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Załącznik nr 3 

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

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 

 

Numer i nazwa osi priorytetowej II. E-administracja i otwarty rząd 

Numer i nazwa działania/ poddziałania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

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

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Opis 

znaczenia 

kryterium 

1. Założenia projektu są 
zgodne ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami interesariuszy 
usług 

W ramach kryterium należy wykazać, że została przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup 

interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb interesariuszy. Oceniane będzie również 

dopasowanie projektu do potrzeb interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług, w szczególności 

poprzez uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 

wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

2. Projektowanie i budowa 
usług będą realizowane w 
oparciu o metody 
projektowania 
zorientowanego na 
użytkownika 

W ramach kryterium należy wykazać, że: projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody 

projektowania zorientowanego na użytkownika; korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług 

publicznych będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i 

wykorzystywanej technologii; Poziom dostępności usług
1
 proponowany w ramach projektu  jest zgodny z 

wynikami badań potrzeb usługobiorców; zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod 

kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości 

0-15 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

                                                           
1
 Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna 

być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku. 
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działania i powszechności wykorzystania. wniosku) 

3. W projekcie będą 
realizowane potrzeby 
wskazane w dokumencie 
strategicznym dla danego 
obszaru tematycznego 

W ramach kryterium wnioskodawca jest zobowiązany wskazać nazwę aktualnie obowiązującego 

dokumentu strategicznego dla właściwej polityki publicznej lub dla właściwego resortu, w którym to 

dokumencie wskazano potrzebę realizacji projektu, oraz wskazać konkretne zapisy ww. strategii 

stanowiące podstawę do realizacji projektu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

4. Konieczność realizacji 
projektu wynika ze 
zobowiązań nałożonych 
prawem Unii Europejskiej 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że konieczność realizacji projektu wynika z 

prawnych zobowiązań wobec UE. 

0-3 punkty 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

5. Projekt wpisuje się w jeden 
z priorytetowych obszarów 
tematycznych wskazanych 
w POPC 

W ramach kryterium należy wykazać, że działania objęte projektem wpisują się w jeden z priorytetowych 

obszarów tematycznych wskazanych w dokumencie programowym POPC. W przypadku, gdy 

wnioskodawca wykaże, że projekt dodatkowo realizuje wskazane w POPC zalecenia Rady Unii 

Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (Country Specific 

Recommendations), projekt otrzyma dodatkowe punkty. 

0-10 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

6. Projekt został zapisany w 
Kontrakcie Terytorialnym 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że projekt został wpisany do Kontraktu 

Terytorialnego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa. 

0-3 punkty 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 
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7. Projekt realizuje jasno 
określone, społecznie 
istotne cele, wyrażone 
mierzalnymi wskaźnikami 

W ramach kryterium należy wykazać, że: projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do 

poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub 

usprawnienia funkcjonowania państwa; projekt realizuje obligatoryjne wskaźniki produktu; projekt ma 

wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC. Ponadto 

wnioskodawca powinien wykazać, że wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu i zakresu projektu, 

uzasadnić ich dobór oraz określić i uzasadnić ich wartości bazowe i docelowe. W ramach kryterium 

należy również wskazać sposób pomiaru wskaźników.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

8. Projekt jest zorientowany 
usługowo 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien jasno zdefiniować usługi objęte projektem oraz wskazać ich 

obecny i docelowy poziom e-dojrzałości (dotyczy usług A2C/A2B). Dla e-usług rozwijanych, które już 

istnieją w formie elektronicznej, należy również wskazać planowane nowe funkcjonalności, tj. szczególne 

cechy lub elementy danej usługi. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

9. Usługi realizowane w 
ramach projektu będą 
powszechnie 
wykorzystywane 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wiarygodnie wykazać, że co najmniej jedna z usług objętych 

projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często 

korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana 

przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. 

0-15 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

10. W ramach projektu 
zostaną udostępnione 
usługi o wysokim poziomie 
e-dojrzałości 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że co najmniej jedna z usług objętych projektem 

będzie udostępniona na czwartym (pełna transakcyjność) lub piątym (personalizacja) poziomie e-

dojrzałości.  

