
Jak przygotować i realizować 
lokalne projekty „ostatniej mili” lokalne projekty „ostatniej mili” 
wykorzystując środki działania 

8.3 i 8.4 PO Innowacyjna 
Gospodarka”



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie 
wykluczeniu informacyjnemu - eInclusion

Beneficjentami działania mog ą być:

• jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, 
województwo), 

• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, 

• konsorcja jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi.



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Beneficjenci ostateczni projektu:
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe

uprawniające do otrzymywania pomocy w ramach systemu
świadczeń rodzinnych, pomocy społecznej

• dzieci i młodzie ż ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji• dzieci i młodzie ż ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji
materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych

• osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności

• rodziny zast ępcze
• jednostki podległe beneficjentowi (w tym: biblioteki

publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne, placówki
opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania
beneficjenta, publiczne domy, pomocy społecznej) – w ramach
działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta –
zatem to uzupełnienie projektu, a nie znaczna część)



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

W ramach projektów dofinansowaniem objęte mogą być:

• dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu
do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze
objętym projektem (max. przez okres 3 lat);objętym projektem (max. przez okres 3 lat);

• pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania
sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w
gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę;

• zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi
komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników
końcowych projektu;

• dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów
zatrudnienia i szkolenia pracowników odpowiedzialnych za
realizację działania;

• dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym
projektem.



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie:

• weryfikacja grupy docelowej projektu• weryfikacja grupy docelowej projektu
• inwentaryzacja zasobów w jednostkach podległych (szkoły,

biblioteki…)
• świadomość czasu trwania projektu - uwzględnienie faktycznych

8 lat trwania projektu (3 lata projekt + 5 lat trwałości projektu)
w odniesieniu głównie do stanu sprzętu komputerowego
i kosztów dostępu do Internetu, za które przez 5 lat
po zakończeniu projektu jest odpowiedzialna JST)

• wybór sposobu dostarczenia Internetu w ramach projektu



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Po pierwsze szkolenia!!!

• Inna kolejność realizacji projektu spowoduje wiele problemów• Inna kolejność realizacji projektu spowoduje wiele problemów
z użytkowaniem otrzymanego sprzętu komputerowego.
Beneficjenci ostateczni projektu (BO), to osoby wykluczone
cyfrowo, które nigdy nie korzystały z komputera!

• Szkolenia dedykowane dla dorosłych



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Zawarto ść merytoryczna szkole ń

• podstawowa obsługa komputera, programów biurowych. BO• podstawowa obsługa komputera, programów biurowych. BO
po szkoleniach powinien posiadać umiejętności obsługi
komputera na poziomie posiadacza certyfikatu przynajmniej
E-citizen, częściowo E-core w zakresie obsługi aplikacji
biurowych.

• część czasu szkoleniowego można przeznaczyć
na szkolenia tematyczne w zależności od statusu
zawodowego BO, np. dla rolników.



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych 
i jednostkach podległych:

I wariant - Budowa własnej infrastrukturyI wariant - Budowa własnej infrastruktury
Zalety:
• po zakończeniu trwania projektu (3 lata) JST jest posiadaczem

infrastruktury, którą może wykorzystywać także do innych celów
• możliwość połączenia siecią jednostek podległych, objętych

projektem
Wady:
• JST nie mają odpowiednich zasobów kadrowych, aby pełnić

rolę operatora telekomunikacyjnego
• nieodpowiednie zabezpieczenie sieci



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych 
i jednostkach podległych:

II wariant - Zakup usługi dostępu do Internetu dla grupy docelowejII wariant - Zakup usługi dostępu do Internetu dla grupy docelowej
projektu

Zalety:
• nie ma potrzeby zwiększenia zatrudnienia w JST
• odpowiedzialność za poprawne działanie usługi, obsługę

zgłoszeń, problemów jest po stronie operatora
Wady:
• obowiązek ponoszenia przez Gminę kosztów dostępu

do Internetu przez pięć lat po zakończeniu projektu



DZIAŁANIE 8.3: przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

Zakup sprz ętu komputerowego i oprogramowania

Należy pamiętać o :

• oprogramowaniu antywirusowym• oprogramowaniu antywirusowym
• naklejkach antykradzieżowych ( po zerwaniu etykiety na obudowie

komputera zostaje informacja o kradzieży komputera i kontakt
do właściciela)

• możliwości zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego
i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia
te muszą działać niezależnie od siebie

• pełnej gwarancji na dostarczony sprzęt wraz z wsparciem dla
oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na komputerach
(minimum trzyletnia)

• sposobie zapewnienia sprawności komputerów przez 8 lat – długa
gwarancja lub wymiana niektórych podzespołów przed końcem trwania
projektu



DZIAŁANIE 8.4: 
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Kryteria wyboru projektów w ramach działania

• dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp• dzięki realizacji projektu min. 40 podmiotów uzyska dostęp
do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu.

