Wspieramy instytucje w pozyskiwaniu
środków z II osi Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa i w realizacji projektów
informatycznych

Cyfryzacja to nasza wspólna sprawa

13. projekt wspierany przez Centralny Ośrodek Informatyki otrzymał
dofinansowanie!
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) opublikowało wyniki 1. rundy 10. konkursu ogłoszonego
dla działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II osi POPC.
Do dofinansowania wybrano projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) „Monitoring pracy
i pobytu w celach zarobkowych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Wartość przyznanego
dofinansowania wynosi 23,9 mln zł.
Inicjatywa MRPiPS to 13. projekt, któremu pomagało Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie, działające
w Centralnym Ośrodku Informatyki, na etapie aplikowania o środki unijne.
Tym razem eksperci COI – POPC Wsparcie pomogli sformułować cele projektu, stworzyć analizę popytu, analizę
procesów związanych z usługami dla obywateli i pracodawców oraz zaplanować współpracę z użytkownikami.
Dodatkowo zweryfikowali ryzyka związane z uzależnieniem od dostawcy (vendor lock-in), mechanizmy zarządzania
projektem i kamienie milowe. Sprawdzili też opis infrastruktury informatycznej oraz zweryfikowali analizę
ekonomiczno-finansową.
Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów wspieranych przez Centralny Ośrodek Informatyki – POPC
Wsparcie to 360,9 mln zł.

Nie przegap szansy. Sięgnij po fundusze II osi POPC!
Przypominamy, że do jesieni trwają nabory wniosków o dofinansowanie projektów IT:
1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (działanie 2.1)
2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” (działanie 2.2)
3. „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (poddziałanie 2.3.2)
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CPPC zaktualizowało też harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.
Zapowiedziało w ten sposób uruchomienie konkursu w poddziałaniu 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. W konkursie mogą wziąć udział projekty,
których celem jest udostępnienie zasobów nauki.
Do konkursów w tym poddziałaniu przystępują jednostki naukowe oraz uczelnie. W przedstawianych
do dofinansowania projektach planują udostępniać dziedzinowe bazy danych, wyniki prac badawczych,
publikacje naukowe, odwzorowania cyfrowe obiektów i eksponatów badawczych.
Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu. Nabór wniosków rozpocznie się w październiku.
Przewidywana alokacja to 66,9 mln zł.

Działanie 2.1

Działanie 2.2
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Projekty, które usprawniają pracę urzędów:
wdrażają nowe rozwiązania IT albo
wprowadzają lub modernizują już istniejące
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16 czerwca – 30 września 2018 r.
Szczegóły konkursu są dostępne na
Szczegóły konkursu są dostępne na
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popchttps://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-10-nabor/
-2-1-10-nabor/

Pula środków: 89 mln zł
Nabór wniosków:
30 maja – 31 października 2018 r.
Szczegóły konkursu są dostępne na
na https://cppc.gov.pl/ogloszenie-naboruwnioskow-popc-2-2-7-konkurs/

Poddziałanie 2.3.1

Poddziałanie 2.3.2
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Projekty, których celem jest zdigitalizowanie
zasobów kultury
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są dostępne na
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-2-1-10-nabor/

Pula środków: 113 mln zł
Nabór wniosków:
30 kwietnia – 17 września 2018 r.
Szczegóły konkursu są dostępne na
https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-2kultura-iii-konkurs/

