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

2. Wnioskodawca prowadzi 
działalność (jeśli dotyczy) i ma 
siedzibę, a w przypadku osoby 
fizycznej - miejsce zamieszkania 
na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej 

Sprawdzamy czy wnioskodawca ma siedzibę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. 

Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie art. 
211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych 

Wnioskodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o 
dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, 
poz. 2104) jeŜeli realizując projekt z wykorzystaniem 
środków z funduszy strukturalnych UE, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rybołówstwa, 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego lub innych 
środków wykorzystał środki pochodzące z tych źródeł, a 
takŜe z innych źródeł przeznaczonych na realizację 
programów i projektów realizowanych z tych środków 
niezgodnie z przeznaczeniem, powodując 
niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu; 
wykluczenie z ubiegania się o dofinansowanie 
rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się decyzji 
Instytucji Zarządzającej określającej wysokość kwoty 
podlegającej zwrotowi oraz termin, od którego nalicza 
się odsetki, a kończy się z upływem 3 lat od dnia 
dokonania zwrotu tych środków 

 

Wymogi formalne - projekt: 

1. 
Projekt jest realizowany na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
 

2. 
Realizacja przedsięwzięcia 
mieści się w ramach czasowych 
działania PO IG 

Sprawdzamy, na podstawie daty rozpoczęcia realizacji 
projektu podanej we wniosku, czy termin rozpoczęcia 
realizacji projektu jest zgodny z zasadami działania. 
Sprawdzamy, czy harmonogram realizacji projektu nie 
wykracza poza końcową datę realizacji Programu tj.: 
31.12.2015. 

 

3. 

Wnioskowana kwota wsparcia jest 
zgodna z zasadami finansowania 
projektów obowiązujących dla 
działania 

Sprawdzamy, czy właściwie wyliczono wnioskowaną 
kwotę wsparcia: 

a/ przy zachowaniu odpowiednich dla działania 
pułapów 

 

LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena (0-1) 

1. 
ZłoŜenie wniosku we 
właściwej instytucji 

Wnioski o dofinansowanie naleŜy składać w Instytucji 
przyjmującej wnioski tj.: 
Władza WdraŜająca Programy 
Europejskie 
ul. Wspólna 2/4, 
IV piętro, Sekretariat 

00-926 Warszawa Wnioski muszą być 
dostarczone w zamkniętej kopercie, drogą pocztową, 
przesyłką kurierską lub osobiście. 

 

2. 
ZłoŜenie wniosku w ramach 
właściwego 
działania/poddziałania 

W ramach działania 8.4. naleŜy składać propozycje 
projektów dot. stworzenia moŜliwości bezpośredniego 
dostarczania usługi szerokopasmowego dostępu do 
Internetu na etapie tzw. ostatniej mili dla grupy 
docelowej (dostarczanie Internetu bezpośrednio do 
uŜytkownika) 
Wniosek musi stanowić odpowiedź na konkurs. 

 

3. 

ZłoŜenie wniosku w terminie 
wskazanym przez instytucję 
odpowiedzialną za nabór 
projektów 

Wniosek o dofinansowanie został złoŜony po dacie 
rozpoczęcia oraz nie później niŜ w terminie zakończenia 
naboru wniosków - zgodnie z informacją umieszczoną na 
stronach internetowych właściwych instytucji. W 
godzinach pracy WWPE tj. 8.15 - 16.15 

 

4. 
Kompletność dokumentacji 
wymaganej na etapie 
aplikowania 

Wniosek musi zawierać wszystkie strony (wydruk 
zawiera wszystkie, ponumerowane strony). Do wniosku 
naleŜy załączyć niezbędne załączniki - zgodnie z 
ogłoszeniem o konkursie. Wniosek powinien być trwale 
spięty. Wniosek naleŜy dostarczyć w wersji papierowej 
(oryginał) oraz wersji elektronicznej (formularz wniosku 
na płycie CD w wersji moŜliwej do edycji oraz w wersji 
pdf) 

 

5. 

Wniosek wraz z załącznikami 
został przygotowany zgodnie z 
instrukcją wypełniania wniosku o 
dofinansowanie 

Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany (w 
tym wszystkie wymagane pola wypełnione) zgodnie z 
wymogami formalnymi zawartymi w Instrukcji do 
wniosku. 
Kryterium nie dotyczy części opisowych 
(merytorycznych) wniosku. 

 

Wymogi formalne - wnioskodawca: 

1. 
Kwalifikowalność 
wnioskodawcy w ramach 
działania 

Sprawdzamy, czy wnioskodawca jest: 
- mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą ; 
- organizacją pozarządową typu non-profit. 