0-10 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

11. Zakres rzeczowy i 
struktura wydatków są 
adekwatne do celów 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że planowany zakres rzeczowy i struktura 
tak/nie 
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programu i projektu wydatków są optymalne w kontekście celów POPC oraz danego projektu. (niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

12. Dla projektu dokonano 
wiarygodnej analizy 
kosztów i korzyści 

W ramach kryterium ocenie podlega wiarygodność analizy kosztów i korzyści pod kątem: metodycznego i 

rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania 

wymaganego okresu referencyjnego 10 lat i stopy dyskontowej 5 %, wyliczenia wskaźników efektywności 

ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C 

(relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów). ENPV musi być większe od 0, ERR 

musi przewyższać przyjętą stopę dyskontową a B/C musi być większe niż 1. Wymagane jest również 

przedstawienie wariantów kształtowania się uśrednionych w skali roku kosztów utrzymania usług objętych 

projektem, przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od różnych poziomów 

wykorzystania usług przez usługobiorców. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

13. Projekt cechuje się wysoką 
ekonomiczną stopą zwrotu  

W ramach kryterium przyznawane są punkty w zależności od wiarygodnie prognozowanej wysokości 

ekonomicznej stopy zwrotu (ERR). 

0-15 punktów 

(0 punktów 

wynika z 

negatywnej 

oceny w 

ramach 

kryterium 12 i 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

14. Wnioskodawca przedstawił 
analizę procesów 
biznesowych związanych 
ze świadczeniem usług 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów biznesowych związanych ze 

świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Należy przedstawić analizę 

uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian 

w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych 

usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników. Należy 

wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 
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ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną. wniosku) 

15. Realizacja projektu 
zoptymalizuje procesy 
biznesowe i zmniejszy 
obciążenia interesariuszy 

W ramach kryterium wnioskodawca otrzyma punkty jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych 

przeprowadzona w ramach projektu wykracza poza przeniesienie całości lub części tych procesów do 

sfery elektronicznej, a ponadto w znaczący i mierzalny sposób zmniejszy obciążenia dla obywateli, 

przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne. 

0-12 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

16. Projekt dostarcza 
horyzontalnych w skali 
administracji rozwiązań w 
zakresie optymalizacji 
wykorzystania 
infrastruktury, 
uporządkowania rejestrów 
publicznych oraz 
zapewnienia ich 
interoperacyjności lub 
zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że w ramach projektu zostaną udostępnione 

ponadresortowe
2
 rozwiązania w zakresie:  

 optymalizacji wykorzystania infrastruktury w szczególności dzięki zastosowaniu technologii chmury 

obliczeniowej,  

 uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności, 

 zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 

0-12 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

17. Wnioskodawca 
przeanalizował, czy w 
ramach usług objętych 
projektem będą 
przetwarzane dane będące 
informacją publiczną oraz 
zapewnił udostępnienie 
takich danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jeżeli w ramach usługi objętej projektem 

przetwarzane są dane, które są informacją publiczną, to zostaną one udostępnione w odpowiedni sposób.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

18. W ramach projektu 
zostaną udostępnione 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że ramach projektu zostaną udostępnione 
0-10 punktów 

                                                           
2
 Za projekty ponadresortowe uznaje się projekty mające wpływ na polityki publiczne będące we właściwości co najmniej trzech centralnych urzędów administracji 

rządowej. 
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informacje sektora 
publicznego o znacznym 
potencjale ponownego 
wykorzystania 

informacje sektora publicznego
3
 o znacznym potencjale ponownego wykorzystania, przy użyciu 

odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API - ang. Application Programming 

Interface). 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

19. Projekt jest realizowany 
zgodnie z wymaganiami w 
zakresie interoperacyjności 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach 

projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

20. Projekt jest przygotowany 
do realizacji pod względem 
zgodności z otoczeniem 
prawnym 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien, poprzez przedstawienie odpowiednich analiz możliwości 

realizacji projektu i usług objętych projektem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykazać 

gotowość do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym.  W przypadku braku możliwości 

realizacji projektu i poszczególnych usług objętych projektem w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca 

powinien wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany oraz wykazać gotowość prawną, 

rozumianą w następujący sposób:  

 jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub 

projekt ustawy, jeżeli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy, został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów, 

 jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt 

rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień wewnątrzresortowych. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

21. Projekt jest wykonalny w 
danym zakresie, czasie i 
koszcie 

W ramach kryterium będzie oceniana wykonalność projektu w szczególności w obszarze 

technologicznych i ekonomicznych możliwości realizacji produktów projektu, w tym w kontekście procesu 

udzielania zamówień publicznych. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

                                                           
3
 Informacje sektora publicznego rozumiane zgodnie z dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego, zmienioną przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
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wniosku) 

