
Uchwała nr 2/2022

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym dla 
działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

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

§1

Zatwierdza się kryteria wyboru projektu pn. „Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – 
PAKT” wybieranego w trybie  nadzwyczajnym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej 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



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 odbywa się na podstawie kryteriów
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC. Kryteria wyboru projektów zostały podzielone na
formalne oraz merytoryczne.

W związku z wystąpieniem w 2020 r. pandemii wywołanej przez wirusa COVID – 19, w osiach I-III
POPC wprowadzono możliwość wyboru i realizacji w trybie nadzwyczajnym projektów mających na
celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spowodowanym ww. pandemią.

Projekt pn. Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii (PAKT) to nowatorska koncepcja 
pracowni/małego laboratorium/miniaturowej fabryki, dostępnej dla każdego bez ograniczeń 
wiekowych, w której możliwe stanie się wykonanie własnych projektów, realizacja pomysłów przy 
pomocy dostępnych w pracowni nowoczesnych urządzeń, zastosowanie zaawansowanych 
technologii oraz skorzystanie z oferty szkoleń.  Misją projektu jest stworzenie sieci takich miejsc na 
mapie Polski, które wesprą zwiększenie sprawczości wśród młodych ludzi, wyrównywanie szans, 
a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy w Polsce i Europie. Projekt przyczyni się do 
stworzenia sieci edukatorów i wyspecjalizowanych pracowni z wypracowaną ścieżką dydaktyczną – 
schematem możliwym do przeskalowania i zastosowania w wielu kolejnych miejscach w Polsce. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym zostaną
opisane w regulaminie naboru. 
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