
Uchwała nr 2/2021

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia metodyki ramowej oraz kryteriów wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym dla działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi 

publiczne i informacje sektora publicznego 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 uchwala 
co następuje:

§1

Zatwierdza się metodykę ramową oraz kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla 
działania 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora 
publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 stanowiące załącznik 
nr 1 i 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Monitorującego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020

Waldemar Buda
/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające 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 
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, Komitet Monitorujący 
rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru operacji.

W związku z powyższym wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 2.4 Tworzenie 
usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych 
przez Komitet Monitorujący POPC.

Wybór projektów do dofinansowania w działaniu 2.4 prowadzony jest w trybie konkursowym 
i pozakonkursowym. Kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym stanowiące załącznik do 
uchwały zostały oparte na kryteriach wypracowanych dla trybu konkursowego tego działania przez 
Grupę roboczą ds. udostępniania informacji sektora publicznego.

Kryteria będą miały zastosowanie do projektów pilotażowych z zakresu cyfryzacji. Przedsięwzięcia te 
pozwolą na wypracowanie optymalnego modelu prowadzenia inwestycji, które mogłyby być 
kontynuowane na większą skalę w kolejnej perspektywie finansowej. Szczegółowe zasady 
przeprowadzania procedury naboru zostaną opisane w regulaminie konkursu.
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