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8. oś priorytetowa PO IG –

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 

innowacyjności gospodarki”

Głównym celem 8. osi priorytetowej PO IG jest stymulowanie 
rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez:

- wspieranie tworzenia nowych e-Usług 

- wspieranie innowacyjnych rozwiązań  elektronicznego biznesu 

- zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych 
barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Wydział Funduszy Strukturalnych 
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8. oś priorytetowa PO Innowacyjna Gospodarka

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”

Podział środków 8. osi priorytetowej

32%

26%

14%

28%

8.1 Wspieranie działalności
gospodarczej w dziedzinie
elektronicznej gospodarki
Środki EFRR: 332 040 000 euro
Ogółem: 390 635 294 euro

8.2 Wspieranie wdrażania
elektronicznego biznesu typu
B2B                                     
Środki EFRR: 391 695 200 euro
Ogółem: 460 817 882 euro

8.3 Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion                                   
Środki EFRR: 309 750 000 euro
Ogółem: 364 411 765 euro 

8.4 Zapewnienie dostępu do
Internetu na etapie „ostatniej
mili”                                         
Środki EFRR: 170 000 000 euro
Ogółem: 200 000 000 euro
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Działanie 8.3 PO IG

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

Budżet Działania 8.3 na lata 2007 - 2013 wynosi: 

364  411 765,00 EURO.

Dokumenty źródłowe:

• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013;

• Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
2007-2013;

• Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
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Działanie 8.3 PO IG –

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

• Celem działania jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji
materialnej lub niepełnosprawności.

• Wsparcie w formie dotacji przekazanej JST lub konsorcjom JST i
organizacji pozarządowych, odpowiedzialnym za kompleksową
realizację zadań związanych z udzieleniem wsparcia użytkownikom
końcowym.

• Instytucją Wdrażającą Działanie 8.3 jest Władza Wdrażająca Programy
Europejskie
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Działanie 8.3

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

W grupie docelowej Działania 8.3 znajdują się:

– gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe uprawniające do 
otrzymywania pomocy w ramach systemu świadczeń rodzinnych, pomocy 
społecznej

– dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych 

– osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem  
niepełnosprawności

– rodziny zastępcze (nowa grupa)
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Nowe możliwości finansowania w ramach Działania 8.3:

W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie 

działań koordynacyjnych 

prowadzonych przez instytucje publiczne

Pozwala to na wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu 

jednostek podległych beneficjentowi np.:

• bibliotek publicznych 

• publicznych instytucji kultury 

• szkół 

• publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 

• domów pomocy społecznej

Działania koordynacyjne stanowić mogą jedynie uzupełniający komponent projektu!
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Nowy typ projektu w ramach Działania 8.3:

projekt systemowy

polegający na:

- prowadzeniu kampanii  promocyjnych dla Działania 8.3, 

- informowaniu potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania 
wsparcia (organizowanie kampanii informacyjnych, promocji w mediach 
elektronicznych  i tradycyjnych, organizowanie seminariów i konferencji,

- udzielanie konsultacji beneficjentom w regionach,

- prowadzeniu szkoleń dla beneficjentów i osób wykluczonych cyfrowo,

- wsparciu beneficjentów w przygotowywaniu  dokumentacji niezbędnej do 
realizacji projektu, 

- wykonaniu ekspertyz związanych z realizacją projektów
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Działanie 8.3 – źródła finansowania

Wkład ze środków UE Wkład własny beneficjenta

W ramach Działania 8.3 Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie maksymalnie w

wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych. Pozostała część (w wysokości co

najmniej 15%) musi zostać pokryta ze środków własnych Wnioskodawcy.

85% 15%
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Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 8.3

Kryteria formalne: 

Wymogi formalne - wniosek:

• złożenie wniosku we właściwej instytucji,

• złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania,

• złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję  

odpowiedzialną za nabór projektów,

• kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania,

• wniosek wraz z załącznikami powinien zostać przygotowany zgodnie z 

właściwą instrukcją
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Wymogi formalne - wnioskodawca:

• kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,

• wnioskodawca musi prowadzić działalność (jeśli dotyczy) i mieć siedzibę, 

a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej,

• wnioskodawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o 

dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o 

finansach publicznych.
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Wymogi formalne - projekt:

• projekt musi być realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli 
dotyczy),