 

KRYTERIA FORMALNE  
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b/ zgodnie z przepisami dot. pomocy publicznej 
c/ uwzględniono pomoc otrzymaną w związku z 

realizacją projektu (jeśli dotyczy) 

4. 

Projekt jest zgodny z politykami 
horyzontalnymi wymienionymi w 
art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 (zgodnie z 
deklaracją wnioskodawcy) 

Projekt powinien mieć neutralny lub pozytywny wpływ 
na polityki horyzontalne UE. Nie moŜe mieć wpływu 
negatywnego. 
Aby wniosek mógł być przedmiotem dalszej oceny 
wnioskodawca musi zadeklarować, oraz uzasadnić, iŜ 
projekt ma co najmniej neutralny wpływ na wybrane 
polityki horyzontalne UE. Wyjaśnienie neutralnego 
wpływu na polityki horyzontalne wymienione w art. 16 i 
17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
znajduje się w Części Ogólnej Przewodnika. Zgodnie z 
art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
Państwa członkowskie i Komisja podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy, a w szczególności - w dostępie do 
nich. W szczególności dostępność dla osób 
niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których 
naleŜy przestrzegać podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy oraz które naleŜy 
uwzględniać na poszczególnych etapach wdraŜania. Za 
projekty odnoszące pozytywny wpływ na politykę 
równości szans, wymienioną w art. 16 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 mogą zostać uznane na 
przykład następujące projekty: 
-Projekt, którego elementem jest dostosowanie miejsca 
pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, np.: 
przewidujący instalację wind lub budowę podjazdów, 
zapewnienie toalet dla osób niepełnosprawnych. 
- Projekt, którego elementem są szkolenia i w 
którym organizator zapewnia pomoc w opiece nad 
dziećmi i osobami zaleŜnymi w czasie kursu oraz 
informuje o moŜliwości dalszej pomocy takŜe po 
zakończeniu kursu, w trakcie kontynuacji zatrudnienia. 
- Projekt, w którym, jeŜeli specyfika projektu 
umoŜliwia takie rozwiązanie, stosuje się moŜliwość 
pracy on-line dla uczestników projektu. Ułatwi to 
osobom niepełnosprawnym i kobietom wychowującym 
dzieci uczestniczenie w projekcie. ZwaŜywszy na 
charakter projektów informatycznych, co do zasady 
uznaje się, Ŝe te projekty odnoszą neutralny wpływ na 
politykę ochrony środowiska. 
 
Kryterium to będzie oceniane na podstawie 
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie 
wnioskodawca deklaruje (poprzez zaznaczenie 
właściwej opcji), czy projekt ma co najmniej 
neutralny wpływ w przedmiotowym zakresie oraz 
przedstawia uzasadnienie. 
W uzasadnieniu naleŜy wskazać jakie 
działania/procedury wnioskodawca podjął/ stosuje w 
celu zapewnienia przestrzegania przy realizacji projektu 
przepisów wskazanych w tym zakresie w kryteriach 
formalnych wspólnych dla wszystkich działań. 

 

5. Przedmiot projektu nie dotyczy 
rodzajów działalności 
wykluczonych z moŜliwości 
uzyskania wsparcia w ramach 
danego działania PO IG (jeśli 
dotyczy) 

Sprawdzamy poprzez PKD (Polska Klasyfikacja 
Działalności), czy działalność wnioskodawcy, której 
dotyczy projekt moŜe być wspierana w ramach PO IG 
(dokładne wskazanie rodzajów działalności 
wykluczonych ze wsparcia w ramach Programu - 
zostanie przedstawione w późniejszym etapie prac nad 
Przewodnikiem) 

 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE 
LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena (0-1) 

1. 

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

Badamy, czy zadania proponowane w ramach projektu 
doprowadzą do zapewnienia dostęp do Internetu 
szerokopasmowego dla min. 40 podmiotów 
(gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, organizacje 
pozarządowe, instytucje uŜyteczności publicznej). 
Dostęp ten będzie utrzymany w sposób zgodny z 
zasadami działania, zapewniający efektywne 
wykorzystanie przez okres 3 lat w przypadku MŚP, 5 
lat w przypadku pozostałych. 

 

2. 

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

ZałoŜeniem wparcia w ramach działania 8.4 jest 
realizowanie go na obszarach, na których rozpoczęcie 
komercyjnej działalności w tym zakresie jest 
nieopłacalne finansowo. Badamy, czy na obszarze 
objętym projektem jest ogólny dostęp do 
szerokopasmowego Internetu o szybkości transferu 
danych co najmniej 2 Mb/s. 
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3. Wnioskodawca zapewni trwałość 
rezultatów projektu przez okres 
minimum 5 lat, a w przypadku MSP 
- 3 lat od zakończenia projektu. 

