Ramowa metodyka wyboru projektów w działaniu 3.3 E-pionier – wsparcie uzdolnionych
programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub
gospodarczych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1. Wybór projektów odbywa się na podstawie kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (POPC), powołany Zarządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
2. Kryteria wyboru projektów zostały opracowane na podstawie: wymagań zawartych w rozporządzeniu
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Parlamentu i Rady UE nr 1303/2013 , ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (dalej: „Ustawa”),
zapisach POPC. Wzięto również pod uwagę doświadczenia zebrane przez Instytucję Zarządzającą
Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, w odniesieniu do działań,
w ramach których realizowane były projekty przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).
3. Zgodnie z zapisami POPC wybór projektów do dofinansowania w działaniu 3.3 jest prowadzony
w trybie pozakonkursowym.
4. W Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP) POPC zamieszczone są informację o projekcie oraz
o podmiocie, który będzie jego wnioskodawcą. Do dofinansowania może być wybrany jedynie ten
projekt, który jest zamieszczony w wykazie stanowiącym załącznik do SZOP.
5. Ogólne zasady identyfikacji i wyboru projektów w trybie pozakonkursowym zostały uregulowane w art.
38 i 48 Ustawy. Zastosowanie pozakonkursowego trybu wyboru projektu może mieć miejsce tylko przy
zaistnieniu dwóch okoliczności, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy:
a) wnioskodawcą danego projektu, ze względu na jego charakter lub cel, może być wyłącznie podmiot
jednoznacznie określony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie;
b) dany projekt ma strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, lub
obszaru objętego realizacją ZIT, lub dotyczy realizacji zadań publicznych.
6. Identyfikacja projektu pozakonkursowego
Beneficjentem projektu jest NCBR - agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Do głównych
zadań NCBR należy realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które
bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności, jak również wspieranie komercjalizacji i innych form
transferu wyników badań naukowych do gospodarki. Dodatkowo NCBR pełni funkcję instytucji
pośredniczącej w trzech programach operacyjnych na lata 2007-2013, tj. Kapitał Ludzki, Innowacyjna
Gospodarka oraz Infrastruktura i Środowisko.
Celem interwencji w działaniu 3.3 jest wsparcie pomysłów zdolnych programistów lub zespołów
interdyscyplinarnych z udziałem programistów na rozwiązywanie problemów istotnych społecznie lub
gospodarczo i bazujących na narzędziach opartych na TIK. Realizacja działania umożliwi wykorzystanie
potencjału programistów poprzez działania, które zorientują ich umiejętności na potrzeby rynku, jak również
umożliwi nawiązanie współpracy między sektorem publicznym i prywatnym na rzecz rozwoju innowacji.
W ramach oferowanego wsparcia zakłada się prowadzenie weryfikacji technologicznej i biznesowej
proponowanych rozwiązań, natomiast programistom zostaną dodatkowo zapewnione odpowiednio
dostosowane formy pogłębiania wiedzy i rozwoju kompetencji, m.in. poprzez coaching, mentoring z udziałem
doświadczonych praktyków, czy doradztwo.
Koncepcja realizacji projektu zakłada wykorzystanie m.in. modelu zamówień przedkomercyjnych (precommercial procurement – PCP), co pozwoli na opracowanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do
specyficznych potrzeb sektora publicznego, a przez to umożliwi rozpowszechnienie tego instrumentu, co
z kolei powinno przyczynić się do poprawy efektywności funkcjonowania polskiej administracji publicznej.
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Rozporządzeniu 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

Mając powyższe na uwadze Instytucja Zarządzająca POPC uznaje, iż potencjał merytoryczny oraz
techniczny NCBR, jak również posiadane doświadczenie w zakresie wdrażania środków UE w Polsce,
w największym stopniu odpowiadają charakterowi planowego do realizacji projektu oraz jego celom. Z tego
względu beneficjent projektu spełnia warunki określone w art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020.
7. Zadania związane z wyborem projektów na mocy Porozumienia trójstronnego w sprawie systemu
realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pomiędzy Ministrem Infrastruktury
i Rozwoju a Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Władzą Wdrażającą Programy Europejskiej zostały
powierzone Instytucji Pośredniczącej (IP) – Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE).
8. IP zatwierdza dokumenty związane z wdrożeniem projektu pozakonkursowego, przeprowadza proces
oceny wniosku o dofinansowanie (dalej: „wniosek”) i zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego.
9. W trybie pozakonkursowym wniosek jest składany na wezwanie IP w terminie przez nią wyznaczonym.
W wezwaniu określa się kryteria wyboru, które będą podlegały ocenie i formularz wniosku lub zawiera
się odesłanie do odpowiednich dokumentów, w których ww. kryteria oraz formularz są określone.
10. IP powołuje Komisję Oceny Projektów (KOP), w skład której wchodzą pracownicy IP oraz eksperci.
11. Każda osoba dokonująca oceny projektu podpisuje deklarację bezstronności.
12. Wniosek jest przygotowany przez wnioskodawcę na udostępnionym formularzu, zgodnie z instrukcją
wypełniania wniosku. Nabór przyjmuje formę zamkniętą.
13. Wniosek podlega weryfikacji przez KOP, podczas której sprawdzane jest, czy przedsięwzięcie opisane
we wniosku spełnia obowiązujące kryteria formalne - jeśli pierwsza weryfikacja jest pozytywna, lecz
wniosek wymaga uzupełnienia, IP wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Po dokonaniu uzupełnień
oraz pozytywnej ocenie formalnej, wniosek jest kierowany do oceny merytorycznej.
14. Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o kryteria merytoryczne zatwierdzone
przez Komitet Monitorujący POPC. Oceny merytorycznej dokonują eksperci wyłonieni w procesie naboru
kandydatów na ekspertów przez IP.
15. W trakcie oceny merytorycznej KOP może wystąpić do wnioskodawcy o dodatkowe informacje
i wyjaśnienia. Wnioskodawca na wezwanie IP uzupełnia przedstawioną dokumentację. Wynikiem prac
KOP jest rekomendacja lub brak rekomendacji wniosku do wsparcia.
16. Do dofinansowania zostaje wybrany projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo spełnił kryteria
wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów. IP informuje wnioskodawcę o przyznaniu
wsparcia, a następnie przedstawia projekt umowy o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca składa
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.
17. IP prowadzi monitoring, weryfikuje kwalifikowalność wydatków poniesionych w ramach projektu
i poświadcza wnioski o płatność, przeprowadza kontrole projektu.
18. IP zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na portalu informację o projekcie, który został
wybrany do dofinansowania w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia jego oceny.
19. Szczegółowe zasady przeprowadzania procedury wyboru projektu pozakonkursowego są opisane
w regulaminie właściwego naboru.
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