
Innowacyjno�æ nie tylko w projektach inwestycyjnych, czyli dzia³anie 
8.4 programu Innowacyjna Gospodarka

Ostatnia mila 
Najwiêkszym powodzeniem w�ród przedsiêbiorców
ciesz¹ siê niezmiennie dzia³ania wprost wspieraj¹ce
inwestycje, równie¿ te innowacyjne. Poza najbardziej
popularnym w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka dzia³ania 4.4 �Nowe
inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym� 
skierowanym do przedsiêbiorców z sektora M�P 
i du¿ych firm, istnieje wiele innych dzia³añ 
skierowanych do wê¿szych grup przedsiêbiorstw
realizuj¹cych inwestycje innowacyjne 
w okre�lonym zakresie.  
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P
rzyk³adem mo¿e byæ skierowane do mikro,
ma³ych i �rednich przedsiêbiorców oraz orga-
nizacji pozarz¹dowych non-profit dzia³anie
8.4 PO IG, którego celem jest stworzenie mo¿-
liwo�ci bezpo�redniego dostarczania dla grupy

docelowej (spo³eczno�ci lokalnej) us³ugi szerokopasmo-
wego dostêpu do Internetu na etapie tzw. ostatniej mili,
czyli dostarczanie Internetu bezpo�rednio do u¿ytkowni-
ka. Wsparcie mog¹ uzyskaæ podmioty, które zamierzaj¹
rozszerzyæ dostêp do Internetu na obszarach, na których
prowadzenie tej dzia³alno�ci na zasadach rynkowych jest
finansowo nieop³acalne. 

W ramach tego dzia³ania dofinansowanie mo¿na otrzy-
maæ na budowê infrastruktury teleinformatycznej stworzo-
nej pomiêdzy najbli¿szym lub najbardziej efektywnym
punktem dystrybucji Internetu a grup¹ docelow¹ (lub gru-
pami docelowymi). Celem takiego projektu jest zatem
przede wszystkim zapewnienie Internetu na terenach, gdzie
wystêpuje on w ograniczonym zakresie lub brakuje odpo-
wiedniej infrastruktury. Realizacja dzia³ania przyczyni siê
do wzrostu innowacyjno�ci polskiej gospodarki � dziêki
poprawie innowacyjno�ci dzia³aj¹cych lokalnie firm zaj-
muj¹cych siê dostaw¹ us³ugi dostêpu do Internetu mo¿li-
wo�æ prowadzenia dzia³alno�ci za po�rednictwem Interne-
tu uzyskaj¹ przedsiêbiorcy na terenie ca³ego kraju.

Maksymalna wysoko�æ wsparcia, o jakie mo¿na siê
ubiegaæ w ramach dzia³ania 8.4, wynika z rozporz¹dzenia
Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
29.10.2008 r. ,,w sprawie udzielania przez W³adzê Wdra-
¿aj¹c¹ Programy Europejskie pomocy finansowej w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013, na zapewnienie dostarczenia us³ugi szeroko-
pasmowego dostêpu do Internetu�� i jest zgodna z map¹
pomocy regionalnej. 

Trochê konkursowej statystyki

Tryb konkursowy zamkniêty przewiduje w tym dzia³a-
niu dwie rundy aplikacyjne w roku kalendarzowym. Do-
tychczas odby³y siê (w sumie) trzy rundy aplikacyjne: jed-
na na prze³omie 2008 i 2009 r. oraz dwie w 2009 r. W
pierwszym naborze (nabór ci¹g³y), który odby³ siê w grud-
niu 2008 i styczniu 2009 z³o¿onych zosta³o 11 wniosków,
z czego 3 zosta³y zatwierdzone, a 2 s¹ jeszcze w trakcie
weryfikacji. W pierwszym naborze w 2009 r. (17 lutego
� 17 kwietnia 2009) z³o¿ono 29 wniosków, z czego za-
twierdzono 10. W ramach drugiego naboru w 2009 r. (14
wrze�nia � 30 grudnia 2009) z³o¿ono ju¿ 86 projektów i

