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DZIA£ANIE 1.5. Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego

CEL DZIA£ANIA

G³ównym celem dzia³ania jest wspieranie rozwoju województw poprzez rozbudowê regionalnej i lokalnej
infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego, a tak¿e wyrównanie dysproporcji w zakresie dostêpu i wy-
korzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiêdzy regiona-
mi w Polsce i UE oraz w uk³adzie wewn¹trzregionalnym, a w szczególnoœci pomiêdzy du¿ymi oœrodkami,
a obszarami wiejskimi i ma³ymi miastami.

Celami szczegó³owymi dzia³ania s¹:
– zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostêpu do Internetu dla przeciwdzia³a-

nia marginalizacji terenów zdefaworyzowanych, tj. obszarów wiejskich i ma³ych miast,
– rozwój dostêpu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególnoœci na obszarach wiejskich

i w ma³ych miastach,
– wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji us³ug publicznych,
– rozwój e-us³ug publicznych spe³niaj¹cych specyficzne potrzeby obywateli,
– u¿ycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywnoœci pracy administra-

cji (e-administracja).

Dzia³anie dotyczy wsparcia budowy infrastruktury spo³eczeñstwa informacyjnego. Poprawa warunków
dostêpu do Internetu, rozwoju komunikacji, a przez to poprawa warunków dostêpu do informacji publicz-
nej, publicznych e-us³ug (w tym miêdzy innymi e-administracji, e-edukacji, e-zdrowia, e-bezpieczeñstwa)
œwiadczonych drog¹ elektroniczn¹ oraz gospodarki elektronicznej (e-business), przyczyni siê do intensyfi-
kacji rozwoju spo³ecznego i gospodarczego województw.

Kto mo¿e sk³adaæ wniosek?

  1.Jednostki samorz¹du terytorialnego.
  2.Zwi¹zki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego.
  3.Szko³y wy¿sze.
  4.Jednostki organizacyjne, w tym spó³ki prawa handlowego nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku,

w których udzia³owcami s¹ wy³¹cznie jednostki publiczne wymienione w pkt. 1,2 i 3.
  5.Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym policja, stra¿ po¿arna.
  6.Urzêdy Wojewódzkie.
  7.Organizacje pozarz¹dowe nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje jak

równie¿ koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe.
  8.Jednostki wybrane w wyniku postêpowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówie-

niach publicznych dostarczaj¹ce us³ugi u¿ytecznoœci publicznej na podstawie umowy zawartej z jed-
nostk¹ samorz¹du terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej okreœlo-
nych w przepisach odrêbnych.

  9.Jednostki publiczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ zgodnie z przepisami ustawy z dnia
25 lipca 1995 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które tworz¹ i rozbudowuj¹ infrastrukturê tech-
niczn¹ pod warunkiem, ¿e jest zagwarantowany do niej otwarty dostêp dla wszystkich podmiotów.

10.Jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk.



JAKIE PROJEKTY MOG¥ BYÆ DOFINANSOWANE

Wsparcie w ramach tego dzia³ania bêdzie wystêpowaæ w nastêpuj¹cych rodzajach projektów pilota¿o-
wych s³u¿¹cych wdro¿eniu dwóch dzia³añ przewidzianych w dokumencie e-Europe 2005 Action Plan:

1. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, wspó³-
dzia³aj¹cych ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi;

2. Budowa, przebudowa lub wyposa¿enie inwestycyjne centrów zarz¹dzania sieciami regionalnymi lub
lokalnymi;

3. Budowa i wdra¿anie platform elektronicznych dla zintegrowanego systemu wspomagania zarz¹dza-
nia na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym - najchêtniej z po³¹czeniem szerokopasmo-
wym;

4. Projekty zwi¹zane z przygotowaniem instytucji publicznych (np. Lokalnej i regionalnej administracji
samorz¹dowej, ochrony zdrowia, edukacji, (z wy³¹czeniem e-rynku pracy), do elektronicznego obiegu
dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych us³ug dla ludno-
œci z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, w tym miêdzy innymi tworzenie systemów informacji
przestrzennej (gis) oraz modernizacja infrastruktury informatycznej, bezpieczny intranet - jeœli stanowiæ
bêd¹ czêœæ szerszego projektu wymienionego w punktach 1-3, 5-6 w ramach Dzia³ania 1.5 ZPORR.

