
Uchwała nr 9/2022

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny 
Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym 
dla działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej

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

§1

Zatwierdza się zmiany kryteriów wyboru projektów w trybie pozakonkursowym dla działania 2.2 
Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020 dla projektów typu 1 i 2, 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.

Zmieniono zapisy dotyczące Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POPC (SZOOP POPC). Kryteria 
przyjęte uchwałą nr 6/2018 r. z dnia 25 maja 2018 r. odnoszą się do SZOOP POPC w wersji 16. Zmiana 
wprowadza odwołanie do SZOOP POPC w wersji aktualnej na moment wezwania wnioskodawcy do 
złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaktualizowano informacje o przywołanych aktach prawnych. 
Wprowadzono korekty w kryteriach merytorycznych nr 1 i 2 (uzupełniono zapisy dot. wskaźników 
produktu projektu, usunięto odwołanie do trybu konkursowego). Zmiany wprowadzono w związku 
z planowanym naborem w trybie pozakonkursowym.

Ramowa metodyka wyboru projektów w działaniu 2.2 dotycząca trybów pozakonkursowego 
i nadzwyczajnego przyjęta Uchwałą 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, nie ulega zmianie.

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury wyboru projektów zostaną opisane w regulaminie 
naboru.
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