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OŚ PRIORYTETOWA II 

Alokacja 81 mln euro
Cel szczegółowy: Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług 
publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI 
E-USŁUG

Typy projektów:
 Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym 

tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych.
 Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 

niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych.
 Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz 

informacji przestrzennej.
 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.



TYPY BENEFICJENTÓW:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

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.



DZIAŁANIE 2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG

Główne ograniczenia i limity

 Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element 
uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu 
teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów.

 Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 
zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

 W ramach wspieranych przedsięwzięć kwalifikowane będą także wydatki związane z 
pracami przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów terenowych, jednak 
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do 
wysokości 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji
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Dofinasowanie:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

• projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS): 190 000 000 PLN,

• projektu dotyczącego pozostałych typów: 6 000 000 PLN.



Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Sposób oceny / punktowania

Mak
s. 

liczb
a 

pkt.*

1.

Wpływ projektu na 
zwiększenie 
dostępności e-
usług publicznych

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien 
opisać i uzasadnić przyjęte poziomy wdrażania dla 
e-usług realizowanych w ramach projektu. 
Zaznaczyć należy, że w ramach RPO WP 2014-2020 
preferowane są e-usług na co najmniej trzecim 
poziomie (interakcja dwustronna).

Projekt dostarczy jedną usługę na 3 
poziomie e-dojrzałości - 8 pkt. 

Projekt dostarczy co najmniej dwie 
usługi na 3 poziomie e-dojrzałości –
12 pkt. 

Projekt dostarczy jedną usługę na 4 
lub 5 poziomie e-dojrzałości - 16 pkt. 

Projekt dostarczy co najmniej dwie 
usługi na 4 lub 5 poziomie e-
dojrzałości - 20 pkt. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 
Punkty przyznawane będą jako 
najwyższa ilość w zależności od 
poziomu e-usług.
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2

Wpływ projektu 
na usprawnienia 
procesów 
realizowanych 
przez  podmioty 
publiczne

W ramach kryterium wnioskodawca powinien 
przedstawić i uzasadnić wstępny opis głównych 
procesów realizowanych w podmiotach 
publicznych, które dana usługa ma usprawniać 
(zarówno po stronie Wnioskodawcy, jak i 
podmiotów zewnętrznych), z wyróżnieniem 
stanu aktualnego oraz docelowego, uzyskanego 
w wyniku realizacji projektu: 
- usprawnieniu działania administracji;
- skrócenia ścieżki obiegu dokumentów;
- czasu obsługi.

Projekt usprawni co najmniej 2 procesy 
- 2 pkt. 

Projekt usprawni 3-4 procesy - 4 pkt. 

Projekt usprawni co najmniej 5 procesów
- 6 pkt. 6

3

Poprawa 
dostępu do 
informacji 
sektora 
publicznego 

W ramach kryterium oceniane będą projekty 
udostępniające szeroki zakres informacji sektora 
publicznego, informacje o udowodnionym przez 
Wnioskodawcę znacznym potencjale dla 
ponownego wykorzystania, oraz obejmujące 
profesjonalne przygotowanie informacji do 
ponownego przetworzenia i maszynowego 
odczytu (w tym udostępnienie interfejsu dla 
programistów (API), udostępnienie on-line 
repozytoriów z danymi jednostkowymi, 
przeprowadzenie procedur poprawy jakości 
danych w rejestrach publicznych).

Projekt dostarczy szeroki zakres informacji 
sektora publicznego (co najmniej 3 
zagadnienia) - 5 pkt. 

Ułatwiony będzie dostęp do informacji o 
znacznym  potencjale dla ponownego 
wykorzystania – 5 pkt.

Jeżeli zostaną udostępnione on-line 
profesjonalne repozytoria i interfejsy 
programistyczne – 4 pkt.

Punkty podlegają sumowaniu.
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4
Stopień 
udostępnienia 
zasobów

W ramach kryterium oceniane będzie, czy 
wnioskodawca zobowiązuje się udostępnić zasoby bez 
ograniczeń dla ich pobierania, kopiowania, dalszego 
udostępniania oraz wykorzystywania uzależnionych od 
typu zasobu publicznego. Weryfikowane będzie w 
szczególności, czy publiczne udostępnienie danych 
stanowiących zasób publiczny nastąpi poprzez ich 
zamieszczenie na publicznie dostępnej stronie 
internetowej. Przy weryfikacji kryterium należy 
uwzględnić, czy ograniczenie w dostępie oraz 
odpłatność za dostęp do zasobu nie wynikają z 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W 
takim przypadku projekt ma możliwość otrzymania 
maksymalnej ilości punktów.

Zasoby udostępniane w ograniczonym 
zakresie i odpłatnie - 1 pkt. 

Zasoby udostępniane bez ograniczeń, 
odpłatnie - 2 pkt. 

Zasoby udostępniane w ograniczonym 
zakresie i bez odpłatności - 3 pkt. 

Zasoby udostępniane bez ograniczeń i 
odpłatności - 4 pkt.

