
Nieprawidłowości skutkujące korektą finansową w związku 
z przeprowadzaniem postepowań o udzielenie zamówień.

Webinarium online, 15.11.2021 r. 

Zapraszamy o godz. 9:00



Konkurs grantowy Cyfrowa Gmina 

Chełm, 15.11.2021 r. 
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Sieć Punktów 
Informacyjnych 

Funduszy Europejskich 
(PIFE) 

koordynowana przez
Ministerstwo 

Funduszy i Polityki 
Regionalnej
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓GPI Lublin ul. Stefczyka 3b, tel.: 81 44 16 864, pok. 0.18

kontakt@feu.lubelskie.pl

✓LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  tel.: 83 343 58 44, pok. 319

bialapodlaska@feu.lubelskie.pl 

✓ LPI Chełm  pl. Niepodległości 1 tel.: 82 565 19 21,  514 

924 194, pok. 297 – zmiana siedziby w II poł. grudnia 2021 

chelm@feu.lubelskie.pl

LPI Zamość ul. Partyzantów 3 tel.: 84 638 02 67,  514 923 981, pok. 22

zamosc@feu.lubelskie.pl

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego

www.rpo.lubelskie.pl



11

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie
cyfrowej odporności na zagrożenia
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CEL KONKURSU 

Wsparcie JST w zakresie realizacji usług
publicznych na drodze teleinformatycznej,

poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji
samorządowych oraz jednostek im podległych 

i nadzorowanych, a także zwiększenie
cyberbezpieczeństwa.
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Dofinansowanie dla JST udzielane w formie grantów może być 
przeznaczone na zadania w ramach 4 obszarów:

1 . Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych 
(z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie 
wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy.

Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej 
pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp.
oraz zakup usług chmury obliczeniowej: 
- zakup usług chmurowych, zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających 
realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;
- tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów 
informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).
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2 . Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych
Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.

3 . Edukacja cyfrowa dla JST
Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, 
oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych 
(np.: szkolenia, warsztaty)

4 . Cyberbezpieczństwo
W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy
cyberbezpieczeństwa JSTzgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do
dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, 
zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników
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Wydatki kwalifikowalne

Sprzęt (zakup i dostawa wraz z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami np. stacje robocze, 
skanery, signature pady, czytniki e-dowodu, słuchawki z mikrofonem)

Oprogramowanie ( do pracy i nauki zdalnej, komunikacji z mieszkańcami, licencje i 
oprogramowanie umożliwiające korzystanie z podpisów elektronicznych, oprogramowanie 
wspomagające cyberbezpieczeństwo w JST)

Usługi ( związane z cyberbezpieczeństwem JST, doradcze w zakresie wydatkowania grantu 
(max. 5% grantu), szkoleniowe, usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i 
serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, dostępu do chmury obliczeniowej, 
migracji danych do chmury obliczeniowej)

Szczegóły dotyczące wydatków kwalifikowalnych w Regulaminie Konkursu §4 pkt.6
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Granty: Cyfrowa Gmina

- Alokacja na Granty wynosi: 708 133 729 zł

- Konkurs grantowy jest podzielony na rundy 

- Do udziału w Konkursie Grantowym uprawnione są JST–zgodnie z listamiwnioskodawców

publikowanymi w dniu ogłoszenia danej rundy konkursowej.

- Maksymalne dofinansowanie projektu może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

- Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosi 100 000 zł,

- natomiast maksymalna wysokość grantu to wynosi 2 000 000 zł.
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Granty: Cyfrowa Gmina

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego 
zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G – metodologia i wzór w 
Regulaminie Konkursu §5.

Maksymalna kwota dofinansowania będzie wskazana dla każdej gminy w dokumentacji 
konkursowej z chwilą uruchomienia naboru.

Okres realizacji projektu grantowego wynosi maksymalnie 24 miesięcy, jednak nie później niż 
do 30.09.2023 r.;

Dopuszcza się kwalifikowalność wydatków , poniesionych w okresie od 01.02.2020 r. do daty 
zakończenia realizacji projektu grantowego określonego w Umowie o powierzenie grantu.
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Granty: Cyfrowa Gmina

Konkurs podzielony jest na 3 rundy.

Każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę.

I runda: 18.10 - 17.11.2021
listę gmin uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie będzie można poznać w dniu 
uruchomienia każdej rundy.

Będzie on trwał 30 dni.

O terminach kolejnych CPPC będzie informować na stronie konkursu.
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Kryteria formalno-merytoryczne
wyboru projektów
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DOKUMENTACJA KONKURSOWA

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 - Lista podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w poszczególnych rundach

Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów grantowych

Załącznik nr 7 - Informacje dotyczące rekomendowanych usług świadczonych w systemie ZUCH

Załącznik nr 8 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa

Załącznik nr 9 - Załącznik do wniosku rozliczającego grant - Oświadczenie Grantobiorcy o 

kwalifikowalności podatku VAT

Schemat konkursu

Wniosek o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wyniki naboru

Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina

https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina
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Zapraszamy
na webinaria w listopadzie ☺

W celu  zarejestrowania się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny 
w zakładce Wydarzenia na www.rpo.lubelskie.pl lub w zakładce 

Szkolenia i konferencje wybierając województwo lubelskie na 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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http://www.rpo.lubelskie.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę!

Maciej Surma

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Oddział Informacji o Funduszach Europejskich 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chełmie
Pl. Niepodległości 1, pok. 297

22-100 Chełm
e-mail: chelm@feu.lubelskie.pl, 

Tel.: 82 565 19 21, kom. 514 924 194

PROSZĘ O WYPEŁNIENIE ANKIETY☺

mailto:chelm@feu.lubelskie.pl

