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KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 2.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)  

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

1 
Zapewnienie oszczędności dla 
przedsiębiorstw i obywateli oraz 
uproszczeń administracyjnych  

Wnioskodawca powinien wykazać, iż realizacja projektu zapewni oszczędności dla przedsiębiorstw i 
obywateli oraz uproszczenia administracyjne.  
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2 

Dostosowanie do obowiązujących norm 
krajowych (dotyczy projektów z zakresu e-
zdrowia i e-administracji) 
 

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 postaci elektronicznej oraz minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 526). 

Dodatkowo dla projektów z obszaru geoinformacji zastosowanie będą miały zapisy Ustawy z dnia 4 marca 
2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 z późn. zm.). 

Dodatkowo w obszarze e-zdrowia wdrażanie  elektronicznej dokumentacji medycznej będzie zgodne z 
Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 z późn. 
zm.). 
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3 

Zapewnienie interooperacyjności z 
platformą krajową P1 lub P2 (dotyczy tylko 
projektów z zakresu e-zdrowia) 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt polegający na stworzeniu Systemu 
Informacji Medycznej oraz świadczeniu e-usług dla obywateli zapewni efektywną współpracę z platformą 
krajową P1 lub P2 nie dublując przy tym ich funkcjonalności, zgodnie z rekomendacjami zawartymi na 
stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 
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4 

Bezpieczeństwo wdrażanych systemów 
informatycznych oraz przetwarzania 
danych zgodnie z obowiązującym prawem. 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać zgodność standardów bezpieczeństwa wdrażanych 
systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem. 0/1 

 

 
 
 



KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE  
 
Działanie 2.1 ,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) 

 
 
 
L.p. 

Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

1 
Poziom dojrzałości e-
usług 

W ramach kryterium oceniany będzie poziom planowanych do 
wdrożenia w ramach projektu   e-usług na poziomie 4 
(transakcja).  
 

E-zdrowie: 
Za każdą wdrożoną e-usługę na poziomie 4 
Wnioskodawca  otrzyma 2 pkt., jednak łącznie nie 
więcej niż 12 pkt.  
 
E-administracja: 
 
Za każdą wdrożoną e-usługę na poziomie 3 
Wnioskodawca  otrzyma 0,5 pkt., jednak łącznie nie 
więcej niż 8 pkt, z zastrzeżeniem że w przypadku 
wdrożenia usługi/usług dla powyżej 50 partnerów liczba 
punktów mnożona jest przez współczynnik 1,5 co daje 
maksymalną liczbę punktów 12 
 
Punkty  w ramach kryterium sumują się. 
Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w 
tym zakresie – 0 pkt. 

12 

2 
 

Projektowanie i 
budowa 
usług będą realizowane 
w oparciu o metody 
projektowania 
zorientowanego na 
użytkownika 

W ramach kryterium należy wykazać, że: 
 projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o 
metody projektowania zorientowanego na użytkownika; 
 korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług 
publicznych będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, 
niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej 
technologii; 

 poziom dostępności usług1 proponowany w ramach 

projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców; 
 zaplanowano działania polegające na monitorowaniu 
usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych 
interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i 

Za uwzględnieniem w analizie wszystkich 4 
wymienionych atrybutów usługi -16 pkt 
Co najmniej trzech – 12 pkt 
Co najmniej dwóch – 8 pkt 
Jednej – 4 pkt. 
Brak informacji w tym zakresie – 0 pkt 

16 

                                                           
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. 



powszechności wykorzystania. 

3 
 

Funkcjonalność 
zaplanowanych 
rozwiązań  

W ramach kryterium wspierane będą innowacyjne usługi 
eGovernment o wymiarze transgranicznym, które mają być 
jednym z kluczowych elementów Elektronicznego Wspólnego 
Rynku.  Rezultatem będzie zmniejszanie się roli infrastruktury 
na rzecz outsourcingu mocy obliczeniowych, czyli tzw. „chmury 
obliczeniowej”. Dzięki temu, e-usługi oparte na ww. modelu 
będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli 
i przedsiębiorstw, zaś dla samego wnioskodawcy zapewnią 
niższe koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz 
interoperacyjności i przenoszenia danych. 
 
Dodatkowo Wnioskodawca powinien opisać, jak jego projekt 
zapewni oferowanie e-usług poprzez urządzenia mobilne, 
umożliwiając przy tym swobodne wykorzystywanie treści 
dostępnych i oferowanie własnych. W związku z tym, 
rozwiązania TIK w obszarze usług publicznych powinny w jak 
najszerszym stopniu zapewnić kompatybilność z urządzeniami 
mobilnymi (m.in. tablety, telefony, laptopy), wykorzystywanymi 
przez obywateli oraz przedsiębiorców. 
 
Punktowane będą również projekty, które gwarantują wyższy 
poziom bezpieczeństwa wdrażanych systemów 
teleinformatycznych oraz przetwarzania danych wychodzących 
poza obowiązujące przepisy prawne.  
Ponadto premiowane będą e-usługi  charakteryzujące się 
wysoką dostępnością treści (zgodnie ze standardami WCAG 2.0) 
dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt zapewni:  
- optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki 
zastosowaniu technologii „chmury obliczeniowej” -  4 
pkt. 
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi -  4 pkt.; 
- bezpieczeństwo wdrażanych systemów 
teleinformatycznych oraz przetwarzania danych 
wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne – 3 
pkt.  
- dostępność e-usług dla osób niepełnosprawnych - 4 
pkt. 
 
