
 

 

 

 

Szkolenie dla wnioskodawców w działaniu 2.3  

Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego 

 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

29-30 września 2015 r 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 

ul. Wspólna 2/4, sala Kinowa A 

Dzień pierwszy – 29 września 2015 r. 

1. 10:40-11:00 Rejestracja uczestników szkolenia. 

2. 11:00-11:15 
Powitanie uczestników szkolenia wraz z przedstawieniem jego celu i sposobu 

przeprowadzenia (MIiR).  

3. 

 

 

11:15-12:15 

 

 

Omówienie kryteriów formalnych wyboru projektów w ramach działania 2.3  (CPPC, 

wspomagająco MIiR), w tym: 

− najczęściej występujące błędy we wnioskach (na podstawie doświadczeń z konkursu 

w działaniu 2.1 POPC), 

− instytucja partnerstwa w POPC w świetle ustawy wdrożeniowej, Prawa zamówień 

publicznych i zasad przyznawania pomocy publicznej, 

− publiczna prezentacja projektu – instrukcja przeprowadzenia prezentacji, 

− sesja pytań i odpowiedzi. 

3. 12:15-13:30 
Zgodność projektu z zasadami przyznawania pomocy publicznej – rozporządzenie 

pomocowe wraz z sesją pytań i odpowiedzi. 

4. 13:30-14:15 Przerwa obiadowa 

5. 14:15-15:45 
Omówienie zasad kwalifikowalności wydatków w ramach działania 2.3 (CPPC, 

wspomagająco - MIiR), w tym: 



 

 

− ogólne zasady ponoszenia wydatków w działaniu 2.3, 

− podstawowe kategorie i podkategorie wydatków, w tym ograniczenia dotyczące 

udziału kosztów w ramach poszczególnych kategorii/podkategorii w ogólnych 

kosztach projektu, 

− koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, 

− wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu a usługi zlecane 

na zewnątrz, 

− rezerwa w budżecie projektu, 

− wymóg uzasadnienia dla wysokości kosztów, w tym znaczenie podawania źródeł 

danych oraz wiarygodnej argumentacji dotyczącej przedstawianych  szacunków, 

− sesja pytań i odpowiedzi. 

5. 15:45-16:00 Podsumowanie i zamknięcie pierwszego dnia szkolenia. 

Dzień drugi szkolenia – 30 września 2015 r. 

1. 09:50-10:00 Rejestracja uczestników drugiego dnia szkolenia. 

2. 10:00-10:15 
Powitanie uczestników szkolenia wraz z przedstawieniem programu drugiego dnia 

szkolenia (przedstawiciel MIiR).  

3. 10:15-12:15 

Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poszczególnych typów 

projektów w ramach działania 2.3 – część I (MIiR, wspomagająco CPPC), w tym:  

− znaczenie wymogu wykazania wypełnienia kryteriów przez wnioskodawcę – 

konieczność przedstawienia poprawnej analizy i argumentacji, 

− inwentaryzacja zasobów objętych projektem, w tym uregulowanie praw autorskich 

i patentowych, 

− identyfikacja potrzeb grup docelowych – przeprowadzenie analizy w oparciu 

o adekwatne i miarodajne dane oraz wiedza na temat ostatecznych odbiorców 

produktów projektu,  

− metody projektowania zorientowane na użytkownika, 

− informacja i promocja – dotarcie z produktem projektu do ostatecznych odbiorców,  



 

 

a nie jedynie promowanie projektu/beneficjenta, 

− znaczenie udostępnianych zasobów, 

− cele projektu – cel projektu jako najbardziej adekwatne wobec potrzeb grupy 

docelowej udostępnianie danego zasobu, a nie wdrożenie systemu informatycznego 

samego w sobie lub zdigitalizowanie danych zasobów analogowych, 

− wskaźniki, 

− sesja pytań i odpowiedzi. 

4. 12:15-13:00 Przerwa obiadowa 

5. 13:00-14:15 

Omówienie kryteriów merytorycznych wyboru projektów dla poszczególnych typów 

projektów w ramach działania 2.3 – część II (przedstawiciel MIiR), w tym:  

− minimalne i ponadminimalne standardy udostępniania zasobów, 

− interoperacyjność – wykazanie wypełnienia jej wymogów, 

− struktura oraz zakres rzeczowy projektu, w tym wykorzystanie dostępnej 

infrastruktury, 

− wykorzystywanie zewnętrznych platform i repozytoriów, 

− zgodność z otoczeniem prawnym – przedstawienie analizy dokonanej przez 

wnioskodawcę w tym zakresie, 

− metodyka zarządzania projektem, 

− komplementarność – zwrócenie uwagi na świadomość wnioskodawcy co do 

funkcjonowania wśród innych projektów z tej dziedziny oraz przeciwdziałanie 

digitalizowaniu i udostępnianiu tego samego zasobu poprzez różne przedsięwzięcia, 

− sesja pytań i odpowiedzi. 

6. 14:15:15:00 

Analiza finansowa i ekonomiczna (CPPC/ekspert zewnętrzny). Sesja pytań i odpowiedzi. 

 

7. 15:00-15:15 Podsumowanie i zamknięcie szkolenia. 

 