4

5
Funkcjonalność 
zaplanowanych 
rozwiązań I

W ramach kryterium oceniane będzie, czy 
projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o 
metody projektowania zorientowanego na 
użytkownika, czy wnioskodawca określił - jakimi 
kanałami komunikacji elektronicznej będą dostępne 
efekty projektu (np. czy, przewidziano korzystanie z 
usługi poprzez urządzenia mobilne), czy korzystanie z 
usługi będzie możliwe niezależnie od miejsca 
przebywania i wykorzystywanej technologii; czy  
zaplanowano działania polegające na monitorowaniu 
usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych 
interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości 
działania i powszechności wykorzystania. 
W przypadku usług już dostępnych należy określić jak 
projekt wpłynie na zmianę poziomu ich dostępności.

Wykazanie, że projektowanie usług 
będzie realizowane w oparciu o 
metody projektowania zorientowanego 
na użytkownika – 2 pkt. 

Korzystanie z usługi będzie możliwe 
niezależnie od miejsca przebywania i 
wykorzystywanej technologii (sprzętu -
w tym urządzenia mobilne oraz 
oprogramowania)- 2 pkt.

Zaplanowano działania monitorujące: 
dostępność i użyteczność graficznych 
interfejsów, ciągłość działania 
(rzeczywisty poziom dostępności usług) 
i powszechność wykorzystania – 2 pkt.,
Punkty podlegają sumowaniu.
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6
Efektywność 
kosztowa 
projektu

Kryterium służy uzyskaniu jak najlepszych efektów przy 
możliwie najniższym zaangażowaniu środków EFRR, które 
mierzone jest ilorazem wartości dofinansowania z EFRR 
oraz liczby usług publicznych/podmiotów, które 
udostępniły informacje sektora publicznego.

W przypadku projektów „łączonych” (dotyczących zarówno 
udostępnienia e-usług publicznych jak i cyfrowego 
udostępnienia informacji sektora publicznego) wartość 
wskaźnika Ek obliczana jest jako średnia ważona sumy 
efektywności cząstkowej dotyczącej udostępnienia e-usług 
publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 3 oraz efektywności cząstkowej dotyczącej 
cyfrowego udostępnienia informacji sektora publicznego 
Wagą (mnożnikiem) średniej jest iloraz wartości kosztów 
kwalifikowanych przypadających na dany zakres działań w 
stosunku do całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych. 

Wskaźnik Ek należy obliczyć z dokładnością do 2 miejsc po 
przecinku.

Wskaźnik efektywności kosztowej 
[zł/szt.] według wzorów:
(np. 1, 2, 4, 8, 16),

20



7
Analiza kosztów 
i korzyści

W ramach kryterium przeprowadzona będzie 
analiza pod kątem metodycznego i rzetelnego 
oszacowania kosztów i korzyści dla 
wnioskodawcy i interesariuszy pozwalająca 
oszacować społeczno-ekonomiczną stopę 
zwrotu z inwestycji ze wskazaniem, że wydatki 
wskazane w projekcie są przeznaczone na 
tworzenie nowych e-usług, a nie na utrzymanie 
lub odtworzenie elementów wcześniej 
zrealizowanych.

Przedmiotem oceny będzie wartość ENPV, 
z zastosowaniem przedziałów .

Metodologia 
z zastosowaniem przedziałów, która 
polega na: 
1) uszeregowaniu projektów w ramach 
danego kryterium podlegającego ocenie 
od „najlepszego” –
o najwyższym wskaźniku ENPV do 
„najgorszego” – o najniższym wskaźniku 
ENPV, 
2)podzieleniu uszeregowanych projektów 
na przedziały o równej, co do zasady, 
liczbie projektów. Liczba przedziałów 
zależy od liczby projektów do oceny (np. 1, 
2, 4, 8, 16),

1)przydzieleniu, zgodnie 
z uszeregowaniem, należnej danemu 
przedziałowi liczby punktów.

Maksymalna liczba punktów – 5 pkt.

5



8

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.

W ramach kryterium punktowane będą 
projekty, których działania obejmują swym 
zakresem:
1)systemy informacji przestrzennej i są 
realizowane przez szerokie grono 
usługodawców;
zwiększenie dostępności i jakości e-usług 
świadczonych dla pacjentów oraz zapewnią 
wymianę danych z Regionalnym Systemem 
Informacji Medycznej.

Projekty z zakresu:
- tworzenia lub rozwoju publicznych 
zasobów geodezyjnych oraz informacji 
przestrzennej (w których liczba partnerów 
będzie wynosić co najmniej 20) - 15 pkt.;
- e-zdrowia otrzymują dodatkowo 10 pkt.

15

9
Udział 
partnerów
w projekcie

W ramach kryterium preferowane będą 
projekty, które realizowane będą w formie 
partnerstwa.

Punkty będą przyznawane za udział 
przynajmniej 1 partnera w projekcie. 5 

10 Preferencje 
terytorialne

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie 
lokalizacja projektu na obszarze objętym 
Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad 
i/lub Programem Strategicznym „Błękitny San”.

Punkty przyznawane będą jeżeli projekt 
realizowany będzie na obszarze objętym 
programami: Strategicznego Rozwoju 
Bieszczad i/lub „Błękitny San”

5



Maksymalna liczba punktów: 100



Dziękuję za uwagę

Gdzie szukać informacji?

www.rpo.podkarpackie.pl

www.facebook.com/rpowp2020