Punkty w ramach kryterium sumują się. 
 
Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w 
tym zakresie – 0 pkt. 

15 

4 

Analiza 
procesów biznesowych 
związanych ze 
świadczeniem usług 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić 
analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem 
usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. 
Należy przedstawić analizę uwzględniającą mapę procesów 
biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, 
zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów 
biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych usługi 
należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści 
dla jego uczestników. Należy wykazać, że przenoszone w całości 
lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w 
ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem 
świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Przygotowanie przez Wnioskodawcę analiz procesów 
biznesowych związanych ze świadczeniem usług  
zawierających wszystkie cechy wymienione w opisie 
kryterium – 10 pkt. 

10 



5 

Założenia projektu są 
zgodne ze 
zdiagnozowanymi  
potrzebami 
interesariuszy usług 

W ramach kryterium należy wykazać, że została 
przeprowadzona rzetelna identyfikacja grup interesariuszy 
tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb interesariuszy. 
Oceniane będzie również dopasowanie projektu do potrzeb 
interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług, w 
szczególności poprzez uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0 co 
najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interooperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 
 

Przedstawienie przez Wnioskodawcę analiz grup i 
potrzeb intreresariuszy uzasadniającej potrzeby 
realizacji projektu – 9 pkt 
Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

9 

6 
Partnerstwo w ramach 
projektu  

W ramach kryterium promowane będą projekty realizowane w 
partnerstwie, które zapewnią większą skalę i silę oddziaływania 
oraz przyczynią się do osiągnięcia rezultatów projektu 
wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. 
 
Partner rozumiany jest jako podmiot wnoszący do projektu 
zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, 
realizujący wspólnie projekt wdrażający e-usługi, na warunkach 
określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej. 

E-zdrowie: 
Za każdego partnera 3 pkt., jednak nie więcej niż 9 pkt. 
 
E-administracja: 
Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów:  

- 1 partner - 2 pkt.; 
- 2 partnerów - 4 pkt.; 
- 3 partnerów - 6 pkt.;  
- 4 partnerów – 50 partnerów - 7 pkt.; 
- powyżej 50 partnerów – 9 pkt 
 
Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

9 

7 

Usługi realizowane w 
ramach projektu będą 
powszechnie 
wykorzystywane 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wiarygodnie 
wykazać, że co najmniej jedna z usług objętych projektem 
będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana 
do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że 
istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że będzie 
wykorzystywana przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. 

W ramach kryterium w przypadku wykazania 
skierowania usługi do licznej lub często korzystającej 
grupy odbiorców Wnioskodawca otrzyma - 2 pkt. 
Maksymalnie w ramach kryterium można otrzymać 8 
pkt. 

8 

8 

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: 
 tylko profil zaufany ePUAP; 
 profil zaufany ePUAP i inna metoda; 
 tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP. 
Wybór wariantu drugiego albo trzeciego należy uzasadnić w 
oparciu o analizę ryzyka. Kryterium ma zastosowanie do usług 
A2B i A2C. 

 
Opis przez wnioskodawcę metod uwierzytelniania w 
ramach planowanych do świadczenia usług –            6 
pkt. 
 
Brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

6 



9 

Analiza, czy w 
ramach usług objętych 
projektem będą 
przetwarzane dane 
będące informacją 
publiczną oraz 
zapewnione zostanie 
udostępnienie takich 
danych 

W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać, że 
jeżeli w ramach usługi objętej projektem przetwarzane są dane, 
które są informacją publiczną, to zostaną one udostępnione w 
odpowiedni sposób. 

Przedłożenie przez wnioskodawcę analizy dotyczącej 
przetwarzania informacji publicznej i zapewnienie ich 
udostępniania w odpowiedni sposób – 3 pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunku lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

3 

 
10 

Realizacja projektu na 
terenach wiejskich 

E-zdrowie: Kryterium promować będzie realizację projektu 
przez podmioty świadczące usługi na obszarach wiejskich. 
E-administracja: Kryterium promować będzie realizację 
projektu z udziałem gmin wiejskich i ich jednostek 
organizacyjnych. 
Położenie na terenie wiejskim badane będzie na podstawie 
bazy TERYT, dostępnej na stronie internetowej Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

E-zdrowie: 
Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów 
realizujących projekt na obszarach wiejskich:  

- 1 partner - 2 pkt.; 
- 2 partnerów - 4 pkt.; 
- 3 i więcej partnerów - 5 pkt.;  

 

E-administracja: 
Gmina, która realizuje projekt na obszarze wiejskim 
uzyska 1 pkt. W ramach kryterium będzie istniała 
możliwość uzyskania po 1 pkt dodatkowo za realizacje 
projektu na obszarach wiejskich partnera projektu. 
Maksymalnie w ramach kryterium będzie można 
uzyskać 5 pkt.    (1 pkt Wnioskodawca oraz 1 pkt za 
partnera z obszarów wiejskich).  
 

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

5 

11 
 

Komplementarność 
projektu  
 

W ramach kryterium będzie sprawdzana zasadność realizacji 
projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi 
przedsięwzięciami, w szczególności – czy produkty 
specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są 
eksploatowane lub tworzone w innych projektach 
realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę. 
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, są gotowe (tj. dokonano ich 
odbioru oraz uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i 
funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług). 

Wskazanie komplementarności planowanego do 
realizacji projektu z przedsięwzięciami realizowanymi, 
bądź już zrealizowanymi przez wnioskodawcę – 4 pkt.. 
 
Brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 

4 

Razem 97 

 


