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Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

(Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs  

w terminie określonym w regulaminie konkursu) 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Opis znaczenia 

kryterium 

 

1.  Złożenie wniosku o 
dofinansowanie w 
odpowiedniej formie 

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie 

elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

2.  Kompletność dokumentacji 
wymaganej na etapie 
aplikowania 

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem wymaganych 

załączników. 

tak/nie  

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

3.  Kwalifikowalność 

wnioskodawcy/partnerów 

Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w 

ramach działania/poddziałania/typu projektu, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

4.  Niepodleganie wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej 

Wnioskodawca oraz partnerzy (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 (tekst jednolity: Dz.U. 

2013 r. 885 ze zm.),  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 
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 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. 2012 r. 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 (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 768 ze 

zm.). 

 

wniosku) 

5.  Wpisywanie się projektu we 

właściwe 

działanie/poddziałanie/typ 

projektu 

Projekt wpisuje się we właściwe działanie/poddziałanie/typ projektu, zgodnie ze Szczegółowym 

opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz 

regulaminem konkursu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

6.  Miejsce realizacji projektu Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

7.  Zgodność z okresem 

kwalifikowania wydatków w 

POPC 

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POPC, określonych datami od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2023 r. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

8.  Prawidłowość określenia 

kwoty wsparcia 

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi 

dla danego działania/poddziałania/typu projektu, określonymi w Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz w regulaminie 

konkursu. Budżet projektu liczony w oparciu o wydatki kwalifikowalne nie przekracza 50 mln EUR 

(według kursu określonego w sposób wskazany w regulaminie konkursu). 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

9.  Zgodność z przepisami art. 

65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: tak/nie 

(niespełnienie 
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e) i f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. 

 projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6, 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo że 

realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e), 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub 

powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji)  

w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem. 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

10.  Data zakończenia projektu 

 

Planowana data rzeczowego zakończenia projektu, rozumiana jako data podpisania ostatniego 

protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego, przypada nie później niż 36 miesięcy od 

daty zawarcia umowy/porozumienia o dofinansowaniu projektu (oszacowanej przez 

wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z regulaminu konkursu). 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

11.  Akceptacja realizacji 

projektu przez właściwego 

decydenta 

(kryterium nie dotyczy 

zasobów nauki i kultury, 

odnosi się tylko do 

projektów dotyczących 

udostępnienia ISP ze źródeł 

administracyjnych) 

 

Do wniosku o dofinansowanie załączony został dokument potwierdzający akceptację realizacji 

projektu, zawierający podpis właściwego członka kierownictwa ministerstwa (w przypadku 

projektów realizowanych przez ministerstwa lub jednostki im podległe), podpis kierownika 

jednostki oraz właściwego członka kierownictwa właściwego ministerstwa (w przypadku projektów 

realizowanych przez jednostki nadzorowane przez ministerstwa) lub podpis kierownika jednostki 

(w przypadku projektów realizowanych przez jednostki nie nadzorowane przez ministerstwa). 

Forma złożenia podpisu zależeć będzie od formy składania wniosku określonej regulaminem 

konkursu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

16.  Zgodność z zasadami 

horyzontalnymi 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 
zasady horyzontalne UE: 

 promowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r., 

 zrównoważony rozwój (w szczególności należy wskazać i uzasadnić, czy projekt będzie 

wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.). 

tak/nie 

(niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie 
wniosku) 
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17. Publiczna prezentacja 

założeń projektu  

Odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu, z której protokół został załączony do wniosku o 

dofinansowanie. Informacja o terminie i miejscu publicznej prezentacji założeń projektu podlega 

udostępnieniu co najmniej na 14 dni przed dniem publicznej prezentacji. 

 

 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

18 Pozytywna ocena  KRMC 

projektu informatycznego 

Wnioskodawca przedstawił pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów  
ds. Cyfryzacji w postaci Protokołu ustaleń1 . Opinia KRMC została wydana nie wcześniej niż 9 
miesięcy przed dniem złożenia wniosku  o dofinansowanie. 

 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

 

                                                
1 „Protokół ustaleń” – Protokół, o którym mowa w § 16 Zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów ds. 
Cyfryzacji 


