
Uchwała nr 7/2021

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 1 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian kryteriów formalnych wyboru projektów w trybie 
pozakonkursowym dla działania 2.3 oraz zatwierdzenia kryteriów merytorycznych dla 

poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 

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

§1

Zatwierdza się zmiany formalnych kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla 
działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zatwierdza się 
merytoryczne kryteria wyboru projektów dla trybu pozakonkursowego dla poddziałania 2.3.2 
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa stanowiące 
załączniki nr 1 i 2.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Monitorującego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020

Jacek Żalek
/podpisano elektronicznie/



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 110 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013, Komitet Monitorujący 
rozpatruje i zatwierdza metodykę i kryteria wyboru operacji.

W związku z powyższym wybór projektów do dofinansowania odbywa się na podstawie kryteriów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC. Zgodnie z zapisami POPC wybór projektów do 
dofinansowania w II osi POPC jest prowadzony w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. 
W związku z potrzebą wdrażania projektów w trybie pozakonkursowym, których celem jest 
digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury konieczne jest zatwierdzenie merytorycznych kryteriów 
wyboru projektów w poddziałaniu 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury dla tego trybu. 
Zmieniona powinna być także treść kryteriów formalnych w działaniu 2.3. Zaktualizowano 
odniesienia do przepisów oraz treść dotyczącą zasad horyzontalnych. W związku z występującą 
sytuacją epidemiologiczną oraz z uwagi na krótki czas pozostały do zakończenia perspektywy 
finansowej, uproszczono zapisy niektórych kryteriów oraz zrezygnowano także z konieczności 
organizowania publicznej prezentacji założeń projektu.

Ramowa metodyka wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.3 zatwierdzona 
uchwałą nr 12 z 2018 r. nie ulega zmianie.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury pozakonkursowej zostaną opisane w regulaminie 
naboru.
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