
Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne 

 

Celem głównym priorytetu jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego w regionie. Cel ten będzie realizowany przez następujące cele 

szczegółowe: 

 zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do 

Internetu 

 wzrost liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną 

 

W ramach priorytetu preferowane będą projekty o charakterze ponadlokalnym ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich i małych miast.  

 

W ramach działania 2.1. wspierane są projekty w zakresie tworzenia szybkiego, 

bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zadania te należy realizować 

poprzez wyposażenie regionu w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia 

dostępowe, w tym w publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę „centrów 

zarządzania sieciami”, np. jednostek monitorujących stan sieci, urządzeń oraz łączy 

teleinformatycznych warunkujących ich sprawniejsze działanie i utrzymanie właściwych 

parametrów transmisji. Wspieranie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej przyczynia 

się do tworzenia konkurencyjnej gospodarki elektronicznej, pobudza tworzenie nowych 

miejsc pracy oraz jest bodźcem dla rozwoju nowoczesnego wizerunku województwa. 

Inwestycje wspierane w ramach tego działania muszą być nakierowane na projekty 

zgodne z zasadą neutralności technologicznej oraz nieograniczonego dostępu. 

Założenia dla Działania 2.1 przewidują hierarchię podejmowanych działań w zakresie 

niwelowania obszarów wykluczenia cyfrowego. Każdy podmiot podejmujący się decyzji 

aplikowania o środki unijne powinien w pierwszej kolejności realizować cel społeczny, 

jakim jest likwidacja obszaru, na którym brak jest infrastruktury teleinformatycznej lub 

obszar ten jest w nią wyposażony w niedostatecznym stopniu. Dopiero następnym 

krokiem powinna być realizacja zaopatrzenia beneficjentów w infrastrukturę na potrzeby 

własne. 

 

W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 2.2. głównym zamierzeniem 

jest rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu, niezbędnych do 

wypełniania zadań w zakresie e-Governance zwiększających zakres usług świadczonych 

drogą elektroniczną. Specyficznym dla tego działania jest też tworzenie systemów 

wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie lokalnym, 

ponadlokalnym oraz regionalnym. Priorytetowym zadaniem realizowanych projektów jest 

też zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, a także integracja i standaryzacja 

istniejących oraz nowotworzonych systemów informatycznych. 

 

Komplementarnie będą podejmowane działania współfinansowane na zasadzie cross- 

financing1 w zakresie szkoleń dla użytkowników systemów front i back-office, co poprawi 

efektywność i jakość rozwijanych usług.  

 

                                                 
1
 Mechanizm pozwalający finansować w ramach jednego funduszu działania wchodzące w zakres pomocy innego 

funduszu (maksymalnie do 10%), o ile są one konieczne do odpowiedniej realizacji priorytetu i bezpośrednio z 
nim powiązane (art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. URZ. UE L 
210 z 31.07.2006, str. 25-78).  



 

Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

 

1.  Nazwa programu operacyjnego  Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne 

3.  Nazwa Funduszu finansującego 

priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

5.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzajacą. 

11.  Numer i nazwa działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 

12.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zapewnienie powszechnego, 

szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do 

Internetu. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest przede 

wszystkim niezadowalający stan infrastruktury 

teleinformatycznej w regionie, w tym sieci 

przewodowych, światłowodowych i radiowych oraz 

urządzeń dostępowych, w tym także publicznych 

punktów dostępu do Internetu.  

W ubogi stan infrastruktury wpisuje się również 

niewystarczająca ilość „centrów zarządzania sieciami”, 

co również stanowi podstawę do podjęcia działań w tym 

zakresie. 

Innym czynnikiem uzasadniającym realizację działania 

2.1. jest wysoki poziom wykluczenia cyfrowego wśród 

ludności województwa śląskiego. 

13.  Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Oś priorytetowa IV. LEADER Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju. 

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Oś 

priorytetowa VIII. Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki. 

3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 oraz Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 



2007-2013. 

14.  Przykładowe rodzaje 

projektów2  

 

1. Budowa i przebudowa miejskich i regionalnych sieci 

szkieletowych. 

