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Działanie 2.1  
 

 Podniesienie efektywności i 

dostępności e-usług  

 

Cel szczegółowy: 
 

Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług 

publicznych świadczonych drogą elektroniczną   
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Typy projektów przewidziane do realizacji  

(projekt SZOOP wrzesień 2015r.): 
 

 

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym 

tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych. 

 

2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 

niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych. 

 

3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz 

informacji przestrzennej. 

 

4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.   
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Wnioskodawcy: 
 

• jednostki samorządu terytorialnego (jst),  ich związki  i 

stowarzyszenia;  

• jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;  

• podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie 

ochrony zdrowia pod warunkiem, że projekt zakłada 

obowiązkową integrację z Regionalnym Centrum Informacji 

Medycznej; 

• szkoły wyższe;  

• jednostki naukowe; 

• instytucje kultury; 
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Planowany termin rozpoczęcia naboru: 
 

IV kwartał 2015 roku 

  

 

Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów : 
 

81 039 212 EUR  
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Kryteria formalne dopuszczające 

specyficzne 



7 

Lp.  Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

1.  

Ograniczenie 

dotyczące 

pomiarów 

terenowych 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy wydatki związane 

z pracami przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów 

terenowych są ponoszone wyłącznie w zakresie niezbędnym do 

realizacji celów danego projektu oraz nie przekraczają 25% 

kosztów kwalifikowanych inwestycji. 

2. 

Zakup sprzętu 

teleinformatycz-

nego 

W ramach kryterium sprawdzane będzie czy zakup sprzętu 

informatycznego jest wyłącznie elementem uzupełniającym, 

niezbędnym do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu 

teleinformatycznego i przeprowadzona analiza wskazuje 

niedostępność zasobów. 

 

Uwaga 

Prace przygotowawcze w zakresie pomiarów terenowych są dopuszczone jako koszty 

kwalifikowane w ramach wyjątku – wg KE maksymalny pułap powinien być 15%. 

Uwaga nieuwzględniona.  
Limit 25% został określony po przeprowadzeniu analizy rzeczywistych potrzeb. Wyższy limit niż 

proponowany na pomiary terenowe wynika ze specyficznej struktury agrarnej województwa 

podkarpackiego (co znacząco wpływa na koszty wykonawstwa prac geodezyjnych).  
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Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne 



9 

Projekty z zakresu: tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (I); tworzenia lub 

rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania usług publicznych (II); tworzenia lub rozwoju publicznych 

zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej (III) 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Założenia projektu są 

zgodne ze 

zdiagnozowanymi 

potrzebami 

interesariuszy usług 

W ramach kryterium należy wykazać, że została 

przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup interesariuszy 

tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb 

interesariuszy. Oceniane będzie również dopasowanie 

projektu do potrzeb interesariuszy tworzonych lub 

rozwijanych usług, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności (…). 

W ramach projektu 

zostaną udostępnione 

usługi o wysokim 

poziomie e-

dojrzałości (dotyczy 

typu I i III) 

W ramach kryterium należy wykazać, że co najmniej jedna z 

usług objętych projektem będzie udostępniona na trzecim 

(dwustronna interakcja) lub czwartym (pełna transakcyjność) 

poziomie e-dojrzałości. 
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Projekty z zakresu: tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (I); tworzenia lub 

rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania usług publicznych (II); tworzenia lub rozwoju publicznych 

zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej (III) c.d. 

 

 Nazwa 

kryterium 
Definicja / wyjaśnienie 

Dla projektu 

dokonano 

wiarygodnej 

analizy kosztów i 

korzyści 

W ramach kryterium ocenie podlega wiarygodność analizy kosztów i 

korzyści pod kątem: metodycznego i rzetelnego oszacowania kosztów i 

korzyści dla wnioskodawcy i interesariuszy, zastosowania wymaganego 

okresu referencyjnego i stopy dyskontowej, wyliczenia wskaźników 

efektywności ekonomicznej. 