Badany jest sposób zapewnienia wymaganej trwałości 
rezultatów projektu w okresie min. 5 lat, a w 
przypadku MŚP - min. 3 lat (liczonym od daty 
zakończenia realizacji projektu). 

 

4. 
Projekt nie został rozpoczęty przed 
dniem złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie 

Sprawdzamy czy Wnioskodawca nie rozpoczął działań 
zaplanowanych w projekcie przed dniem złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie. 

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE 
LP. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja 

Grup
a 2 
punkt 
1 

Przedmiot projektu jest zgodny z 
celami PO IG oraz 
działania 8.4 PO IG. 

Badamy, czy przedmiot projektu jest zgodny z celem i 
zakresem merytorycznym Działania opisanego 
w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG, 2007-2013 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-
2013. 
Bezpośrednim celem działania 8.4 jest zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowego Internetu (o 
minimalnej przepustowości gwarantowanej 2Mb/s). 
W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu 
innowacyjności produktowej, procesowej, 
marketingowej i organizacyjnej, które w sposób 
bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do 
powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 

0-1 

Grup
a 1 
punkt 
1 

Wnioskodawca posiada 
odpowiedni potencjał 
techniczny i kadrowy, 
pozwalający na realizację 
projektu. 

Badamy przedstawiony przez wnioskodawcę opis jego 
potencjału instytucjonalnego, a takŜe czy posiada lub 
dysponuje on potencjałem kadrowym i technicznym 
(m.in. zespół ludzi, posiadane zaplecze sprzętowe) 
umoŜliwiającym prawidłową realizację projektu. 

10 

Grup
a 1 
punkt 
2 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w zakresie 
realizacji i zarządzania 
projektami z dziedzin objętych 
konkursem. 

Badamy, czy wnioskodawca realizował wcześniej 
projekty z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu 
cyfrowemu oraz z zakresu informatyzacji, i z jakim 
skutkiem projekty te zostały zakończone. 

5 

Grup
a 2 
punkt 
2 

Wykazane zostały potrzeby 
realizacji projektu na 
określonym obszarze. 

Badane jest uzasadnienie projektu pod kątem 
rozwiązania problemów wykazanych w Analizie 
Problemu. 

10 

Grup
a 2 
punkt 
8 

Zaproponowane rozwiązania 
techniczne są efektywne i 
uwzględniają specyfikę terenu, na 
którym prowadzony będzie projekt. 

Badamy, jakie rozwiązania techniczne zostały 
zaplanowane dla realizacji projektu, czy są one 
efektywne (uwzględniając stan obecnej wiedzy w 
dziedzinach dotyczących projektu - dostarczanie 
Internetu na etapie ostatniej mili, zagadnienia 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu/ 
społecznemu) oraz czy uwzględniają moŜliwości 
techniczne i uwarunkowania organizacyjne obszaru, na 
którym realizowany jest projekt. 

6 

Grup
a 2 
punkt 
3 

Harmonogram jest, 
- przejrzysty, 
- wykonalny/moŜliwy do 

przeprowadzenia, 
- uwzględnia czas niezbędny na 

przeprowadzenie procedur 
przetargowych i wpływ 
czynników 
zewnętrznych. 

Badamy czy planowany projekt jest moŜliwy do 
realizacji z technicznego oraz organizacyjnego punktu 
widzenia oraz czy plan działań przedstawiony we 
wniosku o dofinansowanie opisany jest szczegółowo i 
określa poszczególne etapy projektu. 

12 

Grup
a 2 
punkt 
5 

Wskaźniki produktu i rezultatu 
są: 
- obiektywnie weryfikowalne, 
- odzwierciedlają załoŜone cele 

projektu 
- adekwatne dla danego rodzaju 

projektu 
-   realne do osiągnięcia 

Sprawdzamy, czy określono wskaźniki produktu i 
rezultatu zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku . W 
projekcie naleŜy podąć skwantyfikowane (policzalne/ 
mierzalne) wskaźniki realizacji celów projektu. 
Wskaźniki muszą być realne (moŜliwe do osiągnięcia), 
nieprzeszacowane. 
Wartość danego wskaźnika naleŜy określać w 
róŜnych perspektywach czasowych: 
- po realizacji projektu (podać wartość, do której 

dąŜymy w wyniku realizacji projektu). 
- wartość wyjściową (wskaźniki bazowe). 
Wskaźniki na poziomie produktu mogą być podawane 
wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany - 
muszą być zatem zgodne z terminami realizacji 
projektu. Wskaźniki na poziomie rezultatu (celu 
szczegółowego) mogą być przedstawiane za okres nie 
wcześniejszy niŜ wskaźniki produktu, bowiem zawsze 
są ich wynikiem. 

