
Uchwała nr 8/2022

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów w trybie nadzwyczajnym dla 
działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej oraz zmiany 
ramowej metodyki wyboru projektów w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym 
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 nadzwyczajnym dla działania 2.2 Cyfryzacja 
procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz zmianę 
ramowej metodyki wyboru projektów w trybie pozakonkursowym i nadzwyczajnym w działaniu 2.2 
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
/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 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.

W działaniu 2.2 przewiduje się uruchomienie projektu, którego celem będzie budowa i wdrożenie 
Lokalnego Systemu Informatycznego. System umożliwi automatyzację i standaryzację części 
procesów realizowanych przez CPPC oraz KPRM, szczególnie tych, które dotyczą procesu 
przyjmowania wniosków o dofinansowanie, ale też ich ocenę, rozliczanie i kontrolowanie osiąganych 
efektów projektów. Stworzony system w przyszłości będzie mógł być rozwijany i posłuży CPPC oraz 
KPRM do koordynowania, zarządzania i wdrażania projektów finansowanych z różnych źródeł 
wsparcia. Planowany do wytworzenia w ramach projektu system będzie wykorzystany między innymi 
do obsługi projektów składanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(KPO). Wszystkie projekty realizowane w ramach KPO będą miały na celu walkę z negatywnymi 
skutkami COVID-19.

Ramowa metodyka wyboru projektów w działaniu 2.2 dotycząca trybu pozakonkursowego przyjęta 
w Uchwale 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, zostaje 
rozszerzona o zapisy dotyczące trybu niekonkurencyjnego. 

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