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KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 2.1 E-usługi  (typ projektu – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do obsługi procesów związanych  

z edukacją na uczelniach wyższych) 

 
 
 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1 

Bezpieczeństwo systemów informatycznych  Zgodnie  z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium 

wnioskodawca powinien wykazać zgodność standardów 

bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz 

przetwarzania danych . 

      0/1 

2 

Standard WCAG 2.0  Zgodnie z RPO  WM 2014-2020, w ramach kryterium 

wnioskodawca powinien wykazać zgodność e-usług ze 

standardami WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych 

wynikającymi z  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113).  

      0/1 

3 

Interoperacyjności  systemu 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, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

       0/1 

 



 

2 

 

 

 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 113). 

4 

Zasadność oraz komplementarność projektu Wnioskodawca powinien wykazać, zasadność realizacji 
projektu w świetle zależności pomiędzy projektem, a innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności czy produkty 
specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są 
eksploatowane, przede wszystkim bezpłatnie udostępnione lub 
stworzone w innych projektach realizowanych przez 
wnioskodawcę i inne podmioty na poziomie regionalnym  
i krajowym.  
 
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 WM 2014-2020, są gotowe, tj. 

dokonano ich odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane  

z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia 

nowych usług. 

      

 

      0/1 

5 

Efektywność kosztowa 

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, wskaźnik: 

 „Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 3 [szt.]” jest ramą wykonania osi 

priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji celów RPO 

WM. 

Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                            <= 578 511 euro 
Suma wartości docelowych wskaźników: 

      0/1 

 



 

3 

 

 

                                                           
1 Poziom dostępności: czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona 
usługobiorcom – wartość mierzona w skali roku. 

„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości   3 - dwustronna interakcja  [szt.]” 

i 

„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu 

dojrzałości co najmniej 4 –transakcja [szt.]” 

 

Średnia wartość dofinansowania UE wsparcia jednej usługi 

udostępnionej on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3  nie 

może przekroczyć kwoty 578 511  euro. Koszt należy przeliczyć 

kursem euro podanym w regulaminie konkursu. 

 

6 

Rodzaj usług Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach kryterium 

wnioskodawca powinien wskazać, że efektem realizowanego 

projektu będą e-usługi w obszarze „front office”.  Wdrożenie 

będzie mogło być poparte przygotowaniem zaplecza 

informacyjnego w danej instytucji w obszarze „back-office”.  

0/1 

7 

Projektowanie i budowa usług Zgodnie z RPO WM 2014-2020,  w ramach kryterium należy 

wykazać, że: 

1. projektowanie usług będzie realizowane w oparciu  
o metody projektowania zorientowanego na 
użytkownika;  

2. poziom dostępności usług1 proponowany w ramach 
projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb 
usługobiorców; 

3. zaplanowano działania polegające na monitorowaniu 
usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych 

0/1 



 

4 

 

Kryteria  merytoryczne – szczegółowe  
Działanie 2.1 E-usługi  (typ projektu – wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)  do obsługi procesów związanych  

      z edukacją na uczelniach wyższych) 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

1 
Poziom dojrzałości                
e-usług 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, w ramach 
kryterium oceniany będzie poziom 
planowanych do wdrożenia w ramach projektu 
e-usług na poziomie  4 (transakcja).  

 
 
Liczba planowanych do wdrożenia e-usług na 

poziomie 4 powinna być wyrażona wskaźnikiem 

„Liczba usług publicznych udostępnionych on-line 

o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –transakcja 

[szt.]” 

Za każdą wdrożoną e-usługę na 
poziomie co najmniej 4 
wnioskodawca  otrzyma 2 pkt., 
jednak łącznie nie więcej niż 8 pkt. 
 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt. 

8 

     

2 
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: 

1) profil zaufany ePUAP; 
2) podpis elektroniczny; 
3) inna metoda jeżeli jest adekwatna do 

realizowanego projektu.  
 

Każda z wybranych metod powinna zostać 
opisana. 

Projekt zawiera opis  każdej  
z wybranych metod 
uwierzytelniania w ramach 
planowanych do świadczenia usług 
- 6 pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji  w tym zakresie - 0 
pkt. 

6 

3 
 

Funkcjonalność 
zaplanowanych rozwiązań  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 promowane będzie 
optymalizacja wykorzystania infrastruktury 

Projekt zapewni:  
 zmniejszenie roli 

infrastruktury na rzecz 
8 

interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości 
działania i powszechności wykorzystania. 



 

5 

 

dzięki zastosowaniu technologii „chmury 
obliczeniowej”. 
 
Dodatkowo promowana będzie kompatybilność 
z urządzeniami mobilnymi  poprzez stronę 
responsywną oraz odpowiednie aplikacje,   
 
Punktowane będą również projekty, które 
gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa 
wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz 
przetwarzania danych wychodzących poza 
obowiązujące przepisy prawne.  
 
 

outsourcingu mocy 
obliczeniowych, czyli tzw. 
„chmury obliczeniowej –                   
3 pkt. 

 utworzenie responsywnej 
strony –  3 pkt. 

 aplikację na urządzenia 
mobilne – 2 pkt. 