2. Budowa i przebudowa sieci dostępowych. 

3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu 

(PIAP). 

4. Wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania 

sieciami regionalnymi i lokalnymi w infrastrukturę 

teleinformatyczną. 

 

B. Projekty realizowane w ramach Programów Rozwoju 

Subregionów 

15.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci 

szerokopasmowe) 

11 – Technologie Informacyjne i Komunikacyjne 

(dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, 

zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, 

treści cyfrowe itp.) 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie 

e Działalność gospodarcza  08 – wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, 

gazu i ciepła 

10- poczta i telekomunikacja 

12 - budownictwo 
14 - hotele i restauracje 
16 - obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie 

działalności gospodarczej 
17 - administracja publiczna 
18 - edukacja 
19 - działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
20 - opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 
21 - działalność związana ze środowiskiem naturalnym 
22 - inne niewyszczególnione usługi 
00 - nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 2.1. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, 

                                                 
2 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą 



Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

w okresie programowania 2007-2013 oraz w 

Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków w 

RPO WSL na lata 2007-2013 (załącznik nr 2 do 

Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013). 

17.  
Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

18.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną. 

4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

5. Szkoły wyższe publiczne. 

6. Organy administracji rządowej. 

7. Policja, Straż Pożarna.  

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające na podstawie ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.  

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy społeczne 

bezpośrednio korzystające 

z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru i 

oceny operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczno-techniczna – Komisja Oceny 

Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca 

RPO WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

- wojewódzki sąd administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 

20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

126 610 945 EUR 



21.  Wkład ze środków unijnych na 

działanie 

100 000 000 EUR 

 

22.  Wkład ze środków publicznych 

krajowych na działanie 

17 647 059 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

8 963 886 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

Regionalnego w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25.  Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania został określony w Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: 

energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, 

infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

27.  Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi 

znamion pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu 

kwalifikowalności jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28.  Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31.  Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Nie dotyczy 

 
DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

 

 

W ramach Działania 2.1 możliwa jest realizacja projektów polegających na budowie i 

przebudowie sieci dostępowych w rozumieniu sieci dystrybucyjnych, a nie sieci w 

rozumieniu „ostatniej mili”. W dokumentacji aplikacyjnej w przypadku budowy sieci 

innych niż szkieletowe należy posługiwać się określeniem „sieci dystrybucyjne”. 

 

Projekty z zakresu budowy infrastruktury teleinformatycznej powinny być zgodne z 

obowiązującymi dokumentami regionalnymi, w tym ze Strategią Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego na lata 2007-2015 oraz Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. 

 



W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji3. 

Wyjątek stanowią projekty polegające na budowie sieci wraz z utworzeniem PIAP-ów, 

gdzie możliwe jest realizowanie projektów w ramach dwóch kategorii interwencji - przy 

założeniu, że kosztami dominującymi (kategorią dominującą) jest budowa sieci. 

 

W przypadku realizacji projektów, polegających na budowie infokiosków, powinny one w 

sposób kompleksowy realizować cel Działania 2.1, jakim jest powszechny, bezpieczny 

dostęp do szerokopasmowego Internetu. Wariantem umożliwiającym realizację 

wspomnianej kompleksowości urządzenia PIAP jest udostępnianie sygnału dla wszystkich 

potencjalnych użytkowników, znajdujących się w okolicy powstającego w ramach 

projektu PIAP, a nie tylko bezpośrednio przy nim. Możliwość taką dają urządzenia 

dostępowe typu hot-spot, umożliwiające dostęp w technologii bezprzewodowej. W 

związku z powyższym zaleca się realizację budowy PIAP typu hot-spot. Możliwa 

jest ponadto realizacja PIAP-ów w formie infokiosków i telecentrów. Beneficjent nie ma 

obowiązku wykazania integralności technicznej urządzeń PIAP (w rozumieniu infokiosku) 

z wbudowanym hot-spotem.  

 

Projekty polegające na budowie centrów zarządzania sieciami należy realizować 

wyłącznie w powiązaniu z budową szkieletowych lub dystrybucyjnych sieci 

szerokopasmowych. W tym przypadku koszty dominujące dla jednego z typów projektów 

należy wskazywać indywidulanie. 