22. Efekty realizacji projektu 
mają zapewnioną trwałość 
organizacyjną, techniczną i 
finansową 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania 

efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

23. Projekt jest realizowany 
zgodnie z metodyką 
zarządzania projektami 

W ramach kryterium będzie oceniane, czy wnioskodawca: wykazał zgodność sposobu realizacji projektu z 

dobrymi praktykami zarządczymi, w tym właściwie zdefiniował odpowiedzialność za projekt oraz 

zidentyfikował podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny; wskazał metodykę, 

która zostanie wykorzystana do zarządzania realizacją projektu oraz wykazał, że jest ona zgodna 

z dobrymi praktykami w tym zakresie i uwzględnia wszystkie konieczne aspekty zarządzania projektem; 

wykazał, że w ramach wybranej metodyki prowadzony jest regularny monitoring ryzyk, zmian oraz 

postępu w realizacji projektu; przedstawił dokument opisujący plan działań antykorupcyjnych dla projektu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

24. Systemy teleinformatyczne 
wdrożone w ramach 
projektu zapewnią 
bezpieczeństwo 
przetwarzania danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone 

w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

25. Metody uwierzytelniania są 
adekwatne do celów i 
zakresu projektu 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, które z poniższych podejść do uwierzytelniania 

zostało zastosowane w projekcie:  

a) tylko profil zaufany ePUAP, 

b) profil zaufany ePUAP i inna metoda, 

c) tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP. 

Wybór wariantu b) i c) należy uzasadnić w oparciu o analizę ryzyka. 

Kryterium ma zastosowanie do usług A2B i A2C. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 
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26. Komplementarność 
projektu z innymi 
projektami realizowanymi 
na poziomie centralnym i 
regionalnym 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy 
projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie 
dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych 
przez wnioskodawcę lub inne podmioty.  

Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich 
w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, 
są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, 
niezbędne dla wdrożenia nowych usług). 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 105 
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Numer i nazwa osi priorytetowej II. E-administracja i otwarty rząd 

Numer i nazwa działania/ poddziałania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług 

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

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja  kryterium 

Opis 

znaczenia 

kryterium 

1. Założenia projektu są 
zgodne ze 
zdiagnozowanymi 
potrzebami interesariuszy 
usług 

W ramach kryterium należy wykazać, że została przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup 
interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb interesariuszy. Oceniane będzie również 
dopasowanie projektu do potrzeb interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług, w szczególności 
poprzez uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0 co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

2. Projektowanie i budowa 
usług będą realizowane w 
oparciu o metody 
projektowania 
zorientowanego na 
użytkownika 

W ramach kryterium należy wykazać, że: projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody 
projektowania zorientowanego na użytkownika; Poziom dostępności usług

4
 proponowany w ramach 

projektu  jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców; zaplanowano działania polegające na 
monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich 
interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania. 

0-11 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

3. W projekcie będą 
realizowane potrzeby 
wskazane w dokumencie 
strategicznym dla danego 
obszaru tematycznego 

W ramach kryterium wnioskodawca jest zobowiązany wskazać nazwę aktualnie obowiązującego 
dokumentu strategicznego dla właściwej polityki publicznej lub dla właściwego resortu, w którym to 
dokumencie wskazano potrzebę realizacji projektu, oraz wskazać konkretne zapisy ww. strategii 
stanowiące podstawę do realizacji projektu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

                                                           
4
 Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna 

być świadczona usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku. 
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wniosku) 

4. Konieczność realizacji 
projektu wynika ze 
zobowiązań nałożonych 
prawem Unii Europejskiej 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że konieczność realizacji projektu wynika z 
prawnych zobowiązań wobec UE. 

0-3 punkty 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

5. Projekt wpisuje się w jeden 
z priorytetowych obszarów 
tematycznych wskazanych 
w POPC 

W ramach kryterium należy wykazać, że działania objęte projektem wpisują się w jeden z priorytetowych 
obszarów tematycznych wskazanych w dokumencie programowym POPC. W przypadku, gdy 
wnioskodawca wykaże, że projekt dodatkowo realizuje wskazane w POPC zalecenia Rady Unii 
Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 (Country Specific 
Recommendations), projekt otrzyma dodatkowe punkty. 

0-10 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

6. Projekt został zapisany w 
Kontrakcie Terytorialnym 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że projekt został wpisany do Kontraktu 
Terytorialnego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa. 

