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Załącznik nr 2 
 
 

Kryteria  formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

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, 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.  Prawidłowość wyboru 

partnerów w projekcie 

Istotą kryterium jest ocena, czy partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

tak/nie 
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(jeśli dotyczy) w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Do wniosku należy dołączyć podpisane porozumienie lub umowę o partnerstwie, w której 

określono co najmniej: 

 przedmiot porozumienia/umowy,  

 prawa i obowiązki stron,  

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie, 

 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,  

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 

poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania 

udzielonego każdemu z partnerów, 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z 

porozumienia lub umowy. 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

5.  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.),  

 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.). 

 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

6.  Wpisywanie się projektu 

we właściwe działanie/ 

typ projektu POPC 

Projekt wpisuje się we właściwe działanie/ 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) 

7.  Miejsce realizacji projektu Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. tak/nie 
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(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

8.  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) 

9.  Prawidłowość określenia 

kwoty wsparcia 

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązującymi dla 

danego działania/ typu projektu, określonymi w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

10.  Kwalifikowalność 

wydatków 

Wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych zgodnie z  

Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w 

okresie programowania 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w Programie 

Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 lub z projektami tych wytycznych w wersji 

załączonej do regulaminu konkursu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

11.  Zgodność z przepisami 

art. 65 ust. 6 i art. 125 

ust. 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 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. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 
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12.  Ogólnokrajowa 

dostępność efektów 

projektu 

Wnioskodawca powinien wykazać, że efekty realizacji projektu będą dostępne na terenie całego 

kraju.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

13.  Budżet projektu  Budżet projektu liczony w oparciu o wydatki kwalifikowalne nie przekracza 46 mln EUR (według 

kursu określonego w regulaminie konkursu). 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

14.  Okres realizacji projektu 

 

Okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy/porozumienia o 

dofinansowanie projektu (oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o terminy wynikające z 

regulaminu konkursu) do daty zakończenia rzeczowego (daty podpisania ostatniego protokołu 

odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach projektu) nie przekracza 36 miesięcy. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

15.  Akceptacja realizacji 

projektu przez 

właściwego decydenta 

 

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.  Publiczna prezentacja 

założeń projektu 

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

dofinansowanie.  

 

 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 
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17.  Zgodność z zasadami 

pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

 
Oceniana będzie: 

 prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy projekt podlega zasadom pomocy publicznej – tj. czy 
udzielenie wsparcia spełniałoby przesłanki, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
 

Jeśli wsparcie, o które ubiega się Wnioskodawca spełnia przesłanki pomocy publicznej, oceniane 
będzie również alternatywnie: 

1. w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną lub pomoc de minimis: 

 zgodność z warunkami wsparcia dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 
wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w  regulaminie konkursu, w tym w szczególności: 

 kwalifikowalność wnioskodawcy wynikająca z właściwych przepisów o pomocy 
publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną udzielenia wsparcia w 
ramach działania,  

 prawidłowość określenia statusu przedsiębiorstwa: a) w przypadku Wnioskodawców 
ubiegających się o pomoc publiczną na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 
26.06.2014 r.) - zgodnie z Załącznikiem I do tego rozporządzenia, b) w przypadku 
Wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia 
Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 
108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 
352 z 24.12 2013 r.) - zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, z uwzględnieniem 
dokumentu: Zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., dotyczące definicji 
przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.5.2003 r., str. 36), 

 czy realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych dopuszczalnych we 
właściwych przepisach o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących 
podstawą prawną udzielenia wsparcia w ramach danego działania,  

 czy wnioskowana kwota i zakres projektu, w tym wydatki kwalifikowalne są zgodne z 
przepisami o pomocy publicznej lub pomocy de minimis będących podstawą prawną 
udzielenia wsparcia w ramach działania. 
 

2. w przypadku ubiegania się o wsparcie poza reżimem pomocy publicznej przez podmioty 
publiczne, których część działalności ma charakter gospodarczy w rozumieniu unijnym: 

 spełnienie odpowiednich warunków wsparcia wskazanych w dokumencie „Metodologia 
szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta 
działania 2.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w 
rozumieniu unijnym”, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu i w niezbędnym zakresie 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 
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- wskazanym w regulaminie konkursu. 

18.  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) 

 


