
Uchwała nr 11/2021

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VI Pomoc 
techniczna - REACT EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

§1

Zatwierdza się kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej VI Pomoc techniczna - REACT EU 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 stanowiące załącznik nr 1.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Monitorującego

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
na lata 2014 – 2020

Jacek Żalek
/podpisano elektronicznie/



UZASADNIENIE

W odpowiedzi na skutki sytuacji kryzysowej związanej ze stanem pandemii COVID-19 ogłoszonym 11 
marca 2020 r.  przez Światową Organizację Zdrowia, przyjęto ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 
1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia 
pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej 
skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej odporność (REACT-EU). Rozporządzenie ustanawia zasady i przepisy wykonawcze 
dotyczące zasobów dodatkowych zapewnionych jako wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności 
oraz terytoriom Europy („REACT-EU”) w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań 
naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do 
ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.

Ze środków instrumentu REACT-EU w ramach pomocy technicznej POPC realizowane będą działania 
mające na celu wsparcie uczestników zaangażowanych we wdrażanie osi dedykowanej REACT-EU 
oraz pozostałych osi programu w zakresie planowanych do realizacji zadań dot. cyfryzacji zarówno po 
stronie instytucji horyzontalnych, instytucji bezpośrednio zaangażowanych i wspierających proces 
wdrażania jak również partnerów społecznych uczestniczących w przygotowaniu i realizacji działań w 
ramach REACT-EU a także beneficjentów. 
Wsparcie w zakresie osi priorytetowej VI Pomoc techniczna REACT EU POPC  będzie zharmonizowane 
z osią IV Pomocy Technicznej POPC.

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 osi priorytetowej VI Pomoc 
techniczna - REACT-EU odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący POPC.

Wybór projektu do dofinansowania w działaniu 6.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie REACT EU w 
POPC, prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. 
W ramach osi VI POPC będzie obowiązywać  Ramowa metodyka wyboru projektów w osi 
priorytetowej IV Pomoc techniczna Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (PO 
PC) przyjęta przez Komitet Monitorujący uchwałą nr 3/2014 w dniu 22 grudnia 2014 r.
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