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Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi 

Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej 

z dnia 1 grudnia 2009 r. 

(wersja z 1 grudnia 2009r.) 

 

Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi 

Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej 

z dnia 8 października 2010 r. 

(wersja z 8 października 2010r.) 

 

POTENCJALNY WPŁYW 

WPROWADZONYCH ZMIAN NA 

WDRAŻANIE RPO: 

BYŁO: JEST: 

Kategoria interwencji: 10-15 Społeczeństwo informacyjne 

 

WW. regulacja doprecyzowuje i rozszerza 

dotychczasowy zapis, umożliwiając pod 

pewnymi warunkami dopuszczenie do 

realizacji w ramach RPO również inwestycji z 

zakresu budowy lub rozbudowy sieci 

dostępowych. Jednocześnie przedmiotowe 

zmiany nie zostały przeniesione na grunt 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

Budowa szkieletowych i regionalnych sieci szerokopasmowych 

łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym. 

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu 

Budowa lub rozbudowa lokalnych lub regionalnych 

szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych, z 

dopuszczeniem łącznie z nimi budowy lub rozbudowy sieci 

dostępowych. Weryfikacja na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, 

czy obszar planowany do objęcia siecią dostępową w ramach RPO 

nie jest jednocześnie objęty siecią, dla której złożono 

lub zatwierdzono wnioski o dofinansowanie z działania 8.4 PO IG, 

natomiast dofinansowanie sieci dostępowej w ramach RPO 

powinno następować wówczas, gdy dla danego obszaru nie ma 

projektu realizowanego z działania 8.4 PO IG. Urząd Komunikacji 

Elektronicznej będzie wspierał instytucje zaangażowane we 

wdrażanie działania 8.4 PO IG oraz RPO w weryfikacji, czy na 

obszarze budowy sieci dostępowej nie jest planowana realizacja 

projektów w ramach działania 8.4 PO IG. Urząd Komunikacji 

Elektronicznej będzie koordynował tworzenie i aktualizację list 

obszarów, na których jest możliwa budowa sieci dostępowej, 

Publiczne Punkty Dostępu do Internetu Województwa: Lubelskie, 

Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie z 

wyłączeniem projektów zidentyfikowanych do realizacji w ramach 

listy projektów indywidualnych PO RPW. 
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8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - e-

inlcusion 

Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (wraz z 

udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego) – bez 

budowy infrastruktury. Beneficjentami będą urzędy gminy, a 

grupami docelowymi gospodarstwa domowe spełniające 

kryterium dochodowe upoważniające do trzymania wsparcia w 

ramach systemu pomocy społecznej oraz w ramach systemu 

świadczeń rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w 

trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do 

uzyskania 

stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we 

współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej a 

także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem 

równoważnym. 

8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. 

Projekty obejmują przyłączenie odbiorcy do już istniejącej 

infrastruktury sieci szkieletowej (połączenie między 

najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji 

Internetu a użytkownikiem) lub, w razie konieczności, budowę 

infrastruktury. Wsparcie uzyskają także projekty polegające na 

dostarczaniu przez MSP szerokopasmowego Internetu, na 

etapie tzw. ostatniej mili, jednak wyłącznie na obszarach, gdzie 

inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były 

niewystarczające. 

8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu - einlcusion 

Dotacja na pokrycie kosztów dostępu do Internetu (wraz z 

udostępnieniem komputera i wsparcia technicznego) – bez budowy 

infrastruktury. Beneficjentami będą urzędy gminy, a grupami 

docelowymi gospodarstwa domowe spełniające kryterium 

dochodowe upoważniające do trzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej oraz w ramach systemu świadczeń 

rodzinnych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji 

materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 

socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze 

szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej a także osoby 

niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. 

Projekty obejmują przyłączenie odbiorcy do już istniejącej 

infrastruktury sieci szkieletowej (połączenie między najbliższym 

lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a 

użytkownikiem) lub, w razie konieczności, budowę infrastruktury. 

