Załącznik nr 1

Ramowa metodyka wyboru projektów w osi priorytetowej IV Pomoc techniczna Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO PC)
Kryteria wyboru projektów
Kryteria wyboru projektów zostały opracowane na podstawie wymogów określonych w:


Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r. ustanawiającego 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 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. U zarządz L 347 z 20 grudnia 2013 r., str.
374-469),



Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz
w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r., str. 289-302),



Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (D. U. z 2014 r. poz. 1146),



Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przyjętym decyzją Komisji
Europejskiej nr C(2014) 9384 final z dnia 5 grudnia 2014r. oraz uchwałą Rady Ministrów z
dnia 8 stycznia 2014 r.

Wybór projektów do dofinansowania
1. 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.
1. Kryteria formalne i merytoryczne są wspólne dla wszystkich typów projektów składanych
w ramach osi priorytetowej IV Pomoc techniczna PO PC.
2. Zgodnie z zapisami PO PC wybór projektów do dofinansowania w osi priorytetowej IV Pomoc
techniczna POPC jest prowadzony w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 48 Ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014–2020 (D. U. z 2014 r. poz. 1146).
3. W strukturze IZ PO PC do oceny wniosków o dofinansowanie w zakresie pomocy technicznej są
przyporządkowani konkretni pracownicy.
4. Beneficjentami upoważnionymi do otrzymywania środków w ramach pomocy technicznej są: IZ,
IP, instytucja wspierająca wdrażanie PO PC (MAiC) i instytucja o charakterze specjalistycznym
(UKE).
5. Dla celów wyboru i zatwierdzania projektów, a także umożliwienia beneficjentom właściwej
realizacji projektów, na stronie internetowej IZ PO PC umieszcza się kryteria wyboru projektów
(zatwierdzone przez KM) oraz informacje o wzorach dokumentów związanych z realizacją
projektów.

6. Każdy złożony wniosek o dofinansowanie zostaje poddany ocenie formalnej.
7. Wniosek zostaje przydzielony do pracownika IŻ, który zajmuje się jego oceną. Pracownik
dokonuje oceny formalnej zgodnie z listą sprawdzającą.
8. W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny pod względem formalnym wniosek jest zwracany do
wnioskodawcy celem poprawy lub uzupełnienia, z zastrzeżeniem pkt. 9. Jeżeli wnioskodawca nie
skoryguje lub nie uzupełni wniosku w terminie wskazanym przez IZ, wniosek zostaje odrzucony.
9. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia kryterium kwalifikowalności wnioskodawcy, wniosek
zostaje odrzucony.
10. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie te wnioski o dofinansowanie, które zostały
zweryfikowane pozytywnie w trakcie oceny formalnej. Pracownik dokonuje oceny merytorycznej
zgodnie z listą sprawdzającą.
11. W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny pod względem merytorycznym wniosek jest
zwracany do Beneficjenta celem poprawy lub uzupełnienia. Jeżeli Beneficjent nie skoryguje lub
nie uzupełni wniosku w terminie wskazanym przez IZ, wniosek zostaje odrzucony.
12. 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.

13. IZ przyznaje dofinansowanie dla projektów pozytywnie ocenionych zarówno pod względem
formalnym jak i merytorycznym, w drodze podjęcia decyzji lub poprzez podpisanie
z Beneficjentem umowy/porozumienia o dofinansowanie.
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