
II sekcja - 
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punktowe

III sekcja - 
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Kryteria 
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(maks 68)
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(P/N)*

Ilość uzyskanych 
punktów łącznie po 
uwzględnieniu wag 

kryteriów**

(P/N)* (P/N)* (TAK/NIE)*** (TAK/NIE)

1 RPDS.02.01.03-02-0008/16
Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, 

Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II
Gmina Lubomierz 3 318 729,24 2 819 219,89 P 64,60 P P TAK

Przedmiotem projektu są inwestycje  mające na celu wdrożenie na  obszarze Gmin 
Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń nowych e-usług oraz  związane z tym prace 

integracyjne systemu, zakupy sprzętu i niezbędne działania towarzyszące (promocja, 
szkolenia, zarządzanie projektem)

17,59 TAK

2 RPDS.02.01.03-02-0010/16 e-Pielgrzymka.biz Gmina Pielgrzymka 1 493 716,44 1 269 658,98 P 57,60 P P TAK

Przedmiotem projektu są inwestycje mające na celu m.in. utworzenie zaplecza 
technicznego do świadczenia w sposób zautomatyzowany e-Usług publicznych, stworzenie 
Samorządowej Platformy Danych Przestrzennych, Systemu informowania kryzysowego dla 
mieszkańców Gminy Pielgrzymka, rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-

kultury

25,51 TAK

3 RPDS.02.01.03-02-0012/16 Wprowadzenie e-usług publicznych w Powiecie Jeleniogórskim Powiat Jeleniogórski 2 195 445,75 1 841 298,26 P 51,00 P P TAK

Przedmiotem projektu są inwestycje obejmujące m.in. obszary: front-office: budowa i 
wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie nowych e-usługi; 

back-office: budowa i wdrożenie rozwiązań informatycznych, integracja systemów 
dziedzinowych umożliwiająca automatyzację procesów i procedur, modernizacja i 

aktualizacja baz danych istotnych z punktu widzenia nowych e-usług,

37,00 TAK

4 RPDS.02.01.03-02-0003/16

Technologie informacyjno - komunikacyjne dla 
przyszłości mieszkańców województwa  dolnośląskiego. 
Wdrożenie i rozpowszechnienie E-usługi publicznych dla 

mieszkańców gmin Kowary, Świerzawa i 
Szklarska Poręba.

Centralny Instytut Analiz Polityczno - 
Prawnych

3 755 668,62 3 192 318,37 P 47,60 P P TAK

Przedmiotem projektu jest stworzenie i rozwój e-usług publicznych, rozwój 
elektronicznych usług wewnątrz administracyjnych dla urzędów administracji 

samorządowej oraz przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych 
zasobów publicznych

56,91 TAK

5 RPDS.02.01.03-02-0004/16

Wdrożenie kompleksowego systemu e-usług publicznych oraz 
elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu 
Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Jeleniej 

Górze

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny 

MSW w Jeleniej Górze

710 694,00 604 089,92 P 47,50 P P TAK

Przedmiotem projektu są inwestycje mające na celu  wdrożenie elektronicznych usług 
publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SP ZOZ Szpitalu 

Specjalistycznym MSW
w Jeleniej Górze

60,68 TAK

6 RPDS.02.01.03-02-0007/16
Rozwój e-administracji i e-usług publicznych poprzez wdrożenie 

zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta 
Jelenia Góra oraz w jednostkach organizacyjnych.