Wnioskodawca 

przedstawił 

analizę procesów 

biznesowych 

związanych ze 

świadczeniem 

usług 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien przedstawić analizę 

procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, z 

uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Należy przedstawić 

analizę uwzględniającą mapę procesów biznesowych, modele 

kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach 

biznesowych, właścicieli procesów biznesowych.  
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Projekty z zakresu: tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (I); tworzenia lub 

rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania usług publicznych (II); tworzenia lub rozwoju publicznych 

zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej (III) c.d. 

 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Projekt jest 

realizowany zgodnie z 

wymaganiami w 

zakresie 

interoperacyjności 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie 

systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane 

zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności 

wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…). 

Efekty realizacji 

projektu mają 

zapewnioną trwałość 

organizacyjną, 

techniczną i 

finansową 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest 

odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu 

pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. 
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Projekty z zakresu: tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych; tworzenia lub 

rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania usług publicznych; tworzenia lub rozwoju publicznych zasobów 

geodezyjnych oraz informacji przestrzennej c.d. 

 

 Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Systemy 

teleinformatyczne 

wdrożone w ramach 

projektu zapewnią 

bezpieczeństwo 

przetwarzania danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że 

wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą 

zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. 

Metody 

uwierzytelniania są 

adekwatne do celów i 

zakresu projektu 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać, które z 

poniższych podejść do uwierzytelniania zostało zastosowane w 

projekcie: 

 tylko profil zaufany ePUAP; 

 profil zaufany ePUAP i inna metoda; 

 tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP. 
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Projekty z zakresu: tworzenia lub rozwoju e-usług publicznych (I); tworzenia lub 

rozwoju usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 

funkcjonowania usług publicznych (II); tworzenia lub rozwoju publicznych 

zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej (III) c.d. 

 

 Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami 

realizowanymi na 

poziomie regionalnym i 

centralnym 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w świetle 

zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności – czy 

produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub 

tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę 

lub inne podmioty. 

Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów finansowanych z 

funduszy europejskich w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji produktów 

planowanych w projektach zgłaszanych do RPO, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru 

oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla 

wdrożenia nowych usług). 

Wnioskodawca 

przeanalizował, czy w 

ramach usług objętych 

projektem będą 

przetwarzane dane 

będące informacją 

publiczną oraz 

zapewnił udostępnienie 

takich danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jeżeli w 

ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, które są 

informacją publiczną, to zostaną one udostępnione w odpowiedni sposób. 
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Projekty z zakresu cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego 

 

 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Wnioskodawca 

przeprowadził 

inwentaryzację ISP 

objętych projektem 

W ramach kryterium należy przedstawić opis przeprowadzonej 

inwentaryzacji zasobów ISP, które mają zostać objęte projektem, 

wskazując co najmniej: rodzaj i ilość poszczególnych zasobów, ich 

stopień unikalności, aktualny i planowany w ramach projektu zakres 

ich cyfrowego udostępnienia, planowany w ramach projektu model 

prawny cyfrowego udostępnienia zasobów oraz prawne możliwości i 

ograniczenia dla ich ponownego wykorzystania. 

Założenia projektu 

są zgodne ze 

zdiagnozowanymi 

potrzebami grup 

docelowych, dla 

których udostępnia 

się cyfrowo ISP 

W ramach kryterium należy wykazać, że została przeprowadzona 

rzetelna identyfikacja grup docelowych i ich potrzeb (zarówno 

aktualnych, jak i prognozowanych). Należy również opisać, w jaki 

sposób wnioski z analizy potrzeb grup docelowych wpłynęły na 

przyjęty w projekcie zakres i sposób udostępniania ISP. 
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Projekty z zakresu cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego 

 

 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Projekt zapewnia 

minimalny 

wymagany 

standard 

cyfrowego 

udostępniania ISP 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że przy uwzględnieniu 

specyfiki typu udostępnianego zasobu, projekt spełnia minimalne standardy 

cyfrowego udostępniania ISP, dotyczące: 

 uwzględnienia standardów dostępności Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) (dotyczy zasobów administracji, nauki i kultury), 

 dołączenia i opisania metadanych (dotyczy zasobów administracji, nauki i 

kultury), 

 otwartości co najmniej na poziomie 3 gwiazdek w skali "5 Star Open Data" 

(dotyczy tylko zasobów administracji), 

 udostępnienia interfejsów dla programistów - API - (dotyczy tylko zasobów 

administracji). 