• realizacja przedsięwzięcia musi mieścić się w ramach czasowych działania 
PO IG,

• wnioskowana kwota wsparcia musi być zgodna z zasadami finansowania 
projektów obowiązujących dla Działania 8.3,

• zgodność projektu Wnioskodawcy z politykami horyzontalnymi   
wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
(zgodnie z deklaracją wnioskodawcy),

• przedmiot projektu nie może dotyczyć tych rodzajów działalności, które są 
wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania w ramach 
Działania 8.3 .
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Kryteria formalne specyficzne:

• dzięki realizacji projektu min. 30 gospodarstw domowych uzyska dostęp 
do Internetu w okresie wymaganej trwałości projektu,

• projekt powinien być skierowany do właściwej grupy docelowej, zgodnie z 
głównymi założeniami Działania 8.3 PO IG,

• obowiązkiem wnioskodawcy jest zapewnie trwałości rezultatów projektu 
przez okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.
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Kryteria merytoryczne:
• przedmiot projektu musi być zgodny z celami Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka oraz Działaniem 8.3 PO IG,

• wnioskodawca powinien przygotować odpowiedni potencjał techniczny oraz 
kadrowy, który zapewni realizację projektu,

• wnioskodawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie realizacji i 
zarządzania projektami

• zidentyfikowane zostały przez Wnioskodawcę następujące kwestie:

·skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem,

· grupa docelowa która spełnia warunki działania,

· bariery wykorzystania Internetu na obszarze objętym projektem,

· korzyści wynikające z udostępnienia Internetu grupie docelowej,

· uwarunkowania społeczne i organizacyjne mogące negatywnie wpływać na efektywność

projektu i prawidłowość wykorzystania jego efektów oraz w razie ich występowania – sposoby

ich eliminacji
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Kryteria merytoryczne:

• wszystkie podmioty we wskazanej grupie docelowej muszą spełniać warunki w 
ramach Działania 8.3,

• zaproponowane przez Wnioskodawcę działania prowadzą do udostępnienia 
Internetu oraz zapewniają efektywne wykorzystanie środków w ramach projektu,

• zapewniona została techniczna możliwość przyłączenia Internetu na obszarze 
objętym projektem,

• harmonogram projektu powinien być:
· przejrzysty,

· wykonalny,

· uwzględnia procedury przetargowe i wpływy czynników zewnętrznych,

· uwzględnia odpowiednią kolejność działań,

• wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,

· odzwierciedlają założone cele projektu,

· adekwatne dla danego rodzaju projektu,

· realne do osiągnięcia
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Kryteria merytoryczne:

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

• przewidziana jest kontrola dystrybucji, wykorzystania zgodnego z przeznaczeniem i 
odzyskiwania produktów projektu w razie ich nieprawidłowego użytkowania,

• zaproponowane rozwiązania techniczne powinny być efektywne, dostosowane do 
warunków organizacyjno - technicznych obszaru, na którym prowadzony będzie 
projekt,

• planowane wydatki powinny być kwalifikowalne w ramach Działania 8.3 oraz 
uzasadnione i adekwatne do zakresu i celów projektu,

• środki powinny być wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ 
rezultat).
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Komponenty projektu finansowane w ramach Działania 8.3:

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów dostępu do Internetu,

– dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub 
niezbędnego oprogramowania,

– szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla 
użytkowników końcowych projektu,

– koszty operacyjne oraz koszty zatrudnienia i szkolenia pracowników JST 
i/lub organizacji pozarządowej zaangażowanych w projekt,

– promocja projektu.
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Przykłady kosztów kwalifikowalnych dla działania 8.3 PO IG

• koszty usług doradczych w przygotowaniu projektu oraz jego realizacji, 
zapewnienie wsparcia technicznego;

• zakup sprzętu teleinformatycznego;

• zakup narzędzi warstwy sprzętowej i programowej, niezbędnych dla 
zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji, identyfikacji osób;

• koszty stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, usług 
zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, kolokacji i innych;

• koszty stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem, 
rozszerzeniem i aktualizacją licencji;

• wydatki na modernizację i aktualizację oprogramowania;

• wydatki na szkolenia;

• wydatki na pokrycie kosztów prac instalacyjnych, konfiguracyjnych 
i optymalizacyjnych; 