 

Z dofinansowania wykluczone zostaną projekty, które przewidywać będą ograniczony 

dostęp do sieci komputerowych, w tym zwłaszcza intranetowych i ekstranetowych, chyba 

że jest to szczególnie uzasadnione specyfiką przesyłanych i gromadzonych danych 

(dotyczy tylko 7. typu Beneficjentów działania). 

 

Zakup zestawów komputerowych, dokonywany w ramach budowy publicznych punktów 

dostępu do Internetu, zwanych telecentrami, nie może przekroczyć 50% kosztów 

kwalifikowalnych rzeczowej realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
3 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



 

 

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

 

1. Nazwa programu 

operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu II. Społeczeństwo Informacyjne 

3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca PO / 

RPO 

Zarząd Województwa Śląskiego 

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego 

5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 

(Instytucja Pośrednicząca II 

stopnia) (jeśli dotyczy) 

 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament 

Instytucji Certyfikującej 

8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 

Wojewoda Śląski 

9. Instytucja odpowiedzialna za 

otrzymywanie płatności 

dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 

dokonywanie płatności na 

rzecz beneficjentów (jeśli 

dotyczy) 

Dla: 

- środków z EFRR płatności dokonywane są za 

pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego; 

- środków współfinansowania krajowego płatności 

dokonywane są przez Instytucję Zarządzającą. 

11. Numer i nazwa działania 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych 

12. Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest wzrost liczby usług publicznych 

świadczonych drogą elektroniczną. 

 

Uzasadnieniem podjętych działań jest niski wskaźnik 

usług, które mogą być świadczone drogą elektroniczną 

przez instytucje publiczne, a także niewielka ilość platform 

i systemów elektronicznych wspomagających instytucje w 

świadczeniu usług publicznych i usprawnieniu ich 

funkcjonowania. 

13. Komplementarność z innymi 

działaniami i priorytetami  

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Oś priorytetowa IV. LEADER Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju. 

2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

Oś priorytetowa VII. Społeczeństwo informacyjne – 

budowa elektronicznej administracji. 

3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, 

Priorytet V. Dobre rządzenie. 

4. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 

Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-

2013 oraz Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 

2007-2013. 

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013: 



Priorytet I – Badania i rozwój technologiczny, 

innowacje i przedsiębiorczość - Działanie 1.2.1., 1.2.2 

i 1.2.4. 

Priorytet III – Turystyka – Działanie 3.3. 

Priorytet IV – Kultura – Działanie 4.1. i 4.2. 

Priorytet V – Środowisko – Działanie 5.4. 

Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast – Działanie 

6.2.1. i 6.2.2. 

Priorytet VII – Transport – Działanie 7.2.  

Priorytet VIII – Edukacja – Działanie 8.1., 8.2. i 8.3. 

Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja – Działanie 9.1. i 

9.2. 

14. Przykładowe rodzaje 

projektów4  

 

1. Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych na 

poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w 

zakresie e-Government zwiększających zakres oraz 

dostępność usług świadczonych drogą elektroniczną 

(front-office). 

2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania 

zarządzania w administracji publicznej na poziomie 

regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office). 

15. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  11 – Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (dostęp, 

bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie 

zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.) 

13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-

administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-

financing) 

13 – usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-

administracja, e-edukacja, e-integracja itp.) 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – obszar miejski 

02 – obszar górski 

05 – obszary wiejskie  

e Działalność gospodarcza  17 – administracja publiczna 

18 – edukacja 

19 – działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 

20 – opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, 

społeczne i indywidualne 

21 – działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

22 – inne nie wyszczególnione usługi 

00 – nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 22 Śląskie 

16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 

działania (jeśli dotyczy) 

Wszystkie wydatki w ramach projektu muszą być 

ponoszone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

Wydatki powinny być udokumentowane fakturami 

wystawianymi przez wykonawców prac lub innymi 

równoważnymi dokumentami księgowymi. 

Za kwalifikowalne mogą być uznane wyłącznie wydatki 

niezbędne do realizacji projektu. 