0-3 punkty 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

7. Projekt realizuje jasno 
określone, społecznie 
istotne cele, wyrażone 
mierzalnymi wskaźnikami 

W ramach kryterium należy wykazać, że: projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do 
poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub 
usprawnienia funkcjonowania państwa; projekt realizuje obligatoryjne wskaźniki produktu; projekt ma 
wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC. Ponadto 
wnioskodawca powinien wykazać, że wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu i zakresu projektu, 
uzasadnić ich dobór oraz określić i uzasadnić ich wartości bazowe i docelowe. W ramach kryterium 
należy również wskazać sposób pomiaru wskaźników.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 



11 
 

8. Projekt jest zorientowany 
usługowo 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien jasno zdefiniować usługi objęte projektem oraz wskazać ich 
obecny i docelowy poziom e-dojrzałości (dotyczy usług A2C/A2B). Dla e-usług rozwijanych, które już 
istnieją w formie elektronicznej, należy również wskazać planowane nowe funkcjonalności, tj. szczególne 
cechy lub elementy danej usługi. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

9. E-usługi publiczne 
wykorzystujące e-usługi 
A2A realizowane w 
ramach projektu będą 
powszechnie 
wykorzystywane 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wiarygodnie wykazać, że co najmniej jedna e-usługa 
publiczna wykorzystująca objęte projektem usługi A2A będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest 
skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje znaczne 
prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. 

0-15 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

10. Zakres rzeczowy i 
struktura wydatków są 
adekwatne do celów 
programu i projektu 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że planowany zakres rzeczowy i struktura 
wydatków są optymalne w kontekście celów POPC oraz danego projektu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

11. Dla projektu dokonano 
wiarygodnej analizy 
kosztów i korzyści 

W ramach kryterium ocenie podlega wiarygodność analizy kosztów i korzyści pod kątem: metodycznego i 
rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania 
wymaganego okresu referencyjnego 10 lat i stopy dyskontowej 5 %, wyliczenia wskaźników efektywności 
ekonomicznej: ENPV (ekonomiczna wartość bieżąca netto), ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), B/C 
(relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów). ENPV musi być większe od 0, ERR 
musi przewyższać przyjętą stopę dyskontową a B/C musi być większe niż 1. Wymagane jest również 
przedstawienie wariantów kształtowania się uśrednionych w skali roku kosztów utrzymania usług objętych 
projektem, przypadających na pojedyncze wykonanie usług w zależności od różnych poziomów 
wykorzystania usług przez usługobiorców. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

12. Projekt cechuje się wysoką W ramach kryterium przyznawane są punkty w zależności od wiarygodnie prognozowanej wysokości 0-15 punktów 
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ekonomiczną stopą zwrotu  ekonomicznej stopy zwrotu (ERR). (0 punktów 

wynika z 

negatywnej 

oceny w 

ramach 

kryterium 11 i 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

13. Wnioskodawca przedstawił 
analizę procesów 
biznesowych związanych 
ze świadczeniem usług 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę procesów biznesowych związanych ze 
świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Należy przedstawić analizę 
uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian 
w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych 
usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników. Należy 
wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w 
ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

14. Realizacja projektu 
zoptymalizuje procesy 
biznesowe i zmniejszy 
obciążenia interesariuszy 

W ramach kryterium wnioskodawca otrzyma punkty jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych 
przeprowadzona w ramach projektu wykracza poza przeniesienie całości lub części tych procesów do 
sfery elektronicznej, a ponadto w znaczący i mierzalny sposób zmniejszy obciążenia dla obywateli, 
przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne. 

0-12 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

15. Projekt dostarcza 
horyzontalnych w skali 
administracji rozwiązań w 
zakresie optymalizacji 
wykorzystania 
infrastruktury, 
uporządkowania rejestrów 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że w ramach projektu zostaną udostępnione 
ponadresortowe

5
 rozwiązania w zakresie:  

 optymalizacji wykorzystania infrastruktury w szczególności dzięki zastosowaniu technologii chmury 
obliczeniowej,  

 uporządkowania rejestrów publicznych oraz zapewnienia ich interoperacyjności, 

0-12 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

                                                           
5
 Za projekty ponadresortowe uznaje się projekty mające wpływ na polityki publiczne będące we właściwości co najmniej trzech centralnych urzędów administracji 

rządowej. 
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publicznych oraz 
zapewnienia ich 
interoperacyjności lub 
zapewnienia 
bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych 

 zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. wniosku) 

16. Wnioskodawca 
przeanalizował, czy w 
ramach usług objętych 
projektem będą 
przetwarzane dane będące 
informacją publiczną oraz 
zapewnił udostępnienie 
takich danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jeżeli w ramach usługi objętej projektem 
przetwarzane są dane, które są informacją publiczną, to zostaną one udostępnione w odpowiedni sposób.  

