
               

                                        

1 | S t r o n a  
       
  EUROGRANT Sp. z o.o.  33-100 Tarnów , ul. Krakowska 25  tel 14 657 14 65  fax 14 657 14 64  biuro@eurogrant.pl 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

 

Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA 

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 

Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja. 
RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 

 

Termin naboru: 24.06.2019 do 26.07.2019 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2019 r. 

 

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu  

23 529 039,07 zł 

 

I. Informacje ogólne o programie  

 

W ramach przedmiotowego konkursu wsparciem objęte zostaną służące rozwojowi 

elektronicznej administracji, przyczyniające się do upowszechnienia standardów 

funkcjonowania cyfrowych urzędów. 

Typy projektów: 

Poddziałanie 
2.1.1  

TYP A: 
E-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i 
obywateli (A2C), 

 
TYP B 
Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych, 

 

 
TYP C  
 Nowe rozwiązania IT w administracji  
 

 

Zakres wsparcia obejmuje w szczególności: 
 

1)  informatyzację procedur administracyjnych w celu świadczenia e-usług publicznych i/lub 

usług wewnątrzadministracyjnych 

2)  zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego 

3)   zapewnienie automatyzacji pracy administracji publicznej, poprzez wdrożenie systemów 

wspomagających procesy wewnętrzne urzędów oraz elektroniczne zarządzanie rejestrami 

publicznymi, 
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4) zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów teleinformatycznych oraz ich 

integracji, w tym zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z centralną 

platformą / platformami udostępniającymi e-usługi publiczne  

5) zapewnienie systemów identyfikacji elektronicznej,  

6) przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do 

określenia wzoru jest jedynie organ JST,  

7) zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, w tym tworzenie 

publicznych treści cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z 

zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania i udostępniania treści cyfrowych, a 

także przy wykorzystaniu rozwiązań w zakresie Internetu Rzeczy (IoT) w przestrzeni 

publicznej,  

8) zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób 

niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG.  

Dofinansowanie Poddziałanie 2.1.1: 

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 75%  

bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000,00 zł, jednakże w przypadku 
projektów realizowanych w partnerstwie, pod warunkiem udziału w projekcie co najmniej 
10 partnerów – maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych 10 000 000,00 zł.  

 
 
II. Informacje szczegółowe o programie 

 

A. wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione w Podręczniku: 

 
O ile Podręcznik lub regulamin konkursu nie stanowi inaczej do współfinansowania 
kwalifikują się wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację, w zakresie wyznaczonym 
przez IZ RPO WM, dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu.  

 
B. wydatki specyficzne dla działania: 

• wydatki na roboty budowlane i środki trwałe (infrastruktura towarzysząca – inna niż, 
informatyczna) – do 15% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu: 

 
1) wydatki na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń, w zakresie niezbędnym do realizacji 

projektu np. pomieszczenia na serwery, pracownie digitalizacyjne (w tym koszty dokumentacji 
projektowej i technicznej, prace instalacyjne, niezbędne materiały i wyposażenie oraz koszty 
nadzoru technicznego)  
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2) wydatki na pokrycie kosztów dostosowania terenu i obiektów w zakresie niezbędnym do 
realizacji projektu (w tym koszt budowy, przebudowy i modernizacji przyłączy, niezbędnej 
infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury lokalnych sieci komputerowych – LAN)  

3) wydatki na budowę lub rozbudowę systemów zabezpieczeń fizycznych w ośrodkach 
przetwarzania danych (kontrola dostępu, klimatyzacja, systemy przeciwpożarowe)  

4) wydatki na wyposażenie pomieszczeń i infrastruktury technicznej, niezbędnych do realizacji 
projektu  

 

Wydatki na inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna dopuszczalne w ograniczonym zakresie, 
wyłącznie w przypadku, gdy warunkują realizację celów projektu i stanowią element towarzyszący 
(niedominujący) w ramach projektu, którego celem jest rozwój i udostępnianie e-usług publicznych 
i/lub digitalizacja zasobów, a przeprowadzona analiza potwierdza brak wystarczających zasobów w 
ramach administracji publicznej.  

