
 

Uchwała nr 9/2018 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach działania 3.1 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.  

 

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

następuje: 

§1 

Przyjmuje się metodykę oraz formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektu w działaniu 
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa.  

§2 

Metodykę oraz kryteria zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący  

Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny  

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

(podpisano w zastępstwie przez Ministra 

Adama Hamryszczaka) 



 

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. 

Zgodnie z zapisami POPC wybór projektów do dofinansowania w działaniu 3.1 jest 
prowadzony w trybie konkursowym.  

Celem konkursu jest skalowanie projektów z zakresu nabywania i rozwoju kompetencji 
cyfrowych, które zostały zrealizowane z powodzeniem –  promowanie i powielanie tzw. 
„dobrych praktyk”. Są  to zarówno małe inicjatywy skupione na potrzebach lokalnej 
społeczności, jak i duże ogólnopolskie projekty szkoleniowe. Przez „dobrą praktykę” rozumie 
się takie działanie z ww. zakresu, które przyniosło konkretne, pozytywne rezultaty, jest 
powtarzalne i trwałe, możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu, 
lub przez inne podmioty. 

Kryteria wyboru projektów zostały podzielone na formalne oraz merytoryczne. 

Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury konkursowej zostaną opisane 
w regulaminie konkursu. 