Miasto Jelenia Góra 8 043 024,13 6 836 570,51 P 45,90 P P TAK
Przedmiotem projektu są inwestycje mające na celu poprawę dostępności informacji i 

zasobów publicznych oraz rozszerzenie
istniejącej oferty e-usług publicznych Urzędu Miasta Jelenia Góra

103,33 TAK

7 RPDS.02.01.03-02-0001/16 Rozwój e-usług publicznych szansą dla Gminy Gryfów Śląski Gmina Gryfów Śląski 1 246 524,00 1 059 545,41 P 45,70 P P TAK

Przedmiotem projektu są inwestycje mające na celu utworzenie i wdrożenie nowych e-
usług o stopniu dojrzałości 3, 4  i 5, które umożliwią

kompleksowe załatwianie spraw przez Internet mieszkańcom i przedsiębiorcom Gminy 
Gryfów Śląski

109,94 TAK

8 RPDS.02.01.03-02-0009/16 Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica Gmina Stara Kamienica 680 396,40 578 336,95 P 44,20 P P TAK
Projekt polega na zwiększeniu dostępności cyfrowych danych publicznych dla mieszkańców, 

przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych 

korzystaniem z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę Stara Kamienica.

113,55 TAK

9 RPDS.02.01.03-02-0006/16

Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - 

Przychodni Rejonowej w Złotoryi oraz rozwój usług 
elektronicznych dla sprawnej obsługi  pacjentów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia Rejonowa w 

Złotoryi

345 531,60 293 701,87 P 44,00 P P TAK
Przedmiotem projektu jest wdrożenie elektronicznych usług publicznych oraz 

elektronicznej dokumentacji medycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej Przychodni Rejonowej w Złotoryi

115,38 TAK

10 RPDS.02.01.03-02-0005/16
Usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów 

gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja
Gmina Miejska Złotoryja 1 878 428,94 1 596 664,60 P 42,50 P P TAK

Przedmiotem projektu jest stworzenie i udostępnienie e-usług w administracji 
zmierzających do usprawnienia jej pracy oraz komunikacji pomiędzy urzędem a 

obywatelem oraz urzędem a przedsiębiorcą.

125,34 TAK

11 RPDS.02.01.03-02-0002/16 Filharmonia e-kulturalna
Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej  

Górze
495 084,00 356 804,98 P 34,00 P P TAK Projekt polega na zakupie oraz wdrożeniu aplikacji mobilnej wraz z pakietem niezbędnych 

e-usług, która ma na celu przybliżenie mieszkańcom oferty kulturalnej
127,57 TAK

09.06.2016 Grzegorz Łukaszuk
…………………………………..
 data i czytelny podpis
 Z-cy Przewodniczącego KOP ds. Strategii w ZIT

N – projekt nie spełnia wszystkich kryteriów obligatoryjnych

** - jako średnia arytmetyczna ocen dokonanych przez dwóch ekspertów lub z trzech ocen ekspertów w przypadku gdy wystąpiły rozbieżności w ocenie wniosku, których nie dało się rozstrzygnąć w drodze negocjacji po uwzględnieniu wag poszczegolnych kryteriów. [(suma punktów przyznanych przez eksperta nr 1 + suma punktów przyznanych przez 

eksperta nr 2+...)/liczba osób dokonujących oceny]

**** - dotyczy sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w kryterium „Wpływ projektu na  realizację Strategii ZIT”, a następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT”. 

Następnie biorąc pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji (tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200% środków 

przewidzianych na konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:

-  gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście , które wykraczają poza 200 % dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww. projekty znajdujące się na równorzędnej pozycji w 

liście projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana. 

- gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3 pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście 

projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich liczbę.

I sekcja - ocena ogolna

*** - projekt spełnia wszystkie kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT …

P – projekt spełnia wszystkie kryteria obligatoryjne 

% wartość 
alokacji 

przewidzianej 
na dany nabór 
(narastająco) 

****

Projekty 

zakwalifikowane do 

kolejnego etapu 

oceny (oceny 

formalnej) 
Lp.

Nabór nr RPDS.02.01.03-IZ.00-02-047/15 

Lista projektów po ocenie zgodności ze Strategią ZIT WrOF/ZIT AJ zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny

Wynik oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT 
Decyzja w 
sprawie 

spełnienia 
kryteriów 

zgodności ze 
Strategią ZIT AJNr projektu Tytuł projektu Nazwa Wnioskodawcy

Całkowita 
wartość projektu

Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania
Skrócony opis projektu


