
 

Konkurs w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

II oś priorytetowa „E – administracja i otwarty rząd” 

Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora 

publicznego” 

 

W ramach Działania 2.4 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu 

przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 4 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Cel ten 

będzie realizowany w II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, poprzez działanie 

2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: 

• wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną; rozszerzenie 

funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych 

zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych; 

• utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji 

publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej. 

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do 

wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego 

interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych 

informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury,  

e-zdrowia. Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne. 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000 PLN  

i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

W konkursie nie ustala się minimalnej i maksymalnej wartości projektu.  

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% wydatków kwalifikowanych projektu, stanowiące 

środki UE (EFRR). Minimalny wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 % wydatków 

kwalifikowalnych projektu.  

Katalog wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem został określony w:  

1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;  

2) Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach II osi priorytetowej 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020.  

 

Za kwalifikowalne uznaje się następujące wydatki w ramach poniższych kategorii i podkategorii:  

a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  

i) Oprogramowanie  

b) Usługi zewnętrzne  

i) Usługi informatyczne  

ii)  Usługi wspomagające realizację projektu  

c) Wynagrodzenia  pracowników  wykonujących   merytoryczne  zadania  bezpośrednio  związane  

z głównymi celami i produktami projektu  

W ramach tej kategorii uwzględnia się także koszty wynagrodzeń koordynatora/kierownika projektu. 

d) Informacja i promocja, w tym wydatki:  



i) poniesione na tablice informacyjne i pamiątkowe,  

ii) związane ze stworzeniem i prowadzeniem strony internetowej projektu, profili na portalach 

społecznościowych, blogów i innych form wykorzystujących komunikację internetową,  

iii)  poniesione w związku z organizacją konferencji promujących projekt. 

iv) poniesione w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych, w tym m.in. kampanii, 

promocji w mediach elektronicznych i tradycyjnych,  

v) poniesione w  związku z  organizowaniem  spotkań  informacyjnych  i  wydarzeń  promocyjnych  

(w tym wynajem sali, catering),  

vi) poniesione na podstawowe materiały informacyjne i promocyjne.  

e) Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich  

i) wydatki związane z zaangażowaniem osób wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio 
z głównymi celami i produktami projektu, z zastrzeżeniem zapisów podrozdziału 6.15 
Wytycznych. Można do nich zaliczyć wydatki poniesione na pokrycie kosztów wynagrodzeń 
osób zaliczających się do personelu wsparcia, czyli osób zaangażowanych w obsługę techniczną 
projektu, w tym obsługę kadrową, administracyjną, sekretariat i kancelarię, księgowość, 
obsługę w zakresie promocji, zamówień, prawnym i realizujące także inne działania 
niezwiązane z wdrażaniem konkretnych zadań wskazanych we wniosku o dofinansowanie 
projektu,  

ii) wydatki na pokrycie kosztów usług wspomagających realizację i zarządzanie projektem, 
niezwiązanych bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu, w zakresie usług 
prawnych, zarządczych, tłumaczeń, usług księgowych, drukarskich i kopiowania dokumentów 
lub zakupu ogłoszeń prasowych niedotyczących promocji projektu.  

 

Typ Beneficjenta: 

• jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 

r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych; 

• organizacje pozarządowe; 

• mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa; 

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami. 

 

Planowany okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące. 

Okres realizacji projektu – to okres liczony od: 

- momentu planowanego rozpoczęcia realizacji projektu, którego początek nie może być późniejszy niż 

3 miesiące od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie; 

- do dnia zamieszczenia na portalu dane.gov.pl za pomocą formularza dostępnego na stronie: 

https://dane.gov.pl/application/suggest działającego linku do działającej e-usługi będącej 

przedmiotem projektu wraz z jej opisem. 

 

Wnioskodawca   wypełnia   wniosek   o   dofinansowanie   przy   użyciu   aplikacji   generatora wniosków  

o dofinansowanie  dostępnego   na  stronie  internetowej  pod  adresem: http://generator.cppc.gov.pl/ 

oraz według zaleceń dotyczących sposobu wypełniania poszczególnych pól w formularzu wniosku  

o dofinansowanie dla naboru nr POPC.02.04.00-00-IP.01-00-001/19. Generator wniosku jest dostępny 

również za pośrednictwem strony www.cppc.gov.pl. 

Należy zastosować właściwy dla Działania 2.4 formularz wniosku. Wniosek o dofinansowanie należy 

wypełnić w języku polskim. Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie 

elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 

Miejsce składania wniosków: Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa 

https://dane.gov.pl/application/suggest
http://generator.cppc.gov.pl/
http://www.cppc.gov.pl/


 

 

Wnioski można składać w terminie od dnia 3 lutego 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. 

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udzielane są w odpowiedzi na zapytania kierowane na 

adres poczty elektronicznej: konkurs2.4@cppc.gov.pl.  

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie 

internetowej IOK: www.cppc.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Anna Kluger 

Biuro Projektów Europejskich 

http://www.cppc.gov.pl/

