
 

Uchwała nr 7/2015 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 18 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia metodyki i kryteriów wyboru projektów dla  

Działania 1.1 POPC Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

 

Na podstawie § 3 pkt. 3 Regulaminu, Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 

lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje: 

§1 

Przyjmuje się metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach” dla I osi POPC „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, zgodnie z załącznikami nr 1-2 do 
Uchwały nr  /2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020. 

§2 

Kryteria wyboru projektów, o których mowa w §1, będą stosowane do naboru tzw. „małych 

projektów” wg modelu interwencji w I osi POPC przygotowanego przez MAiC. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Przewodniczący  

Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu 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, Komitet Monitorujący 

rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru operacji. 

W związku z powyższym wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.1 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC) 

odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC powołany 

Zarządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Zgodnie z zapisami POPC wybór projektów do dofinansowania w działaniu 1.1 jest prowadzony  
w trybie konkursowym. Kryteria wyboru projektów zostały podzielone na formalne oraz merytoryczne 
(obligatoryjne i punktowe). 

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury konkursowej zostaną opisane w regulaminie 
konkursu. 
 

 