5. Tworzenie publicznych punktów dostêpu do internetu

– aktywne - Telecentra;

– pasywne - do których zaliczamy Infornaty (jeœli bêd¹ stanowiæ czêœæ szerszego projektu w ramach
Dzia³ania 1.5. ZPORR);

– model poœredni - do których zaliczamy ró¿ne rozwi¹zania wykorzystuj¹ce dostêp do Internetu dla
poprawy efektywnoœci merytorycznej statutowych celów instytucji i organizacji po¿ytku publicz-
nego w obiektach publicznie dostêpnych - na przyk³ad: bibliotekach publicznych, domach kultu-
ry, szko³ach wy¿szych, œwietlicach gminnych (za wyj¹tkiem szkó³ i bibliotek pedagogicznych oraz
innych instytucji wspieranych w tym zakresie przez SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”)
- najchêtniej z po³¹czeniem szerokopasmowym;

6. Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych bezpiecznych sieci teleinformatycznych s³u¿¹cych
zapewnieniu dostêpu szerokopasmowego, zw³aszcza na terenach wiejskich i ma³ych miast przy wyko-
rzystaniu nowoczesnych technologii (np. transmisja satelitarna, droga radiowa).



JAKIE WYMAGANIA MUSI SPE£NIÆ WNIOSEK (kryteria formalne):

• Kompletnoœæ wniosku;
• Kompletnoœæ za³¹czników;
• Wnioskodawca uprawniony jest do sk³adania wniosku;
• Zgodnoœæ z celami dzia³ania okreœlonymi w Uzupe³nieniu ZPORR, zgodnoœæ rodzaju projektu z list¹

przewidzian¹ w Uzupe³nieniu ZPORR dla danego dzia³ania;
• Zgodnoœæ udzia³u % dofinansowania z EFRR z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupe³nieniu

ZPORR;
• Kwalifikowalnoœæ wydatków;
• Źród³a finansowania projektu;
• Zgodnoœæ z prawodawstwem polskim i wspólnotowym, w tym z zasadami neutralnoœci technologicz-

nej i otwartego dostêpu oraz Strategi¹ informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej e Polska na lata 2004 -
2006, oraz Przewodnikiem w sprawie kryteriów i warunków wdra¿ania funduszy strukturalnych w ra-
mach wsparcia komunikacji elektronicznej - Guidelines on criteria and modalities of implementation of
structural funds in support of electronic communication, 28.07.2003 SEC (2003) 895;

• Odpowiednio ustalony poziom dotacji zale¿nie od osi¹gniêcia przez projekt zysku/znacz¹cego zysku
netto.

GDZIE S¥ PRZYJMOWANE WNIOSKI:

Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego
Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrze¿e S³owackiego 12-14
50-411 Wroc³aw
Pokój 300

WIÊCEJ INFORMACJI:

Punkt Informacyjno-Kontaktowy ZPORR - pokój 400
tel. (071) 374 91 20, 42
fax. (071) 374 90 03
e-mail: zporr@dolnyslask.pl

www.zporr.dolnyslask.pl
www.zporr.gov.pl

18 maja br. wszed³ w ¿ycie nowy dokument Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004-2006. Dokument programowy jest dostêpny na stronie www.zporr.dolnyslask.pl
w folderze Dokumenty.

Treœæ niniejszej ulotki uwzglêdnia zmiany przyjête Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy zmienia-
j¹cym rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Uzupe³nienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 84 poz. 745 z dnia 18 maja 2005 r.).

Wydawnictwo opracowane przez Wydzia³ Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej,
Departament Rozwoju Regionalnego UMWD

Wroc³aw 2005