• wydatki na opiekę serwisową posprzedażną sprzętu i oprogramowania
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Przykłady kosztów kwalifikowalnych dla działania 8.3 PO IG

• koszty robót budowlanych mających na celu budowę, remont lub adaptację 
pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem z 
wyłączeniem pomieszczeń należących do użytkowników końcowych;

• wydatki na zakup lub dzierżawę gruntu niezbędnego do instalacji 
infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu;

• koszty budowy i instalacji infrastruktury niezbędnej do realizacji projektu, 
bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu;

• koszty porad prawnych, opłaty notarialne;

• koszty audytu i księgowości w okresie realizacji projektu;

• wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób 
zaangażowanych w realizację projektu;
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Przykłady kosztów kwalifikowalnych dla działania 8.3 PO IG

• amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych w realizacji projektu; 

• wkład niepieniężny w formie dóbr lub usług wniesionych do projektu przez 
beneficjenta;

• wydatki na obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o 
dofinansowanie; 

• podatek VAT, który nie może zostać odzyskany przez beneficjenta w oparciu o 
obowiązujące przepisy krajowe;

• koszty ogólne w wysokości nie przekraczającej 20% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu;

• koszty monitoringu, w tym m.in. kosztów hotelu, transportu, diet;

• koszty promocji projektu.
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Przykłady kosztów kwalifikowalnych dla działania 8.3 PO IG

• wydatki na zakup lub dzierżawę gruntu niezbędnego do instalacji infrastruktury 
niezbędnej do realizacji projektu;

• koszty porad prawnych, opłaty notarialne;

• koszty audytu i księgowości w okresie realizacji projektu;

• wydatki na modernizację i aktualizację oprogramowania; 

• koszty stworzenia i zakupu oprogramowania, wraz z zakupem, rozszerzeniem i 
aktualizacją licencji; koszty stworzenia i utrzymania domen (platform) i portali, 
usług zapewnienia dostępu do sieci Internet, usługi hostingu, kolokacji i innych;
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29 czerwca 2009 r. – ogłoszenie o konkursie

13 lipca 2009 r. – nabór wniosków

15 października 2009 r. – termin zakończenia naboru projektów

W rundzie aplikacyjnej zakończonej 15 X 2009 roku wpłynęło:

108 wniosków

Kwota środków na dofinansowanie projektów w tej rundzie konkursu: 

43 206 027,50 EURO

Nabór wniosków dla Działania 8.3 PO IG w 2009 roku 
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I runda

18 stycznia 2010 r. – ogłoszenie o konkursie

1 lutego 2010 r. – nabór wniosków

30 kwietnia 2010 r. – termin zakończenia naboru projektów

II runda

19 lipca 2010 r. – ogłoszenie o konkursie

2 sierpnia 2010 r. – nabór wniosków

29 październik 2010 r. – termin zakończenia naboru projektów

Kwota środków na dofinansowanie projektów w każdej rundzie konkursu: 

43 206 027,50 EURO

Nabór wniosków dla Działania 8.3 PO IG w 2010 roku 
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Działania 8.3 PO IG 

stan realizacji 

na dzień 25 marca 2010 roku 

wnioski po weryfikacji 

formalnej wnioski zatwierdzone umowy 

liczba 

wnios

ków wartość ogółem

liczba 

wnios

ków

wartość 

ogółem

liczba 

umów

Wartość 

ogółem

Dofinansowa

nie Wkład UE

154
619 964 017,87 

PLN
90

296 566 026,30 

PLN
51

119 618 376,62 

PLN

100 874 246,63 

PLN

86 392 281,40 

PLN
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dodatkowe informacje:

Instytucja Pośrednicząca: 

Departament Społeczeństwa Informacyjnego MSWiA

ul. Domaniewska 36/38, 02-067 Warszawa, 

tel. (022) 601 43 18, faks (022) 601 43 15

www.mswia.gov.pl 
poig@mswia.gov.pl

Instytucja Wdrażająca: 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, tel. (022) 461 87 39, faks (022) 461 87 22

www.wwpe.gov.pl 

poig@wwpe.gov.pl



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji2727

Dziękuję za uwagę

Kontakt:

E-mail: poig@mswia.gov.pl

www.mswia.gov.pl

Informacje dotyczące projektów: www.wwpe.gov.pl

http://www.mswia.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl/

