwagi do ramowej metodyki 

• FRSI 

 
1. Dwa razy jest powtórzone „spełnił kryteria wyboru projektów”  - to błąd? 

 

2. Proponuję zamienić : „informację o projekcie, który został wybrany do 
dofinansowania” na „informację o dofinansowanym projekcie”. 



Dziękuję za uwagę 

Michał Ptaszyński 

Zastępca Dyrektora 

Departament Rozwoju Cyfrowego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 



Najważniejsze zmiany  
wprowadzone do Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych   POPC  2014-2020 

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 3 marca 2015 r. 



 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
to dokument o charakterze technicznym, 
uszczegóławiający zapisy programu operacyjnego 
w podziale na działania/poddziałania. 



Informacje zawarte w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dotyczą  
w szczególności następujących kwestii: 

- alokacji w podziale na działania; 

- celów szczegółowych poszczególnych działań; 

- list wskaźników produktu i rezultatu; 

- typów projektów; 

- typów beneficjentów; 

- grup docelowych; 

- pomocy publicznej; 

- maksymalnego poziomu dofinansowania UE; 

- maksymalnego poziomu dofinansowania z uwzględnieniem budżetu państwa; 

- minimalnego wkładu własnego; 

- minimalnej/maksymalnej wartości projektu. 



Wyznaczono minimalną wartość kosztów 
kwalifikowalnych dla Poddziałania 2.3.1 oraz 2.3.2, 

która wynosi:  4 mln PLN 
 

Wartość maksymalna kosztów kwalifikowalnych  
wynosi:  50 mln EUR 



Oś II 
E-administracja i otwarty rząd 

Działanie 2.3.  
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego 



DZIAŁANIE 2.3.  
 

Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora 

publicznego 

PODDZIAŁANIE 2.3.1  
 

Cyfrowe udostępnienie 
informacji sektora publicznego 
ze źródeł administracyjnych i 

zasobów nauki 

PODDZIAŁANIE 2.3.2  
 

Cyfrowe udostępnienie 
zasobów kultury 



Poddziałanie 2.3.1 
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki 

Cel szczegółowy:  Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora  
  publicznego 

 
Alokacja środków 

UE: 
93 368 019 EUR 

 

Dofinansowanie: 
110 325 299 EUR 

Wkład własny nie 
jest wymagany 



Typy Beneficjentów poddziałania 2.3.1:  
 

- centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im 
podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki 
administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może 
być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub 
centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa 
urzędów wojewódzkich, 

 - jednostki naukowe,  
 - partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 

wnioskodawcami, 
 - partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub 

organizacjami pozarządowymi.  



Typy projektów poddziałania 2.3.2: 
  

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 



Poddziałanie 2.3.2 
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 

Cel szczegółowy:  Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora  
  publicznego 

 
Alokacja środków 

UE: 
101 431 981 EUR 

 

Dofinansowanie: 
 

101 431 981 EUR 

Wkład własny: 
 

18 421 838 EUR 



Typy Beneficjentów poddziałania 2.3.2:  
 

- państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje 
kultury, 

 - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa 
państwowe,  

 - ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, 
 - jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe 

lub przez nie nadzorowane,  
 - biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 
2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, 

 - partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. 
podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z 
przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi. 



Typy projektów poddziałania 2.3.2: 
  

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 



 
Wprowadzono opis Działania 3.3   

w ramach III Osi Priorytetowej PO PC 
 



Oś III 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 

Działanie 3.3.  
e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów  
społecznych lub gospodarczych 



Działanie 3.3.  
e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów  
społecznych lub gospodarczych 

Cel szczegółowy:  Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności 
  korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych 

Alokacja środków UE: 
 

25 000 000 EUR 

Dofinansowanie: 
 

25 000 000 EUR 

Wkład własny: 
 

4 540 442 EUR 



Planowane działania w ramach projektu e-Pionier będą miały na celu: 
 
- podniesienie kompetencji zdolnych programistów, a także umiejętności w 
zakresie zarządzania projektem i rozumienia procesów produkcyjnych, 
logistycznych i organizacyjnych, przedsiębiorczości, prowadzenia prac B+R, a 
także umiejętności interpersonalnych, 
 
- wsparcie idei innowacyjnego sektora publicznego poprzez poszukiwanie 
wśród zdolnych programistów rozwiązań konkretnych problemów społeczno-
gospodarczych przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, 
 
- wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnych/nowych 
rozwiązań dla instytucji sektora finansów publicznych dotyczących TIK 
pomiędzy akceleratorami, NCBiR, instytucjami sektora finansów publicznych   
i młodymi, zdolnymi programistami poprzez np. seminaria, prezentacje, 
działania info-promo. 