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

17. W ramach projektu 
zostaną udostępnione 
informacje sektora 
publicznego o znacznym 
potencjale ponownego 
wykorzystania 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że ramach projektu zostaną udostępnione 

informacje sektora publicznego
6 

o znacznym potencjale ponownego wykorzystania, przy użyciu 

odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API - ang. Application Programming 
Interface). 

0-10 punktów 

(0 punktów w 

kryterium nie 

oznacza 

odrzucenia 

wniosku) 

18. Projekt jest realizowany 
zgodnie z wymaganiami w 
zakresie interoperacyjności 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach 
projektu będą wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

19. Projekt jest przygotowany 
do realizacji pod względem 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien, poprzez przedstawienie odpowiednich analiz możliwości 
realizacji projektu i usług objętych projektem na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykazać 

tak/nie 

                                                           
6
Informacje sektora publicznego rozumiane zgodnie z dyrektywą 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 

wykorzystywania informacji sektora publicznego, zmienioną przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 



14 
 

zgodności z otoczeniem 
prawnym 

gotowość do realizacji projektu w istniejącym otoczeniu prawnym.  W przypadku braku możliwości 
realizacji projektu i poszczególnych usług objętych projektem w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca 
powinien wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany oraz wykazać gotowość prawną, 
rozumianą w następujący sposób:  

 jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub 

projekt ustawy, jeżeli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy, został 

zatwierdzony przez Radę Ministrów, 

 jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt 

rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień wewnątrzresortowych. 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

20. Projekt jest wykonalny w 
danym zakresie, czasie i 
koszcie 

W ramach kryterium będzie oceniana wykonalność projektu w szczególności w obszarze 
technologicznych i ekonomicznych możliwości realizacji produktów projektu, w tym w kontekście procesu 
udzielania zamówień publicznych. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

21. Efekty realizacji projektu 
mają zapewnioną trwałość 
organizacyjną, techniczną i 
finansową 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio przygotowany do utrzymania 
efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

22. Projekt jest realizowany 
zgodnie z metodyką 
zarządzania projektami 

W ramach kryterium będzie oceniane, czy wnioskodawca: wykazał zgodność sposobu realizacji projektu z 
dobrymi praktykami zarządczymi, w tym właściwie zdefiniował odpowiedzialność za projekt oraz 
zidentyfikował podmioty, których udział w projekcie jako partnerów jest niezbędny; wskazał metodykę, 
która zostanie wykorzystana do zarządzania realizacją projektu oraz wykazał, że jest ona zgodna 
z dobrymi praktykami w tym zakresie i uwzględnia wszystkie konieczne aspekty zarządzania projektem; 
wykazał, że w ramach wybranej metodyki prowadzony jest regularny monitoring ryzyk, zmian oraz 
postępu w realizacji projektu; przedstawił dokument opisujący plan działań antykorupcyjnych dla projektu. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

23. Systemy teleinformatyczne 
wdrożone w ramach 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone tak/nie 
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projektu zapewnią 
bezpieczeństwo 
przetwarzania danych 

w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. (niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

24. Metody uwierzytelniania są 
adekwatne do celów i 
zakresu projektu 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, które z poniższych podejść do uwierzytelniania 

zostało zastosowane w projekcie:  

a) tylko profil zaufany ePUAP, 

b) profil zaufany ePUAP i inna metoda, 

c) tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP. 

Wybór wariantu b) i c) należy uzasadnić w oparciu o analizę ryzyka. 

Kryterium ma zastosowanie do usług A2B i A2C. 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

25. Komplementarność 
projektu z innymi 
projektami realizowanymi 
na poziomie centralnym i 
regionalnym 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy 
projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty specjalistyczne projektu nie 
dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych 
przez wnioskodawcę lub inne podmioty.  

Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich 
w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, 
są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, 
niezbędne dla wdrożenia nowych usług). 

tak/nie 

(niespełnienie 

kryterium 

oznacza 

odrzucenie 

wniosku) 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów: 91 