 

• wydatki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (infrastruktura 
informatyczna):  

 
➢ oprogramowanie 

− wydatki na pokrycie kosztów stworzenia i zakupu oprogramowania, wydatki na 

wdrożenie oprogramowania, 

− wydatki na rozbudowę istniejącego oprogramowania, 

− wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych 

i optymalizacyjnych, 

− wydatki na pokrycie kosztów stworzenia domen (platform) i portali, 

− wydatki na pokrycie kosztów przygotowania zawartości portali, w tym wydatki 

na rozbudowę portali, 

− wydatki na budowę lub rozbudowę w istniejących ośrodkach przetwarzania 

danych zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS), 

− wydatki na zakup i instalację urządzeń / technologii typu beacon oraz IoT (ang. 

Internet of Things – Internet rzeczy, 

− wydatki na zakup narzędzi warstwy programowej niezbędnych dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób (np. 

elektronicznego poświadczania tożsamości) 

Przy zakupie, modernizacji, aktualizacji bądź stworzeniu oprogramowania w ramach projektu 
kwalifikowalne są koszty zakupu, rozszerzenia i aktualizacji licencji lub przejęcia autorskich 
praw majątkowych. 

➢ sprzęt informatyczny 

− wydatki na zakup i dostawę sprzętu informatycznego,  

− wydatki na modernizację sprzętu informatycznego pod warunkiem, że sprzęt 

ten nie został zakupiony przy współfinansowaniu z funduszy europejskich,  

− wydatki na leasing sprzętu informatycznego,  

− wydatki na najem sprzętu informatycznego,  

− wydatki na zakup infrastruktury na potrzeby archiwizacji i przechowywania 

danych cyfrowych (w tym: serwery, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, 

repozytoria cyfrowe, nośniki danych, oprogramowanie),  
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− wydatki na zakup narzędzi warstwy sprzętowej niezbędnych w szczególności 

do zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób 

(np. elektronicznego poświadczania tożsamości)  

Wydatki na doposażenie w sprzęt informatyczny dopuszczalne wyłącznie jako element 
uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług i/ lub rozwoju elektronicznej administracji.  
 

• usługi informatyczne  

− wydatki na usługi przetwarzania w chmurze obliczeniowej  

−  wydatki na usługi programistyczne, projektowanie IT, tworzenie programów, 

systemów informatycznych, aplikacji mobilnych i baz danych, a także tworzenie 

stron internetowych, portali, platform elektronicznych  

Usługi, które nie są zlecane na zewnątrz, ale są wykonywane przez personel 

zaangażowany w merytoryczną realizację projektu kwalifikowane są na zasadach 

określonych w podrozdziale 6.15 Podręcznika.  

− wydatki na usługi audytu zewnętrznego w zakresie sprzętu lub 

oprogramowania oraz audyty dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 

2.0  

− wydatki na asystę techniczną / opiekę serwisową posprzedażową 

oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, świadczoną w pierwszym 

okresie eksploatacji (maksymalnie przez okres 5 lat od zakończenia realizacji 

projektu, tj. w okresie trwałości projektu), jako usługa uwzględniona w cenie 

zakupu oprogramowania i/lub sprzętu informatycznego, z wyłączeniem 

kwalifikowalności części zamiennych oraz elementów podlegających 

szybkiemu zużyciu  

− wydatki ponoszone w okresie realizacji projektu na pokrycie kosztów usług: 

hostingu i kolokacji  

Przez hosting rozumie się usługę polegającą na udostępnieniu przez podmiot zewnętrzny miejsca na 
swoich serwerach, co jest związane głównie z udostępnieniem danej przestrzeni dyskowej, 
maksymalnej liczby danych, przesyłanej przy wykorzystaniu łącza serwerowni.  
 
Przez kolokację rozumie się usługę polegającą na ulokowaniu infrastruktury IT wykorzystywanej do 
realizacji projektu (w tym głównie serwerów lub innych urządzeń teleinformatycznych) w 
dedykowanych do tych celów pomieszczeniach/lokalizacjach, zapewnianych przez podmiot 
zewnętrzny.  

 

• wydatki związane z digitalizacją i udostępnieniem zasobów, w tym rejestrów 
publicznych: 

− koszty weryfikacji i poprawy jakości danych przeznaczonych do digitalizacji 

− koszty usług w zakresie digitalizacji, w tym tworzenia, obróbki materiałów 

cyfrowych oraz weryfikacji ich jakości 

− koszty tworzenia baz danych i wprowadzania do nich informacji o zasobach 

− koszty związane z transportem obiektów do digitalizacji do pracowni 

digitalizacyjnej 
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− koszty usług związanych z modernizacją, przetworzeniem i udostępnieniem w 

postaci cyfrowej 

− wydatki dotyczące rozwijania kompetencji i umiejętności kadr w zakresie 

związanym z wdrożeniem i/lub obsługą realizowanych systemów 

informatycznych (cross-financing)  

− koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz 

rozdziale I załącznika nr 7 do SzOOP w wysokości 5% bezpośrednich 

wydatków kwalifikowalnych projektu, 

B. Wydatki niekwalifikowalne: 
 

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowanych dla poddziałania obejmuje 
w szczególności: 

• wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i sprzętu oraz wydatki bieżące, w tym 
opłaty za usługi dodatkowe np. prowadzenie serwisu internetowego, kont poczty 
elektronicznej, hosting / hoteling serwerów, rejestracja i utrzymanie domen 

• wydatki na inwestycje w zakresie budowy nowych obiektów kubaturowych 

• wydatki na zakup praw autorskich do digitalizowanych zasobów oraz wydatki w 
zakresie postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich w 
zakresie digitalizowanych zasobów 

• wydatki na zakup kiosków multimedialnych 

• wydatki na tworzenie i rozwój platform regionalnych w zakresie dostępu do e-usług (nie 
dotyczy projektów pozakonkursowych w ramach typu projektu C),  

• wydatki związane z przygotowaniem wzorów dokumentów elektronicznych oraz 
formularzy elektronicznych, do opracowania których właściwe są organy centralne,  

• wydatki na zakup lub wytworzenie oprogramowania / narzędzi informatycznych, 
dostępnych dla administracji publicznej w sposób nieodpłatny  

 

                                  

 

 

                                    Z A P R A S Z A M Y  DO  W S P Ó Ł P R A CY    
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                                                 Kryteria oceny merytorycznej projektu ( punktowane ) 

Projekt dotyczy e-usług 
publicznych w 
administracji: usługi 
administracji dla biznesu 
(A2B) i obywateli (A2C)  

 

4 pkt – Wnioskodawca wiarygodnie wykazał, że 
projekt jest zorientowany na realizację e-usług 
publicznych, tj. przedstawił opis zawierający:  

− nazwę oraz charakterystykę zrozumiale i 
jednoznacznie definiującą na czym polega dana 
usługa,  

− końcowe produkty specjalistyczne projektu, jako 
nowe lub ulepszone usługi, w tym nowe 
funkcjonalności, tj. szczególne cechy lub elementy 
danej usługi,  

− określenie podmiotu odpowiedzialnego za 
świadczenie danej usługi,  

− wskazanie grupy usługobiorców dla danej usługi,  

− określenie systemów informatycznych i aplikacji, 
za pomocą których usługi te będą świadczone,  

 

0 pkt – Wnioskodawca nie 
przedstawił lub przedstawił 
niekompletny opis zorientowania 
projektu na realizację e-usług 
publicznych. 

 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
projektu z oceny.  

Waga : 4 

Projekt dotyczy e-usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) lub nowych 
rozwiązań IT w administracji  

 

 
4 pkt – Wnioskodawca wiarygodnie wykazał, że 
objęte projektem usługi A2A lub nowe rozwiązania 
IT będą powszechnie wykorzystywane, tzn. że są 
skierowane do licznej lub często korzystającej grupy 
odbiorców oraz że istnieje znaczne 
prawdopodobieństwo, że będą  wykorzystywane 
przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców / 
użytkowników  

 
0 pkt – Wnioskodawca nie 
wykazał lub nie wykazał w 
sposób wiarygodny spełnienia 
powyższego warunku, tj. 
wymogu, że objęte projektem 
usługi A2A lub nowe rozwiązania 
IT będą powszechnie 
wykorzystywane.  

 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
projektu z oceny.  

Waga : 4 

Udostępnienie e-usług o 
wysokim poziomie 
dojrzałości  

 

 
2 pkt – Wnioskodawca wykazał, że co najmniej jedna 
z e-usług w ramach projektu będzie udostępniona na 
poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja),  
3 pkt – Wnioskodawca wykazał, że co najmniej jedna 
z e-usług w ramach projektu będzie udostępniona na 
poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz 
wykazał dodatkowo jedną e-usługę o udowodnionym 
poziomie dojrzałości 4 lub więcej, tj. na poziomie 4 
(transakcja) lub na poziomie 5 (personalizacja),  
 4 pkt – Wnioskodawca wykazał, że co najmniej jedna 
z e-usług w ramach projektu będzie udostępniona na 
poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) oraz 
wykazał dodatkowo dwie lub więcej e-usługi o 
udowodnionym poziomie dojrzałości 4 lub więcej, tj. 
na poziomie 4 (transakcja) lub na poziomie 5 
(personalizacja).  