 
Punkty  sumują się, jednak łącznie 
można otrzymać nie więcej niż  8 pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

4 

Efektywność kosztowa: 

nakład środków 

finansowych UE na 

wdrożenie jednej e-usługi  

 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 w ramach 
kryterium oceniany będzie nakład środków 
finansowych z UE przypadający na wdrożenie 
jednej e-usługi stanowiącej przedmiot projektu. 
Kryterium premiuje projekty, w których koszt ten 
jest najniższy.  
 
Efektywność kosztowa obliczana jest stosunkiem 
dofinansowania UE projektu, do liczby e-usług 
przewidzianych do wdrożenia.  
 
Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym 
wzorem: 
Wartość dofinansowania UE projektu (euro) 
                                                                                            = 
Suma wartości docelowych wskaźników: 
„Liczba usług publicznych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości   3 - dwustronna 
interakcja  [szt.]” 
i 

Średnia wartość dofinansowania 
jednej usługi na co najmniej 3 
poziomie dojrzałości wynosi: 
 
do 75 000 euro – 5 pkt 
 
Powyżej 75 000 euro do 150 000 
euro- 4 pkt 
 
Powyżej 150 000 euro do 250 000 
euro – 3 pkt 
 
Powyżej 250 000 euro do 350 000 
euro – 2 pkt 
 
Powyżej  350 000 euro  do  578 511  
euro – 0 pkt 
 

5 



 

6 

 

„Liczba usług publicznych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 –
transakcja [szt.]”  
Koszt należy przeliczyć kursem euro podanym  
w regulaminie konkursu. 

Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt. 
  

5 
Projekty realizowane  
w partnerstwie  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020,  promowane będą 
projekty realizowane w formule partnerstwa. 
Partnerstwa mogą być tworzone przez podmioty 
wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe na 
warunkach określonych w porozumieniu lub 
umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1146). 

Liczba partnerów w projekcie: 
 projekt realizowany jest z 2 

partnerami i więcej – 2 pkt; 
 projekt realizowany jest z 1 

partnerem – 1 pkt. 
 

Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt. 

2 

6 
 

Komplementarność 
projektu  
 

W ramach kryterium promowane będą projekty 
powiązane z innym projektem/ projektami ICT 
realizowane przez wnioskodawcę, których 
zakończenie realizacji nie nastąpiło przed 
01.01.2011 r.   

Projekt jest powiązany: 
 z jednym projektem  - 2 pkt  
 minimum z dwoma  

projektami – 4 pkt. 
 

Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie – 0 
pkt. 

4 

7 
Wykorzystanie 
istniejących rozwiązań 

W ramach kryterium promowane będzie 
wykorzystanie rozwiązań  innych uczelni 
wyższych w obszarze realizacji projektu. 

 
 
 

Wykorzystanie zasobów/rozwiązań: 
 z innych  uczelni 

zagranicznych – 2 pkt.; 
 z innych  uczelni krajowych  

–1 pkt. 
Punkty  w ramach kryterium sumują 

się, jednak łącznie można otrzymać 

nie więcej niż  3 pkt. 

3 



 

7 

 

Brak spełnienia ww. warunków lub 

brak informacji w tym zakresie – 0 

pkt. 

8 
Udostępnienie 
systemu/usługi 
 

W ramach kryterium promowane będzie  
nieodpłatnie wykorzystanie powstałego  
w ramach projektu systemu/usługi przez inne 
uczelnie nie będące partnerami projektu. 

Udostępnienie systemu/usługi: 
 innym uczelniom – za każdą 

uczelnię -  2 pkt.  
 podmiotom innym niż 

uczelnie – za każdy podmiot 
-  1 pkt. 
 

Punkty  w ramach kryterium sumują 

się, jednak łącznie można otrzymać 

nie więcej niż  4 pkt. 

Brak spełnienia ww. warunków lub 

brak informacji  w tym zakresie - 0 

pkt. 

4 

9 E-usługi   „front office”  

Zgodnie z RPO WM 2014-2020, priorytet należy 
nadać usługom typu „front office”.  W związku  
z powyższym promowane będą projekty  
w których koszty kwalifikowane nie będą 
wspierały „back-office”.  

Projekt nie przewiduje finasowania 
ze środków UE usług  „back office”– 2 
pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie - 0 
pkt. 
 

2 

10 

Udział środków własnych Kryterium promuje projekty, w których 

pomniejszono dofinansowanie poprzez 

zaangażowanie wkładu własnego Wnioskodawcy.  

Ocenie zostanie poddany wkład własny 
Wnioskodawcy na sfinansowanie wydatków 

Wkład własny Wnioskodawcy 
przekraczający wymagany minimalny 
wkład własny, liczony od kwoty 
kwalifikowalnej ogółem: 

 powyżej 10%  - 5 pkt.; 
 powyżej  5% do 10% - 2 pkt.; 
 od 1% do 5% - 1 pkt. 

 
 
 
 

5 



 

8 

 

kwalifikowalnych projektu. Ocena kryterium 
zależna jest od wysokości wkładu własnego 
deklarowanego przez Wnioskodawcę na 
uzupełnienie dofinansowania. 

 
Punkty w ramach kryterium nie 
sumują się. 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub 
brak informacji w tym zakresie - 0 
pkt. 

 