Instytucje, które chcą otrzymać pomoc
w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
zachęcamy do kontaktu z Centralnym Ośrodkiem
Informatyki – Centrum Kompetencyjnym POPC
Wsparcie.
Zachęcamy też do wykorzystania wzorów studiów
wykonalności przygotowanych specjalnie dla
projektów w działaniach 2.1 oraz 2.2. Wzory
znajdziesz na stronie: https://popcwsparcie.gov.pl.
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Studium wykonalności. Kilka pytań i odpowiedzi
Czy studium wykonalności jest wymagane przy aplikowaniu o dofinansowanie projektu
w ramach POPC?
TAK, studium wykonalności to jeden z obligatoryjnych załączników do wniosku o dofinansowanie dla projektów
ubiegających się o środki II osi POPC. Wyjątkiem są projekty składane w ramach uproszczonej procedury
(tzw. fast track), w której nie jest konieczne przygotowanie studium wykonalności.
Czy opracowanie studium wykonalności zależy od uzyskania opinii KRMC?
NIE, opracowanie studium wykonalności projektu formalnie nie zależy od opinii Komitetu Rady Ministrów
ds. Cyfryzacji (KRMC). Studium możemy przygotowywać niezależnie. Jednak musimy pamiętać, że na etapie
opiniowania projektu KRMC może zgłosić istotne uwagi, które wpłyną np. na założenia, zakres rzeczowy
i finansowy projektu, zaplanowaną infrastrukturę czy architekturę rozwiązań. Wówczas powinniśmy zadbać
o spójność opracowywanego studium wykonalności z opisem założeń projektu informatycznego
opiniowanego przez KRMC.
Czy w ramach POPC możemy uzyskać finansowanie lub współfinansowanie opracowania
dokumentacji projektowej?
Koszty opracowania dokumentacji projektowej w ramach POPC dzielimy na:
• kwalifikowalne,
• niekwalifikowalne.
Koszty kwalifikowalne to koszty związane z przygotowaniem studium wykonalności lub jego części
(analiz, ekspertyz). Ponosi je wnioskodawca, który może do nich zaliczyć też koszt zakupu usługi
od zewnętrznego wykonawcy.
Koszty niekwalifikowane to koszty przygotowania i wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie
projektu oraz premia dla współautora wniosku o dofinansowanie, który opracował np. studium wykonalności.
Powinniśmy o tym pamiętać, gdy zlecamy opracowanie dokumentacji projektowej zewnętrznemu wykonawcy.
Powyższe pozycje kosztowe odrębnie ujmujemy w kosztach (o ile umowa będzie je przewidywała), ponieważ
brak takiego rozróżnienia może spowodować brak kwalifikowalności całego wydatku.
Czy w studium wykonalności lub we wniosku o dofinansowanie projektu z II osi POPC
określamy działania informacyjno-promocyjne?
TAK, we wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1, 2.2 oraz 2.3 beneficjent opisuje koncepcję działań
informacyjno-promocyjnych. Może też zaznaczyć działania uzupełniające, jakie chce przeprowadzić (działania
obowiązkowe są wskazane we wniosku i zależą od wysokości wkładu publicznego). Pamiętajmy, by w budżecie
projektu zaplanować odpowiednie środki na te działania.
W ramach działania 2.3 opis planowanych działań informacyjno-promocyjnych jest oceniany merytorycznie
na podstawie kryteriów wyboru.
W ramach działania 2.1 oraz 2.2 ten obszar nie jest oceniany na etapie wyboru projektu do dofinansowania.
Beneficjent, który otrzymał dofinansowanie na realizację projektu ze środków POPC, informuje o tym opinię
publiczną.
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Czy zlecając opracowanie studium wykonalności, należy zapewnić sobie prawa autorskie?
TAK, pomiot przygotowujący dokumentację aplikacyjną powinien zadbać, aby w umowie z wykonawcą
studium wykonalności znalazły się postanowienia gwarantujące przeniesienie praw autorskich do studium
na zamawiającego.
Brak praw autorskich do studium wykonalności może utrudnić lub uniemożliwić aktualizację tego dokumentu
na etapie oceny merytorycznej lub na etapie realizacji projektu. Zmiana studium wykonalności może być
konieczna w trakcie oceny merytorycznej, np. na skutek zgłoszenia uwag przez ekspertów oceniających
projekt. Z kolei już w trakcie realizacji przedsięwzięcia może okazać się niezbędne wprowadzenie zmian
w dokumentacji na skutek np. zmian w zakresie projektu czy opisie sposobu realizacji niektórych zadań.
W takiej sytuacji może się okazać niezbędne zaktualizowanie studium wykonalności w celu przekazania
go do ponownej oceny przez Instytucję Pośredniczącą (w tym wypadku CPPC).
W przypadku braku praw autorskich wyegzekwowanie od wykonawcy wprowadzenia zmian lub zgody
na samodzielne ich wprowadzenie może być bardzo trudne lub może wiązać się z koniecznością poniesienia
dodatkowych – często bardzo wysokich – wydatków.

Autorzy

Magdalena Krawczuk
Ekspertka ds. funduszy europejskich. Zajmowała się wdrażaniem funduszy unijnych.
Nadzorowała realizację projektów informatycznych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

Andrzej Pieczunko
Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa IT w COI. Nadzoruje realizację projektu POPC Wsparcie.
Tworzył i wdrażał plany komunikacji projektów informatycznych.

Szymon Sankiewicz
Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich oraz wsparcia projektowego.
Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania programów i zarządzania projektami unijnymi.

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia Centralnego Ośrodka
Informatyki – POPC Wsparcie!
Dowiesz się, jak zdobyć dofinansowanie. Pomożemy Ci przygotować projekt, w tym opracować
dokumentację, oraz ją zweryfikujemy. Powiemy Ci, czy Twój projekt ma szansę na dofinansowanie.
Wejdź na stronę www.popcwsparcie.gov.pl i poznaj zasady współpracy.
Zadzwoń lub napisz
tel.: +48 22 250 18 03 lub +48 22 250 28 85
e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl
www.popcwsparcie.gov.pl

Jeśli nie chcesz dostawać informacji o aktualnościach i wydarzeniach dotyczących POPC Wsparcie, wyślij e-maila z tytułem „usuń mój adres z listy”.
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
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