• na obszarze objętym projektem nie funkcjonuje ogólnodostępna
infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu
(o przepustowości min. 2 Mb/s).



DZIAŁANIE 8.4: 
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili

Gdzie znale źć informacje o kwalifikowalno ści obszaru:
www.wwpe.gov.pl



DZIAŁANIE 8.4: 
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili



DZIAŁANIE 8.4: 
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili””

Jakie wydatki można ponosić w ramach projektu?
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje,

know-how, nieopatentowana wiedza techniczna)
• zakup lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych (maszyn

i urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury, wyposażenia
technicznego do prac biurowych, infrastruktury technicznej), równieżtechnicznego do prac biurowych, infrastruktury technicznej), również
zakup używanych środków trwałych

• raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych,
w tym leasing

• zakup prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów
do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych|

• nabycie robót i materiałów budowlanych
• koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z realizacją

inwestycji
• koszty szkoleń specjalistycznych
• amortyzacja narzędzi i wyposażenia



DZIAŁANIE 8.4: 
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”

Co warto wiedzieć:
• Inwestycję można rozpoczynać po otrzymaniu potwierdzenia

o kwalifikowalności projektu do dofinansowania. Jednak do dnia
podpisania umowy beneficjent realizuje projekt na własne
ryzyko, gdyż nie jest to jednoznaczne z otrzymaniemryzyko, gdyż nie jest to jednoznaczne z otrzymaniem
dofinansowania.

• Istnieje możliwość wystąpienia o zgodę na zwiększenie obszaru
w trakcie trwania projektu, przy czym jednym z warunków jej
uzyskania jest zwiększenie wskaźnika przyłączenia odbiorców
końcowych.

• Po wybudowaniu infrastruktury z dofinansowania, będzie
możliwe podłączanie do niej użytkowników z terenów
niezakwalifikowanych, jeżeli ich podłączenie nie pogorszy
warunków oferty dla użytkowników przewidzianych w projekcie.

• Lepiej punktowane są inwestycje w infrastrukturę
światłowodową



Wykorzystanie środków unijnych
Z ponad miliarda euro, jaki na budowę sieci szerokopasmowej
mają do dyspozycji polskie samorządy i przedsiębiorcy, do tej
pory zakontraktowano 18 mln euro.

Stan zaawansowania poszczególnych Programów 
Operacyjnych:

• Programy Operacyjne RPO i PO RPW - podpisano umowy o 
dofinansowaniu na kwotę 131 mln zł, czyli 4% całości 
budżetu,

• działania 8.3. PO IG - podpisano umowy o dofinansowaniu 
na kwotę 110 mln zł, czyli 8% całości budżetu,

• działania 8.4. PO IG - podpisano umowy o dofinansowaniu 
na kwotę 5,4 mln zł, czyli 1% całości budżetu.



Terminy naborów 8.3. i 8.4.

Nabory w 2010:
• 1.03 – 28.05 – konkurs dla 12 województw: woj. kujawsko-

pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, 
podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, 
świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego;

• 12.03 – 28.05 – konkurs dla województwa mazowieckiego i 
zachodniopomorskiego;

• 21.04 – 28.05 – konkurs dla województwa dolnośląskiego i 
lubuskiego

• IV kwartał – prawdopodobnie listopad



Problemy z wydatkowaniem funduszy 
europejskich

Od 2007 roku Polska wydała zaledwie 4% unijnych środków na 
budowę lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych. Wśród 
przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić:
• brak odpowiedniej legislacji,• brak odpowiedniej legislacji,
• skomplikowana procedura,
• długi okres rozpatrywania wniosków,
• brak szybkości w podejmowaniu decyzji przez samorządy,
• brak świadomości po stronie samorządowców dla 8.3.,
• brak inicjatyw lokalnych,
• duże ryzyko dla inwestorów dla 8.4.,
• zagrożenie brakiem zrównoważonego wdrażania założeń 

opisywanych programów w kraju.



Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę


