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Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013
Kryteria wyboru finansowanych operacji
Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów
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 został przygotowany zgodnie z właściwą instrukcją.

Wymogi formalne - wnioskodawca:

 kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania,
 wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

 wnioskodawca oraz Partnerzy/konsorcjanci (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na
podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wymogi formalne - projekt:

 projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy),
 realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG,
 wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania,
 przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego
działania PO IG (jeśli dotyczy).

8.4

Zapewnie
nie
dostępu
do
Internetu
na etapie
„ostatniej
mili”

1. Kryteria formalne specyficzne:

 dzięki realizacji projektu min. 40 użytkowników końcowych uzyska dostęp do Internetu w okresie
wymaganej trwałości projektu,

 na obszarze objętym projektem poziom nasycenia usługami szerokopasmowego dostępu do Internetu
o przepustowości min. 2 Mb/s w każdej miejscowości objętej projektem wynosi nie więcej niż 30%,

 wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia
projektu,

 projekt nie został rozpoczęty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 wnioskodawca wskazał liczbę planowanych do podłączenia użytkowników końcowych w każdej
miejscowości objętej projektem,

 okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące.
2. Kryteria merytoryczne (ocena „0-1”; wagi punktowe):


przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.4 PO IG,

 wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy, pozwalający na
realizację projektu,



wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami dotyczącymi
budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,
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wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji i zarządzania projektami dotyczącymi
świadczenia usług dostępu do Internetu dla użytkowników końcowych,



zaproponowane rozwiązania techniczne są efektywne i uwzględniają specyfikę terenu, na którym
prowadzony będzie projekt,



realizacja projektu w miejscowościach o niskim nasyceniu usługami szerokopasmowego dostępu do
Internetu,



harmonogram jest,
· przejrzysty,
· wykonalny/możliwy do przeprowadzenia,
· uwzględnia czas niezbędny na przeprowadzenie procedur przetargowych i wpływ czynników
zewnętrznych,



wskaźniki produktu i rezultatu są:

· obiektywnie weryfikowalne,
· odzwierciedlają założone cele projektu,
· adekwatne dla danego rodzaju projektu,
· realne do osiągnięcia


projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE
i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,



wykazane zostały korzyści społeczno-ekonomiczne realizacji projektu,



planowane wydatki są kwalifikowalne w ramach działania 8.4,



planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu,



środki wykorzystane są w sposób efektywny (relacja nakład/ rezultat).

wymienione w art. 16
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