ich ocena nadal trwa. Ca³kowita warto�æ projektów z³o¿o-
nych we wszystkich trzech naborach kszta³tuje siê nastê-
puj¹co: w pierwszym naborze 9.738.299,60 z³ (wniosko-
wana kwota dofinansowania 6.074.643,90 z³), w drugim
naborze 20.276.531,68 z³ (wnioskowana kwota dofinan-
sowania 13.694.070,60 z³) i w trzecim naborze
141.277.695,03 z³ (wnioskowana kwota dofinansowania
71.669.686,58 z³). Spo�ród 13 ocenionych i zakwalifiko-
wanych do wsparcia projektów podpisano do tej pory 11
umów o dofinansowanie.  

W 2010 r. przewidziano dwie rundy aplikacyjne: pierw-
sza runda - nabór wniosków dla województw: ³ódzkiego,
ma³opolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskie-
go, podlaskiego, �l¹skiego, �wiêtokrzyskiego, warmiñsko-
-mazurskiego, wielkopolskiego (trwaj¹ jeszcze uzgodnie-
nia z urzêdami marsza³kowskimi województwa kujawsko-
-pomorskiego i lubelskiego) 01.03.2010 � 28.05.2010 oraz
nabór wniosków dla województw: mazowieckiego, za-
chodniopomorskiego w dniach 12.03.2010 � 18.05.2010, II
runda � og³oszenie konkursu 17.09.2010, za�  nabór wnio-
sków od 1.10.2010. W przypadku naborów do dzia³ania
8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
siedziba firmy lub organizacji nie ma znaczenia � dofinan-
sowanie mo¿e otrzymaæ podmiot (zgodnie z grup¹ benefi-
cjentów tego dzia³ania), który zamierza realizowaæ projekt
na obszarze województwa, dla którego zosta³ rozpoczêty
nabór wniosków.

Zasady aplikowania

Zgodnie z informacj¹ zawart¹ w regulaminie konkursu
minimalna kwota wsparcia, jak¹ mo¿na pozyskaæ w tym
dzia³aniu to 30 tys. z³, nieporównywalnie mniej ni¿ wiel-
ko�æ dofinansowania chocia¿by we wspomnianym wcze-
�niej dzia³aniu 4.4 PO IG. Z drugiej strony mo¿na uznaæ,
¿e s¹ to �rodki ³atwiej dostêpne. Sk¹d zatem tak ma³e za-
interesowanie programem? Dokumentacja projektowa
sk³ada siê z wniosku, studium wykonalno�ci oraz kilku za-
³¹czników, do których nale¿y dokument rejestrowy, doku-
ment potwierdzaj¹cy dysponowanie �rodkami na wspó³fi-
nansowanie (np. promesa kredytowa), kopia za�wiadcze-
nia z Urzêdu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do re-
jestru przedsiêbiorców telekomunikacyjnych, o�wiadcze-
nie dotycz¹ce pomocy publicznej, o�wiadczenie dotycz¹-
ce kwalifikowalno�ci obszaru, na którym realizowany jest
projekt czy zapytania ofertowe ze strony przedsiêbiorców
z terenu projektu. W niektórych przypadkach wymagane
bêdzie równie¿ o�wiadczenia Wnioskodawcy o uregulo-
waniu w terminie zobowi¹zañ wobec takich podmiotów
jak urz¹d skarbowy czy Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecz-
nych, pe³nomocnictwo lub upowa¿nienie dla osoby repre-
zentuj¹cej wnioskodawcê do podpisania wniosku czy
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Wiceprezes zarz¹du firmy doradczej Maculewicz Consulting
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umowa partnerska (lub inna forma potwierdzenia, np. list
intencyjny wstêpnie okre�laj¹cy podzia³ zadañ i odpowie-
dzialno�ci).