Projekt jest 

realizowany 

zgodnie z 

wymaganiami w 

zakresie 

interoperacyjności 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie 

systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą wdrażane zgodnie z 

wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności, określonymi w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności (…).  

Wymóg dotyczy także wnioskodawców, którzy pod względem 

podmiotowym nie podlegają KRI. 
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Projekty z zakresu cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego 

 

 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Dla projektu 

dokonano 

wiarygodnej analizy 

kosztów i korzyści 

W ramach kryterium ocenie podlega wiarygodność przeprowadzonej 

analizy kosztów i korzyści w  oparciu o ekonomiczną analizę 

projektu.  

Wnioskodawca powinien wymienić i opisać wszystkie istotne 

gospodarcze, społeczne i środowiskowe efekty projektu, oraz – w 

miarę możliwości – zaprezentować je w kategoriach ilościowych. 

Efekty realizacji 

projektu mają 

zapewnioną trwałość 

organizacyjną, 

techniczną i 

finansową 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest 

odpowiednio przygotowany do utrzymania efektów realizacji 

projektu pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym. 
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Projekty z zakresu cyfrowego udostępniania informacji sektora publicznego 

 

 

 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Systemy 

teleinformatyczne 

wdrożone i/lub 

wykorzystywane w 

ramach projektu 

zapewnią 

bezpieczeństwo 

przetwarzania danych 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że wszystkie 

systemy teleinformatyczne wdrożone i/lub wykorzystywane w 

projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych. 

Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami 

realizowanymi na 

poziomie centralnym i 

regionalnym 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji projektu w 

świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w 

szczególności – czy produkty projektu nie dublują tych, które są 

eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub 

zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty.  

Wnioskodawca powinien również wykazać, że produkty projektów 

finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, niezbędne do 

realizacji produktów planowanych w projekcie, są gotowe (tj. dokonano ich 

odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, 

niezbędne dla cyfrowego udostępnienia ISP objętych projektem). 
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Projekty z zakresu e-zdrowia 

 

 

 

 

Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Realizacja projektu 

w ramach obszaru 

tematycznego 

ochrona zdrowia 

W przypadku projektów z zakresu e-zdrowia:  

czy projekt jest uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz regionalnych platform 

medycznych i jest z nimi kompatybilny? Projekty polegające na dostosowaniu systemów 

informatycznych świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji Medycznej 

będą weryfikowane pod kątem komplementarności oraz nie dublowania funkcjonalności 

przewidzianych w krajowych platformach P1 i P2 (zgodnie z rekomendacjami określonymi 

przez Ministerstwo Zdrowia / Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz 

platformy regionalnej (RCIM). 

Dodatkowo w obszarze e-zdrowia wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej 

będzie zgodne z Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. zm.). 

Ponadto beneficjenci będący podmiotami działającymi w publicznym i niepublicznym 

systemie ochrony zdrowia muszą wykazać, że jednym z elementów projektu jest 

obowiązkowa integracja z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. W 

przedstawionym opisie Wnioskodawca musi przede wszystkim wykazać jaka jest 

podstawa integracji (czy posiada on kontrakt z NFZ i w jakiej wysokości), zakres i datę 

integracji, jak będzie ją egzekwował i w jaki sposób będzie monitorowana jej trwałość. 

 

Uwaga 

KE sugeruje, żeby w ramach kryterium weryfikowane były również wymagania ustawowe oraz 

wymagania określone przez Ministerstwo Zdrowia/CSIOZ. 

 

Uwaga uwzględniona.  