Typy Beneficjentów działania 3.3:  
 

Państwowa jednostka organizacyjna 
  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - agencja wykonawcza w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
146), powołana do realizacji zadań z zakresu polityki 
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. 



Typy projektów działania 3.3: 
  

W ramach projektu  zakłada się udzielenie wsparcia odbiorcom 
ostatecznym (programistom) polegające m.in. na:  
 
- zapewnieniu odpowiedniej grupy interdyscyplinarnej (matching) oraz 
objęcia jej opieką w trakcie wypracowywania pomysłu, 
 
- weryfikacji pomysłów w fazie proof of concept, zapewnieniu usług 
business development, polegających na opracowaniu strategii i analiz 
rynku,  
 
- świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu rozwoju technologii, 
design`u wypracowanego produktu, doradztwa w zakresie praw własności 
intelektualnej, w zakresie prawa korporacyjnego czy w zakresie 
controllingu i finansów przez wyspecjalizowany podmiot (Akcelerator), 
 
- prowadzenie przez Akcelerator weryfikacji technologicznej i biznesowej 
proponowanych rozwiązań. 



Dziękuję za uwagę 

 

dr Jarosław Pasek 

Dyrektor 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 



Informacja nt. przygotowania do wdrażania 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 

Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 3 marca 2015 r. 



przygotowanie 
do wdrażania 

na jakim jesteśmy etapie? 

2015 rok 
prace nad POPC 

priorytety 



Prace nad POPC w 2015 roku 



Na jakim jesteśmy etapie? 



 
Wdrażanie POPC 

opublikowanie harmonogramu konkursów w ramach POPC; 
 
etapowe przyjmowanie SZOP; 
 
etapowe zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów; 
 
przygotowanie dokumentacji konkursowej , w tym m.in.: 

o kryteriów wyboru projektów, 
o wzorów wniosków, umów, oświadczeń, 
o regulaminów prac Komisji Oceniającej i w zakresie przeprowadzenia konkursu 

oraz instrukcjami dla beneficjentów, 
o wzorów biznes planu/studiów wykonalności; 

 
przyjęcie wytycznych do kwalifikowalności; 
 
wybór ekspertów; 



 
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu  
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: 
 
 
trwają uzgodnienia opracowanego przez MAC modelu interwencji w I osi; 
 

w marcu rozpoczną się konsultacje społeczne obszarów białych i zbieranie planów 
inwestycyjnych; 
 

ustalono termin ogłoszenia o konkursie - wrzesień 2015 r. 

 
 

Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu 



uwzględnienie pryncypiów architektury korporacyjnej państwa, jako ważnego elementu 
wpływającego na jakość projektów w osi II POPC; 

 

Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych: 
 

przyjęcie kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący w dniu 22 grudnia 2014 r.; 

ogłoszenie pierwszego konkursu w perspektywie finansowej 2014-2020 (nabór wniosków:  
27 lutego – 4 maja 2015 r.); 

ogłoszenie naboru kandydatów na ekspertów w dniu 20 lutego 2015 r.   

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 



 

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej: 

kontynuacja prac nad katalogiem rekomendacji cyfrowego urzędu (w toku - MAC); 

 

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 
publicznego: 

powołanie grupy roboczej ds. udostępnienia informacji sektora publicznego, 
funkcjonującej w ramach Komitetu Monitorującego POPC; 

spotkania grupy roboczej ds. udostępniania informacji sektora publicznego w celu 
przygotowania kryteriów wyboru projektów. 

Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd 



 
Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: 

dyskusja na grupie roboczej nt. szczegółowej koncepcji wdrażania działania 3.1; 

 

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej: 

prace nad wzorem wniosku o dofinansowanie oraz kryteriami wyboru projektów; 

 

Działanie 3.3 e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych: 

finalizacja prac nad dokumentacją do naboru w ramach działania 3.3; 

 

Działanie 3.4 Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania 
korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych:  

przygotowanie założeń projektu. 

Oś Priorytetowa III POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa 



Dziękuję za uwagę 

Rafał Sukiennik 

Dyrektor 

Departament Rozwoju Cyfrowego 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 