Procedura i kryteria 
oceny projektów

Ocena projektów jest przeprowadzana dwuetapowo
w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne przyjête
przez Komitet Monitoruj¹cy PO IG. W przypadku nega-
tywnej oceny formalnej, wnioskodawca ma mo¿liwo�æ
dokonania koniecznych zmian b¹d� uzupe³nieñ w z³o¿o-
nej dokumentacji. W terminie 30 dni od dnia wp³yniêcia
wniosku wnioskodawca otrzymuje pisemn¹ informacjê
o kwalifikowalno�ci projektu �co do zasady� do wsparcia,
z zastrze¿eniem szczegó³owej weryfikacji wniosku o dofi-
nansowanie pod k¹tem spe³niania merytorycznych kryte-

riów wyboru projektów w ramach dzia³ania 8.4. Od tego
momentu rozpoczyna siê dla wnioskodawcy okres kwa-
lifikowalno�ci wydatków w projekcie. W przypadku po-
zytywnej oceny formalnej, projekt jest rejestrowany
w krajowym systemie informatycznym i przekazywany
do oceny merytorycznej, która jest ocen¹ punktow¹.
£¹cznie ocena formalna i merytoryczna projektów po-
winna zakoñczyæ siê przed up³ywem 80 dni roboczych
od dnia zamkniêcia rundy aplikacyjnej, o ile nie by³o ko-
nieczno�ci dokonywania poprawy czy uzupe³nienia do-
kumentów na etapie oceny formalnej.

Na co zwróciæ uwagê przygotowuj¹c wniosek, aby
unikn¹æ b³êdów natury formalnej i zwiêkszyæ szanse pro-
jektu na pozyskanie wsparcia? Znajomo�æ kryteriów oce-
ny jest oczywi�cie podstaw¹ przygotowania poprawnej
dokumentacji. Kryteria formalne dotycz¹ zarówno same-
go wniosku (wniosek z³o¿ony we w³a�ciwej instytucji, >

Znajomo�æ kryteriów oceny jest podstaw¹
przygotowania poprawnej dokumentacji.
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> w ramach odpowiedniego dzia³ania czy poddzia³ania,
w terminie wskazanym przez instytucjê odpowiedzialn¹
za nabór projektów, kompletny co do wymaganych do z³o-
¿enia dokumentów i opracowany zgodnie z w³a�ciw¹ in-
strukcj¹), jak te¿ wnioskodawcy (kwalifikowalno�æ wnio-
skodawcy w ramach dzia³ania, prowadzenie dzia³alno�ci
lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nie podleganie wykluczeniu z ubiegania siê o dofi-
nansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych) i ogólnie projektu (od-
powiednie miejsce i czas realizacji projektu, wnioskowana
kwota wsparcia zgodna z zasadami finansowania projek-

tów dla dzia³ania, zgodno�æ projektu z politykami hory-
zontalnymi, projekt nie dotyczy dzia³alno�ci wykluczo-
nych z mo¿liwo�ci uzyskania wsparcia w ramach danego
dzia³ania PO IG).

Dodatkowo projekt musi przej�æ pozytywnie kryteria
formalne specyficzne: dziêki realizacji projektu min. 40
podmiotów uzyska dostêp do Internetu w okresie wyma-
ganej trwa³o�ci projektu, na obszarze objêtym projektem
nie funkcjonuje ogólnodostêpna szerokopasmowa infra-
struktura dostêpu do Internetu (o przepustowo�ci min. 2
Mb/s), wnioskodawca zapewnia trwa³o�æ rezultatów pro-
jektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku M�P � 3
lat od zakoñczenia projektu, projekt nie zosta³ rozpoczê-
ty przed dniem z³o¿enia wniosku o dofinansowanie.