W ramach działania 2.2. do wydatków kwalifikowalnych, 

wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, 

mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami 

określonymi w Rozporządzeniu nr 1083/2006/WE, 

Krajowych Wytycznych dot. kwalifikowania wydatków 

w ramach Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

                                                 
4 Podane typy (rodzaje) projektów stanowią listę zamkniętą. 



w okresie programowania 2007-2013 oraz w Wytycznych 

w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 

2007-2013 (załącznik nr 2 do Uszczegółowienia RPO WSL 

na lata 2007-2013). 

17. 

Zakres stosowania cross-

financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności 

finansowej (cross-financing) w zakresie szkoleń i 

doradztwa niezbędnych do realizacji celów finansowanych 

inwestycji. Udział finansowania w ramach tego 

instrumentu nie może przekroczyć 10% wartości alokacji 

na poziomie projektu. 

18. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. 

2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu 

terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawem 

zamówień publicznych. 

3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną. 

4. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji 

posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 

związki i stowarzyszenia. 

5. Szkoły wyższe publiczne. 

6. Organy administracji rządowej. 

7. Policja, Straż Pożarna.  

8. Porozumienia podmiotów wymienionych w pkt. 1-7 

reprezentowane przez lidera. 

9. Podmioty działające na podstawie ustawy o 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 

b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 

społeczne bezpośrednio 

korzystające z pomocy) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania 

naboru i oceny 

operacji/projektów 

  

a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 

dofinansowanie  

Ocena formalna – Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ocena merytoryczna – Komisja Oceny Projektów  

Decyzja o dofinansowaniu – Instytucja Zarządzająca RPO 

WSL: Zarząd Województwa Śląskiego 

Tryb odwoławczy: 

protest  

 - IZ RPO WSL 

skarga 

- Wojewódzki Sąd Administracyjny  

skarga kasacyjna 

- Naczelny Sąd Administracyjny 

 

 

Procedura konkursowa (zamknięta) 

Programy Rozwoju Subregionów 

b Tryb oceny wniosków o 

dofinansowanie  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Zarząd Województwa Śląskiego  

Część finansowa 



20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 

63 790 073 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 

na działanie 

50 000 000 EUR 

 

22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 

działanie 

8 823 529 EUR 

23. Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 

działanie 

4 966 544 EUR 

24. Maksymalny udział środków 

UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (%) 

Wsparcie dla projektów, które nie nosi znamion pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości 85% kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Wsparcie dla projektów, które nosi znamiona pomocy 

publicznej, jest możliwe do wysokości określonej we 

właściwym rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego 

w sprawie pomocy publicznej. 

Minimalny udział środków UE w wydatkach 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 20%. 

25. Minimalny wkład własny 

beneficjenta (%) (jeśli 

dotyczy) 

15% kosztów kwalifikowalnych inwestycji 

26. Pomoc publiczna (jeśli 

dotyczy) 

Szczegółowy zakres rzeczowy pomocy publicznej oraz 

zasady jej udzielania zostaną określone we właściwych 

Rozporządzeniach Ministra Rozwoju Regionalnego. 

27. Dzień rozpoczęcia 

kwalifikowalności wydatków 

W zakresie projektów, których wsparcie nie nosi znamion 

pomocy publicznej, rozpoczęciem okresu kwalifikowalności 

jest 1 stycznia 2007 r. 

W zakresie projektów, których wsparcie nosi znamiona 

pomocy publicznej, rozpoczęcie okresu kwalifikowalności 

wynikało będzie z zapisów właściwych rozporządzeń 

Ministra Rozwoju Regionalnego. 

28. Minimalna / Maksymalna 

wartość projektu (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 

kwota wsparcia (jeśli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Forma płatności Refundacja, zaliczka 

31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 

Do 10% wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach 

projektu 

 

 

DODATKOWE WYJAŚNIENIA I UZUPEŁNIENIA  

 

W ramach jednego działania dopuszcza się realizację inwestycji polegających na łączeniu 

kilku typów projektów pod warunkiem, że dotyczą tej samej kategorii interwencji 5. 

