
Załącznik nr 1 

 

Ramowa metodyka wyboru projektów w działaniu 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych 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, warunków brzegowych 
przyjętych przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w dniu 21 maja 2014 r oraz pryncypiów 
architektury korporacyjnej podmiotów publicznych. Wzięto również pod uwagę doświadczenia 
zebrane podczas wstępnego rozeznania zakresu oraz stanu przygotowania projektów (tzw. 
„preselekcji”) w ramach celu szczegółowego 2 PO PC, przeprowadzonego przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju między grudniem 2013 r. a 
kwietniem 2014 r.  

2. Informacja o preselekcji została rozesłana przez Sekretariat Komitetu Rady Ministrów ds. 
Cyfryzacji w grudniu 2013 r. Dodatkowo ogłoszenie o preselekcji ukazało się na stronie 
internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz stronie internetowej dedykowanej 7 osi 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem preselekcji było rozeznanie, które 
projekty w największym stopniu mogłyby przyczynić się do osiągnięcia celu POPC, jakim jest 
wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju oraz celu szczegółowego 2 POPC 
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W ramach preselekcji wpłynęło w sumie 81 
projektów, z których 70 zostało poddanych ocenie merytorycznej. Każdy projekt oceniony został 
przez eksperta zewnętrznego, pracownika Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju i pracownika 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wyniki preselekcji zostały omówione na posiedzeniu 
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji w dniu 30 kwietnia 2014 r., a następnie opublikowane na 
stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w dniu 22 maja 2014 r. 

3. Prace nad przygotowaniem pryncypiów architektury korporacyjnej były prowadzone przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji i trwały od maja do sierpnia 2014 r. W tym czasie poddano 
analizie Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, dokumenty strategiczne wybranych 
podmiotów polskiej administracji rządowej, a także dokumenty opisujące pryncypia 
architektoniczne innych krajów. W ramach formułowania pryncypiów przeprowadzono szereg 
spotkań uzgodnieniowych, w których uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 
Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia oraz Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W dniach 29 października 2014 r. i 19 listopada 2014 r. informacja nt. 
pryncypiów architektury korporacyjnej była przedmiotem obrad Komitetu Rady Ministrów ds. 
Cyfryzacji. 

 

Wybór projektów do dofinansowania 

4. 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. 

5. Kryteria formalne są wspólne dla dwóch dopuszczalnych typów projektów, natomiast kryteria 
merytoryczne zostały opracowane w podziale na typy projektów:  

 I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), 

 II. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 
funkcjonowania e-usług publicznych. 

6. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, w który typ projekt się wpisuje i w ramach 
którego ma być oceniany. Elementem oceny formalnej będzie zbadanie, czy wybrany typ 
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odzwierciedla rodzaj usług faktycznie dominujących w projekcie, najściślej powiązanych z jego 
logiką i celami. 

7. Zgodnie z zapisami PO PC wybór projektów do dofinansowania w działaniu 2.1 jest prowadzony  
w trybie konkursowym. 

8. Zadania związane z wyborem projektów na mocy Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu 
realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pomiędzy Ministrem 
Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Władzą Wdrażającą Programy 
Europejskiej zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Władzy Wdrażającej Programy 

Europejskie. WWPE pełni rolę Instytucji Organizującej Konkurs. 

9. 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. 

10. Instytucja Organizująca Konkurs powołuje Komisję Oceny Projektów, w skład której wchodzą 
pracownicy IOK oraz eksperci.  

11. Każda osoba dokonująca oceny projektu podpisuje deklarację bezstronności. 

12. Każdy wniosek o dofinansowanie złożony w terminie zostaje poddany ocenie formalnej.  

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

14. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie te wnioski o dofinansowanie, które zostały 
zweryfikowane pozytywnie w trakcie oceny formalnej. Oceny merytorycznej dokonują eksperci 
wyłonieni w procesie naboru kandydatów na ekspertów przez Instytucję Organizującą Konkurs.  

15. 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, określone w regulaminie konkursu,  

 wartość dofinansowania projektu jest możliwa do przyznania w ramach dostępnej alokacji, 
przewidzianej w regulaminie konkursu.  

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

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

18. Z wnioskodawcami, których projekty zostały pozytywnie ocenione i dla których zostały spełnione 
warunki dla podpisania porozumienia o dofinansowanie wskazane w regulaminie konkursu, 
podpisywane są porozumienia o dofinansowanie projektu. 

19. Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury konkursowej są opisane każdorazowo 
w regulaminie właściwego konkursu. 