Kryteria merytoryczne, którym przypisane s¹ odpo-
wiednie wagi punktowe, weryfikuj¹ zgodno�æ projektu
z celami programu Innowacyjna Gospodarka oraz dzia³a-
nia 8.4 PO IG. Chodzi o odpowiedni potencja³ techniczny
i kadrowy wnioskodawcy, do�wiadczenie w zakresie reali-

zacji i zarz¹dzania projektami z dziedzin objêtych konkur-
sem, potrzeba realizacji projektu na okre�lonym obszarze,
efektywno�æ zaproponowanych rozwi¹zañ technicznych
z uwzglêdnieniem specyfiki terenu, na którym prowadzo-
ny bêdzie projekt, przejrzysto�æ, wykonalno�æ harmono-
gramu, adekwatno�æ, weryfikowalno�æ i realno�æ wska�-
ników produktu i rezultatu, wp³yw na polityki horyzontal-
ne UE, korzy�ci spo³eczno-ekonomiczne realizacji projek-
tu, kwalifikowalno�æ wydatków w ramach dzia³ania 8.4,
uzasadnienie, racjonalno�æ i adekwatno�æ do zakresu i ce-
lów projektu planowanych wydatków, efektywne wyko-
rzystanie �rodków.

Przyk³adowy projekt

Opracowuj¹c wniosek o dofinansowanie do dzia³ania
8.4 PO IG zgodnie z ,,Instrukcj¹ wype³niania wniosku��,
wnioskodawca dokonuje opisu planowanego przedsiê-

wziêcia, uwzglêdniaj¹c m.in. dane wnioskodawcy, cel
realizacji projektu, planowane dzia³ania, oczekiwane re-
zultaty, planowany bud¿et wraz z wyszczególnieniem
kategorii wydatków kwalifikowanych i �ród³ami finan-
sowania oraz wymagane za³¹czniki.

Celem projektu jest w tym dzia³aniu udostêpnienie
Internetu na terenach zagro¿onych wykluczeniem cy-
frowym. Projekt realizowany na terenie okre�lonych
gmin bêdzie skierowany do konkretnej liczby odbior-
ców ostatecznych z tego terenu. Cel g³ówny przek³ada
siê na cele szczegó³owe, np. zlikwidowanie �bia³ych
plam� na mapie dostêpu do sieci w danym wojewódz-
twie, w gminach objêtych ramami projektu, wsparcie
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okre�lonej liczby  przedsiêbiorców z terenu tych gmin
dziêki umo¿liwieniu dostêpu do szerokopasmowego
Internetu o warto�ciach od 2 do 8 MB/s, przeciwdzia-
³anie wykluczeniu cyfrowemu spo³eczno�ci lokalnej
dziêki umo¿liwieniu dostêpu do szerokopasmowego
Internetu o warto�ciach minimum 2 Mb/s.

Opracowuj¹c projekt, nale¿y zwróciæ równie¿ uwa-
gê na realizacjê celów spo³eczno-ekonomicznych, do
których nale¿y m. in. rozwój gospodarczy gmin objê-
tych zasiêgiem projektu, rozwój przedsiêbiorstw pod-
³¹czonych do szerokopasmowego Internetu, zwiêksze-
nie liczby nowych inwestorów nap³ywaj¹cych na tere-

ny gmin, które maj¹ dostêp do szerokopasmowego In-
ternetu, umo¿liwienie pracy poza siedzib¹ firmy,
umo¿liwienie pracy w domu kobietom wychowuj¹cym
dzieci, wzrost zatrudnienia w gminach bêd¹cy konse-
kwencj¹ rozwoju przedsiêbiorstw pod³¹czonych do
szerokopasmowego Internetu oraz wzrost liczby no-
wych inwestycji.

Realizacja celów szczegó³owych projektu przek³ada siê
na jego produkty, za� realizacja celów spo³eczno-ekono-
micznych na jego rezultaty, takie jak wzrost dochodów po-
wiatów z tytu³u podatków od osób prawnych, wzrost licz-
by zatrudnionych osób, oszczêdno�ci powiatów na zasi³-
kach dla osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Cel
g³ówny przek³ada siê równie¿ na ró¿ne niemierzalne cele
jako�ciowe, np. z³o¿enie konkurencyjnej w stosunku do
innych operatorów Internetu oferty cenowej.

