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Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. rozpocznie się nabór wniosków o
dofinansowanie w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 2013 Przeciwdziałanie wykłuc:eniu cyfrowemu
elnclusion. Jest ono jednym z
czterech działań realizowanych w ramach 8. osi prio;ywtowej Społeczeństwo informacyjne
zwiększanie innowacyjności gospodarki PO IG 2007 2013. który ma na celu budowę
i rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Jest ono ukierunkowane na zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.
W 2013 roku odbędzie się prawdopodobnie tylko jeden nabór wniosków dla Działania
8.3 PO IG. na który przeznaczona zostanie cała pozostała do wykorzystania alokacja w
wysokości ok. 230 mln zł. Tylko w przypadku gdyby alokacja nie została w całości
wykorzystana możliwe będzie zorganizowanie następnego konkursu (nie później niż do końca
lipca br.) Planowany konkurs zrealizowany będzie w oparciu o nowe korzystniejsze zasady.
Zmiany jakie miały miejsce na przestrzeni lat 2009-20 12 w ramach Działania 8.3
POIG stworzyły już wcześniej korzystniejsze warunki realizacji projektów. w szczegóLności
umożliwiły Wnioskodawcom prowadzenie przez nich działań koordynacyjnych. Dodatkowo
powiększono grupę docelową: wsparciem mogą być objęte osoby z grupy 50+ oraz dzieci
i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, pod warunkiem spełniania
kryterium dochodowego wskazanego w Szczegółowym opisie priorytetów PO IG.
W trakcie najbliższego konkursu Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe
do wysokości 100% wydatków kwalifikowanych. Dotychczasowy wkład własny
Wnioskodawcy (15%) nie będzie już wymagany.
Dodatkowo nastąpi również uproszczenie dokumentacji konkursowej, poprzez
zmniejszenie wymagań odnośnie posiadanego przez Wnioskodawcę doświadczenia
w obszarze realizacji i zarządzania projektami objętymi konkursem lub w zakresie realizacji
i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków europejskich. W ramach nowych
zasad nawet brak doświadczenia Wnioskodawcy we wskazanych zakresach nie będzie
powodował wykluczenia projektu z konkursu. Ponadto przygotowanie anałizy Jinansowej
będzie konieczne tylko wtedy, jeżeli Wnioskodawca przewiduje w ramach realizacji projektu
budowę infrastruktury telekomunikacyjnej.
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Powyższe zmiany mają ułatwić jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie
projektów w ramach Działania 8.3 PO W oraz rozszerzyć ich zakres.
W ramach projektów dofinansowaniem mogą być objęte w szczególności:
koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym
projektem (max. przez okres 3 lat). Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego wsparcie
w tym zakresie polega na częściowym lub całkowitym pokryciu tych kosztów dostępu
ponoszonych przez gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym.
Dofinansowanie może obejmować zatem tylko częściowe opłacanie dostępu do Intemetu nie
powimio być jednak niższe niż 50% wartości tego kosztu dla danego gospodarstwa
domowego. W pozostałych 50% wartości wydatku może partycypować uczestnik projektu;
•
pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez
projektodawcę;
•
zakup 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 projektu;
•
dofinansowanie promocji projektu.
Wnioskodawcami projektów dla Działania 8.3 PO IG mogą być:
•
jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo),
•
konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
•
konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Dzięki realizacji projektu co najmniej 30 gospodarstw domowych powinno uzyskać
dostęp do Internetu.
Podmioty zainteresowane przygotowaniem i realizacją projektów mogą liczyć na pomoc w
zakresie usług doradczych, prawnych a także szkoleń w ramach realizowanego przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projektu systemowego dla Działania 8.3.
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Nabór wniosków rozpocznie się w dniu 11 lutego i potrwa do 8 marca br. Dla
zgłaszanych projektów będą miały zastosowanie nowe, korzystniejsze warunki określone w
Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 20072013.
Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi
Działania 8.3 PO IG oraz udziału w konkursie.
Informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji www.8yoi.mac.oy.pl lub Władzy Wdrażającej Programy Europejskie:
www.wwpe.oy.p1
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