 
0 pkt – Wnioskodawca nie 
przewiduje udostępnienia e-
usług w ramach realizowanego 
projektu bądź też przewiduje 
udostępnienie e-usługi / e-usług 
na poziomie dojrzałości 1 
(informacja) lub 2 (jednostronna 
interakcja),  
 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
projektu z oceny.  

Waga : 5 

Zasięg lub oddziaływanie 
projektu  

 

3 pkt – projekt ma charakter regionalny, co oznacza, że:  

− realizowany jest w partnerstwie przez podmioty działające na obszarze co najmniej 3 
subregionów lub  

− realizowany jest przez podmiot / instytucję, której właściwość lub zasięg działania ma 
charakter regionalny,  

2 pkt – projekt ma charakter subregionalny, co oznacza, że:  

− realizowany jest w partnerstwie przez podmioty obejmujące swoim działaniem co 
najmniej 1 subregion lub  

− realizowany jest przez podmiot / instytucję, której właściwość lub zasięg działania ma 
charakter subregionalny,  

1 pkt – projekt ma charakter lokalny, co oznacza, że:  

− realizowany jest w partnerstwie przez podmioty działające na obszarze 1 gminy lub 1 
powiatu lub  

− realizowany jest przez podmiot / instytucję, której właściwość lub zasięg działania ma 
charakter gminny lub powiatowy.  

 

Waga : 4 
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Stan przygotowania 
projektu do realizacji  
 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę : 

 
4 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie, dysponuje 
niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami na realizację projektu, a dokumenty te są zgodne z 
zakresem rzeczowym projektu przedstawionym we wniosku o dofinansowanie oraz 
pozwalają na realizację całego projektu (jeżeli są wymagane), posiada opracowaną 
dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do zakupu środków 
trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością 
umożliwiające realizację całego projektu (jeżeli wymagany)  
  3 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada 
opracowaną dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do 
zakupu środków trwałych wraz z parametrami) oraz posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji całego projektu (jeżeli wymagany), jednakże nie 
dysponuje niezbędnymi decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego 
projektu (jeżeli są wymagane)  
 2 pkt – Wnioskodawca przedstawił szczegółowy opis działań w projekcie oraz posiada 
opracowaną dokumentację / specyfikację techniczną (specyfikację planowanych do 
zakupu środków trwałych wraz z parametrami), jednakże nie dysponuje niezbędnymi 
decyzjami, pozwoleniami umożliwiającymi realizację całego projektu (jeżeli są wymagane) 
oraz nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele realizacji całego 
projektu (jeżeli wymagany).  
 
 

Waga : 4 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia budowy  

 
4 pkt – projekt posiada wszystkie wymagane prawem 
polskim ostateczne decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) 
oraz posiada kompletny projekt budowlany, a 
dokumenty te są zgodne z zakresem rzeczowym 
projektu przedstawionym we wniosku o 
dofinansowanie oraz pozwalają na realizację całego 
projektu  
 3 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 
prawem polskim decyzji administracyjnych 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) 
umożliwiających realizację całego projektu jednakże 
posiada kompletny projekt budowlany umożliwiający 
realizację całego projektu oraz posiada prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji 
całego projektu  
2 pkt – projekt nie posiada wszystkich wymaganych 
prawem polskim decyzji administracyjnych 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) 
umożliwiających realizację całego projektu oraz nie 
posiada prawa do dysponowania nieruchomością na 
cele realizacji całego projektu, jednakże posiada 
kompletny projekt budowlany umożliwiający realizację 
całego projektu.  

 

Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj"  
2 pkt – Wnioskodawca 
przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz program 
funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele realizacji 
całego projektu  
1 pkt – Wnioskodawca 
przedstawił szczegółowy opis 
działań w projekcie oraz program 
funkcjonalno – użytkowy, 
jednakże nie posiada prawa do 
dysponowania nieruchomością 
na cele realizacji całego 
projektu.  

 

Wpływ projektu na rozwój 
gospodarczo-społeczny  
 

Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności takie czynniki jak:  
1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa i/lub strategii 
ponadregionalnych,  
2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu,  
3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do 
usług publicznych, niwelowanie poziomu bezrobocia.  
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  
3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,  
2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,  
1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny.  

 

Waga : 5 

 

 