Projekt bêd¹cy przedmiotem wniosku o dofinanso-
wanie mo¿e byæ realizowany na terenie, gdzie dotych-
czasowa infrastruktura kablowa okaza³a siê niewystar-
czaj¹ca. Optymalnym rozwi¹zaniem mo¿e byæ w ta-
kim przypadku infrastruktura radiowa, relatywnie tañ-
sza, a gwarantuj¹ca wysok¹  przepustowo�æ ³¹cza, sta-
bilno�æ i niezawodno�æ. Urz¹dzenia bêd¹ce w projek-
cie urz¹dzeniami ,,ostatniej mili�� zapewni¹ wysoki
przesy³ danych przy optymalnym koszcie instalacji
i wdro¿enia. Realizacja takiego projektu zapewni
szybki dostêp do Internetu dla wielu przedsiêbiorców.
Rezultaty projektu bêd¹ jako�ciowo bardzo konkuren-
cyjne przez bardzo d³ugi czas w stosunku do innych
operatów na tym terenie.

Wnioskodawca odpowiedzialny bêdzie za wdro¿e-
nie i pó�niejsz¹ eksploatacjê projektu, a tak¿e za moni-
torowanie wska�ników projektu, wydatkowanie �rod-
ków oraz raportowanie do Instytucji Wdra¿aj¹cej.
Wnioskodawca bêdzie te¿ informowaæ o wspó³finan-
sowaniu projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie in-
formacji i promocji przedsiêwziêæ wspó³finansowa-
nych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.

Realizuj¹c projekt, wnioskodawca ma obowi¹zek
przestrzegaæ przepisów prawa krajowego i wspólnoto-
wego w zakresie konkurencji, zamówieñ publicznych,

pomocy publicznej, ochrony �rodowiska czy równo-
uprawnienia kobiet i mê¿czyzn. Nie powinien zatajaæ
rozwi¹zañ technologicznych umo¿liwiaj¹cych powsta-
nie produktu i  narzucaæ konieczno�ci stosowania okre-
�lonych rozwi¹zañ technologicznych, gdy dostêpne
jest inne rozwi¹zanie. Abonenci us³ugi zaproponowa-
nej przez wnioskodawcê powinni mieæ mo¿liwo�æ wy-
mówienia podpisanej umowy abonenckiej, je�li po-
ziom lub rodzaj us³ugi nie bêdzie im odpowiada³ oraz
mo¿liwo�æ skorzystania z us³ug oferowanych przez in-
nego operatora z danego terenu. Dobrze zaplanowany i
zrealizowany projekt przyczyni siê do zlikwidowania
�bia³ych plam� na mapie dostêpu do sieci oraz bêdzie
przeciwdzia³a³ wykluczeniu cyfrowemu spo³eczno�ci
lokalnej z terenów objêtych projektem.

Szczegó³owe informacje o dzia³aniu 8.4 oraz o zasa-

dach przygotowania i sk³adania wniosków o dofinan-

sowanie znajduj¹ siê na stronie internetowej W³adzy

Wdra¿aj¹cej Programy Europejskie (Instytucja  Wdra-

¿aj¹ca � Instytucja Po�rednicz¹ca II stopnia)

www.wwpe.gov.pl. Inne strony:  Ministerstwo Spraw

Wewnêtrznych i Administracji, Departament Spo³e-

czeñstwa Informacyjnego (Instytucja Po�rednicz¹ca)

www.mswia.gov.pl, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go, Departament Zarz¹dzania Programami Konkuren-

cyjno�ci i Innowacyjno�ci (Instytucja Zarz¹dzaj¹ca)

www.mrr.gov.pl oraz www.poig.gov.pl.

Realizuj¹c projekt, wnioskodawca ma obowi¹zek przestrzegaæ
przepisów prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie 
konkurencji, zamówieñ publicznych, pomocy publicznej, 
ochrony �rodowiska czy równouprawnienia kobiet i mê¿czyzn.