Dodano odpowiednie zapisy w treści kryterium. 
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Uwaga 

Nie jest jasne, dlaczego kryteria merytoryczne dopuszczające specyficzne mają podział ze 

względu na typ projektu (e-usługi, informacje sektora publicznego, e-zdrowie), natomiast kryteria 

merytoryczne jakościowe nie rozróżniają typów projektów. Wydaje się, że punkty również powinny 

być przyznawane z uwzględnieniem typu projektu. 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

 

Mając na uwadze zapisy RPO WP 2014-2020, jak również rekomendacje Zespołu ds. koordynacji 

powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie kryteriów wyboru projektów, a 

także mając na uwadze sens kryteriów dopuszczających (muszą być spełnione, aby projekt był 

dopuszczony do dalszego etapu oceny) uznano za słuszne rozdzielenie kryteriów merytorycznych 

dopuszczających, gdyż np. kryterium z zakresu e-zdrowia nie będzie dotyczyć projektu z zakresu 

tworzenia lub rozwoju publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej. Tym 

samym kryterium nie byłoby spełnione.  

Nie ma natomiast zasadności podziału kryteriów jakościowych na różne obszary. W ramach osi II 

Cyfrowe Podkarpackie jest tylko jedno działanie – 2.1, którego celem jest: Wyższa jakość i 

rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W związku z tym 

kryteria jakościowe wspólne dla wszystkich typów projektów pozostawia się bez zmian. 
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Kryteria merytoryczne jakościowe 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Wpływ projektu na 

zwiększenie 

dostępności e-usług 

publicznych 

Preferowane będą projekty zapewniające utworzenie 

największej ilości e-usług publicznych o wysokim 

poziomie dojrzałości. 

Wpływ projektu na 

usprawnienia procesów 

realizowanych przez  

podmioty publiczne 

Preferowane będą projekty zapewniające 

usprawnienie jak największej ilości procesów 

realizowanych w podmiotach publicznych. 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Poprawa dostępu 

do informacji 

sektora 

publicznego  

Preferowane będą projekty ułatwiające w szerokim 

zakresie dostęp do informacji o znaczącym 

potencjale, w tym profesjonalne repozytoria i 

interfejsy programistyczne. 

Stopień 

udostępnienia 

zasobów 

W największym stopniu preferowane będą projekty 

udostępniające zasoby publiczne bez ograniczeń i 

odpłatności. 
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Nazwa 

kryterium 
Opis kryterium 

Funkcjonalność  

zaplanowanych 

rozwiązań 

W ramach kryterium preferowane będą usługi realizowane w 

oparciu o metody projektowania zorientowanego na 

użytkownika, umożliwienie korzystania z usług niezależnie od 

miejsca przebywania i wykorzystywania technologii, a także 

uwzględnienie działań monitorujących rzeczywisty poziom 

dostępności usług i powszechność ich wykorzystania.  

Efektywność 

kosztowa 

projektu 

 

Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości 

dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika rezultatu – liczby usług 

publicznych/podmiotów, które udostępniły informacje sektora 

publicznego. Premiowane będą projekty, w których najniższym 

kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt.  
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Analiza kosztów  

i korzyści 

Preferowane będą projekty o jak 

najkorzystniejszym wskaźniku ekonomicznej 

wartości bieżącej projektu (ENPV) ustalonym w 

efekcie przeprowadzonej analizy finansowo-

ekonomicznej projektu. 

Realizacja projektu w ramach 

obszarów: tworzenia lub rozwoju 

publicznych zasobów 

geodezyjnych oraz informacji 

przestrzennej oraz tworzenia lub 

rozwoju e-usług publicznych 

(A2B, A2C) - projekty z zakresu e-

zdrowia 

Preferowane będą projekty w obszarze systemów 

informacji przestrzennej oraz e-zdrowia.  
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Nazwa kryterium Opis kryterium 

Udział partnerów 

w projekcie 

W ramach kryterium preferowane będą projekty, które 

realizowane będą w formie partnerstwa. 

Preferencje 

terytorialne 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie lokalizacja projektu 

na obszarze objętym Programem Strategicznego Rozwoju 

Bieszczad i/lub Programem Strategicznym „Błękitny San”. 



Dziękuję za uwagę 
 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
 

e-mail: pi@podkarpackie.pl 
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