Wyjątek stanowią projekty, których koszty dominujące (kategorię dominującą) jednego 

z typów projektu, tj. front- lub back-office, stanowią 80% kwalifikowanych kosztów 

rzeczowej realizacji projektu. 

 

Zakup zestawów komputerowych w ramach jednego projektu nie może przekroczyć 50% 

kosztów kwalifikowalnych rzeczowej realizacji projektu. 

                                                 
5 Kategorie interwencji dla poszczególnych typów projektów pokazuje załącznik nr 1 Szczegółowy budżet RPO 
WSL 



 

 

OBJAŚNIENIA POJĘĆ  

 

Back-office - część podażowa e-Governance, z której korzystają różne poziomy lokalnej, 

narodowej i międzynarodowej administracji publicznej. Podaż tą cechuje unowocześnienie 

wewnętrznych procedur administracyjnych, tak by podejście do obywatela było bardziej 

efektywne, skuteczne i dopasowane do jego potrzeb. Na podaż składa się również 

unowocześnienie stosowanych zewnętrznych procedur administracyjnych, tak by 

podejście do kooperacji z innymi stopniami administracji były bardziej spójne we 

współpracy pomiędzy poziomami administracji i otwarte na kooperacje z trzecim 

sektorem. Cechują ją też unowocześnienie istniejących zasobów informatycznych i 

wykonywanych procedur. 

 

e-Government – plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji. 

 

e-Governance – nowoczesne zarządzanie administracją publiczną przy pomocy 

technologii ICT. 

 

e-Usługa – usługa publiczna dostępna przez Internet. 

 

Front-office – część popytowa e-Governance kreowana przez obywateli i biznes, której 

towarem jest informacja. Zapotrzebowanie dotyczy e-Usług (działań odbywających się za 

pomocą Internetu), tradycyjnych usług z wykorzystaniem nowej technologii (sprawy 

załatwiane w urzędach, ale z wykorzystaniem nowych systemów), a także e-Demokracji, 

czyli zwiększenia odpowiedzialności, otwartości, przejrzystości, dostępności i udziału. 

 

GIS – System Informacji Geograficznej. 

 

ICT (ang. Information and Communication Technologies) – Technologie Informacyjne i 

Komunikacyjne. 

 

IDS (ang. Intrusion Detection System) – system wykrywania włamań. 

 

Interoperacyjność - zespół standardów i wskazówek opisujących sposoby, przez które 

organizacje mają lub powinny komunikować się z innymi. Interoperacyjność 

w zastosowanych rozwiązaniach od strony front-office powinna się charakteryzować np. 

łatwą wymianą i prezentacją danych, dostępnością, wielokanałowym dostępem, 

reprezentować wysoki poziom, posiadać państwowy autorytet, dostarczać różne typy 

plików i formy opisu, zapewniać kompresję pliku. Interoperacyjność w zastosowanych 

rozwiązaniach od strony back-office powinna się charakteryzować np. integracją danych i 

rozwiązaniami w oparciu o middleware, standard XML, standard EDI, serwis internetowy, 

architekturę systemów rozproszonych; połączonymi usługami; bezpiecznym protokołem 

przesyłu danych; komunikatorami wiadomości; usługami przechowywania wiadomości; 

dostępem do poczty elektronicznej; katalogami i dziedzinowymi usługami; usługami 

sieciowymi. 
 

Koszt kwalifikowalny rzeczowej realizacji projektu – koszt nie uwzględniający 

kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji, kosztów osobowych oraz promocji. 

 

SEOD – System Elektronicznego Obiegu Dokumentacji. 

 

Sieci teleinformatyczne – sieci przewodowe, światłowodowe i bezprzewodowe służące 

do przesyłu danych, głosu lub obrazu. 

 

Zestaw komputerowy - komputer wraz z monitorem, myszką, klawiaturą bez innych 

urządzeń peryferyjnych, a także komputer przenośny. 



 

 

Kryteria wyboru projektów dla Priorytetu II. zostały określone w ramach załącznika nr 6 

do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

Lista wskaźników dla projektów realizowanych w ramach Priorytetu II. została określona 

w ramach załącznika nr 9 do Uszczegółowienia RPO WSL na lata 2007-2013. 

 

 


