
O  dofinansowanie  przedsięwzięć  informatyzacyjnych  mogą  ubiegać  się  podmioty  publiczne  w 
rozumieniu art. 2 ustawy z 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania  publiczne  (  Dz.U.  Nr  64,  poz.  565  z  późn  zm.): organy  administracji  rządowej,  organy 
kontroli  państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki  
samorządu  terytorialnego  i  ich  organy; jednostki  budżetowe  i  samorządowe  zakłady 
budżetowe; fundusze celowe; samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Narodowy Fundusz Zdrowia; państwowe 
lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji  zadań 
publicznych.
Terminy naboru wniosków:

• 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykonanie projektu; 
• 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym planowane jest wykonanie projektu; 
• 31 marca w przypadku projektów których realizacja jest szczególnie pilna dla rozwoju 

usług dla przedsiębiorców, obywateli  i administracji  publicznej - dofinansowanie może 
zostać  udzielone  w roku  złożenia  wniosku,  gdy  wnioskodawca  gwarantuje,  w formie 
oświadczenia, możliwość realizacji projektu do końca roku. 

Wniosek  składa  się  w formie  pisemnej  w jednym egzemplarzu  oraz  na  informatycznym nośniku 
danych - płycie CD.
Kryteria oceny wniosku
Wniosek  o  dofinansowanie  przygotowania  lub  realizacji  projektu  informatycznego  ocenia  Zespół 
uwzględniając, odpowiednio do rodzaju projektu, następujące kryteria:

• cel ustanowienia projektu informatycznego; 
• możliwość wykonania projektu informatycznego i zastosowania jego wyników; 
• zakres oddziaływania na inne przedsięwzięcia lub projekty opisane w Planie; 
• zasadność  planowanych  kosztów  w  stosunku  do  przedmiotu  i  zakresu  projektu 

informatycznego; 
• techniczne  warunki  projektu  informatycznego  określające  w  szczególności:  funkcje, 

składniki  sprzętowe  oraz  oprogramowanie  systemu  teleinformatycznego,  które  przy 
uwzględnieniu  minimalnych  wymagań  dla  systemów  teleinformatycznych  zostaną 
wykorzystane do wykonania zadań określonych w projekcie; 

• znaczenie  projektu  informatycznego  dla  promocji  społeczeństwa  informacyjnego  i 
gospodarki opartej na wiedzy; 

• znaczenie projektu informatycznego dla integracji zasobów i usług świadczonych drogą 
elektroniczną w administracji publicznej; 

• znaczenie  projektu  informatycznego  dla  realizacji  zadań  publicznych  udostępnianych 
drogą elektroniczną, w szczególności przydatność dla: 
o przedsiębiorców, 
o obywateli, 
o administracji publicznej. 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie www.mswia.gov.pl

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/594/8357/
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1260785&redirect=photo