7 
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Grup
a 
2 
punkt 
6 

Projekt ma co najmniej neutralny 
wpływ na polityki horyzontalne 
UE, wymienione w art. 16 i 17 
Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006. 

Projekt powinien mieć neutralny lub pozytywny wpływ 
na polityki horyzontalne UE. Nie moŜe mieć wpływu 
negatywnego. Aby wniosek mógł być przedmiotem 
dalszej oceny wnioskodawca musi zadeklarować, oraz 
uzasadnić, iŜ projekt ma co najmniej neutralny wpływ na 
wybrane polityki horyzontalne UE. 
Wyjaśnienie neutralnego wpływu na polityki 
horyzontalne wymienione w art. 16 i 17 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
znajduje się w Części Ogólnej Przewodnika. Zgodnie z 
art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, 
Państwa członkowskie i Komisja podejmują 
odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, 
wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy, a w szczególności - w dostępie do 
nich. W szczególności dostępność dla osób 
niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których 
naleŜy przestrzegać podczas określania operacji 
współfinansowanych z funduszy oraz które naleŜy 
uwzględniać na poszczególnych etapach wdraŜania. Za 
projekty odnoszące pozytywny wpływ na politykę 
równości szans, wymienioną w art. 16 Rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1083/2006 mogą zostać uznane na 
przykład następujące projekty: 
- Projekt, którego elementem jest dostosowanie 

miejsca pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 
np.: przewidujący instalację wind lub budowę 
podjazdów, zapewnienie toalet dla osób 
niepełnosprawnych. 

- Projekt, którego elementem są szkolenia i w którym 
organizator zapewnia pomoc w opiece nad 

dziećmi i osobami zaleŜnymi w czasie kursu oraz 
informuje o moŜliwości dalszej pomocy takŜe po 
zakończeniu kursu, w trakcie kontynuacji zatrudnienia. 
- Projekt, w którym, jeŜeli specyfika projektu 

umoŜliwia takie rozwiązanie, stosuje się moŜliwość 
pracy on-line dla uczestników projektu. Ułatwi to 
osobom niepełnosprawnym i kobietom 
wychowującym dzieci uczestniczenie w projekcie. 

- ZwaŜywszy na charakter projektów 
informatycznych, co do zasady uznaje się, Ŝe te 
projekty odnoszą neutralny wpływ na politykę 
ochrony środowiska. 

Kryterium to będzie oceniane na podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu, gdzie wnioskodawca deklaruje 
(poprzez zaznaczenie właściwej opcji), czy projekt ma co 
najmniej neutralny wpływ w przedmiotowym zakresie 
oraz przedstawia uzasadnienie. 
W uzasadnieniu naleŜy wskazać jakie działania/ 
procedury wnioskodawca podjął/ stosuje w celu 
zapewnienia przestrzegania przy realizacji projektu 
przepisów wskazanych w tym zakresie w kryteriach 
formalnych wspólnych dla wszystkich działań. 

3 

Grup
a 2 
punkt 
7 

Wykazane zostały korzyści 
społeczno-ekonomiczne 
realizacji projektu. 

Badamy studium wykonalności projektu pod kątem 
analizy korzyści społeczno-ekonomicznych 
wynikających z realizacji projektu. 
Badamy. jakie korzyści społeczno-ekonomiczne 
przyniesie realizacja projektu 
(racjonalność z perspektywy ekonomiczno-społecznej) 

10 

Grup
a 
3 
punkt 
2 

Planowane wydatki 
kwalifikowalne w ramach 
działania 8.4 

Badamy, czy przedstawione w projekcie wydatki są 
kwalifikowalne dla Działania zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 
udzielania przez Władzę WdraŜającą Programy 
Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie usługi 
szerokopasmowego dostępu do Internetu w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
2007-2013 

5 

Grup
a 
3 
Punkt 
3 

Planowane wydatki są uzasadnione, 
racjonalne i adekwatne do zakresu i 
celów projektu 

Badamy czy wydatki są uzasadnione i racjonalne z 
punktu widzenia realizacji danego projektu oraz 
adekwatne do jego zakresu i celu (czy są niezbędne 
do prawidłowej realizacji projektu). 

10 

Grupa 
3 
punkt 
1 

Środki wykorzystane są w 
sposób efektywny (relacja 
nakład/ rezultat). 

Badamy, czy planowane wydatki nie są przeszacowane, 
czy zachowano właściwe proporcje pomiędzy 
ponoszonymi kosztami a oczekiwanymi rezultatami 
projektu. 
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