
Uchwała nr 6/2022

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 18 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla 
działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej oraz zmiany 
ramowej metodyki wyboru projektów w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.2.

  

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

§1

Zatwierdza się kryteria wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania 2.2 Cyfryzacja 
procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zmianę 
ramowej metodyki 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

Jacek Żalek



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 2.2 Cyfryzacja 
procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria objęte uchwałą są nowymi kryteriami przygotowanymi dla 4 typu projektu przewidzianego w 
SZOOP POPC w działaniu 2.2 i niewdrażanego dotychczas w Programie. 

Typ 4 pod nazwą „działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania 
rozwiązań IT wspieranych w ramach typów 1 i 2”, w odróżnieniu od dotychczas wdrażanych 
przedsięwzięć w tym działaniu, ma charakter szkoleniowy, nieinwestycyjny. Wymusza to 
przygotowanie nowych wymagań dla wnioskowanych projektów w jego ramach.  
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