Wsparcie uzyskają także projekty polegające na dostarczaniu przez 

MSP szerokopasmowego Internetu, na etapie tzw. ostatniej mili, 

jednak wyłącznie na obszarach, gdzie 

inwestycje w tej dziedzinie nie występowały lub były 

niewystarczające. PO Rozwój Polski Wschodniej 

Kompleksowy projekt mający na celu zwiększenie dostępu do 

Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. Projekt 

obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, 

składać się będzie z dwóch komponentów: 

· Budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej 

składającej się z 5 regionalnych sieci szkieletowych 

województw Polski Wschodniej, 

· Szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” 

(jako uzupełnienie działania) do 10 % kosztów 

kwalifikowanych – „cross financing”. 

n/d 

Kategoria interwencji: 06-54 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska  

 

 

 

 

 

Kryterium finansowe - wysokość pomocy przyznanej 

na realizację projektu nie może przekroczyć: 

1) 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 

2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), 

co uzasadnione jest zakresem rzeczowym projektu; 

Kryterium finansowe – wysokość pomocy przyznanej na 

realizację projektu nie może przekroczyć: 

1) 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 

1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji, 
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2) 200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 

2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 

projektu; 

3) 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co 

najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym 

projektu. 

2) 200 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje 

utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione jest zakresem 

rzeczowym operacji, 

3) 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje 

utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne 

etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym 

operacji. 

 

 

n/d 

Kategoria interwencji: 07,08,09 Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa 

Dot. ŚCP – obniżenie okresu karencji może 

przyczynić  się do zwiększenia ilości 

podmiotów chętnych do aplikowania 

W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie 

inwestycyjne w ramach EFRROW (PROW) i EFRR (RPO) nie 

będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu 

karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność 

gospodarczą uzyskując wsparcie EFS.1 

W celu uniknięcia podwójnego finansowania wsparcie 

inwestycyjne w ramach EFRROW (PROW) i EFRR (RPO) nie 

będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego okresu 

karencji (1 rok) podmiotom, które rozpoczęły działalność 

gospodarczą uzyskując wsparcie EFS.1 

Działanie 4.5 Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 

gospodarki – wsparcie dla przedsiębiorców na nowe inwestycje 

w sektorze produkcyjnym i usługowym, w tym także centra 

B+R. 

Projekty inwestycyjne przedsiębiorców: 

- w sektorze produkcyjnym: 

- wartość projektu min. 160 mln PLN 

- tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy. 

- w sektorze usługowym: 

- tworzące co najmniej 100 nowych miejsc pracy, 

- centra B+R: 

- wartość projektu powyżej 2 mln PLN, 

- wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R. 

Działanie 4.5 Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla 

gospodarki – wsparcie dla przedsiębiorców na nowe inwestycje w 

sektorze produkcyjnym i usługowym, w tym także centra B+R. 

Projekty inwestycyjne przedsiębiorców: 

- w sektorze produkcyjnym: 

- wartość projektu większa niż 160 mln PLN 

- tworzące co najmniej 150 nowych miejsc pracy. 

- w sektorze usługowym: 

- tworzące co najmniej 100 nowych miejsc pracy, 

- centra B+R: 

- wartość projektu powyżej 2 mln PLN, 

- wzrost zatrudnienia nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R. 

n/d 

W RPO wsparcie inwestycji do 8 mln PLN 
W RPO wsparcie inwestycji o wartości poniżej 8 mln 

PLN 

Zmiana doprecyzuje dotychczasowy zapis, 

celem uniknięcia niejasności w stosowaniu 

przedmiotowej regulacji. 
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Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym. 

Wspierane będą projekty w których zastosowane rozwiązania 

są stosowane przez okres nie dłuższy niż 3 lata na świecie bądź 

posiadających stopień rozprzestrzenienia w danej branży nie 

przekraczający 15%. Wspierane będą projekty 

wysokoinnowacyjne o wartości powyżej 8 mln PLN i mniejszej 

niż 160 mln PLN. Wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy 

w zakresie zastosowania nowych rozwiązań technologicznych 

w produkcji i usługach (m.in. zakup niezbędnych środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych), w tym 

prowadzących do zmniejszenia szkodliwego 

oddziaływania na środowisko (m.in. ograniczania 

energochłonności) 

Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale 

innowacyjnym. 

Wspierane będą projekty w których zastosowane rozwiązania są 

stosowane przez okres nie dłuższy niż 3 lata na świecie bądź 

posiadających stopień rozprzestrzenienia w danej branży nie 

przekraczający 15%. Wspierane będą projekty wysokoinnowacyjne 

o wartości minimalnej 8 mln PLN i nie większej niż 160 mln PLN. 

Wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy w zakresie 

zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i 

usługach (m.in. zakup niezbędnych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych), w tym prowadzących do zmniejszenia 

szkodliwego oddziaływania 

na środowisko (m.in. ograniczania energochłonności) 

n/d 


