KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE DLA DZIAŁANIA 1.1 POPC – Publiczny internet dla każdego
CEL SZCZEGÓŁOWY 1: WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO
INTERNETU O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH
DZIAŁANIE 1.1 WYELIMINOWANIE TERYTORIALNYCH RÓŻNIC W MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU
O WYSOKICH PRZEPUSTOWOŚCIACH
KRYTERIA FORMALNE
Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Kryteria formalne - wnioskodawca:
1.

Kwalifikowalność wnioskodawcy.

Sprawdzane jest, czy wnioskodawcą jest gmina w znaczeniu ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506 ze zm.).
Badane jest na podstawie oświadczenia, czy wnioskodawca deklaruje
dostarczenie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie potwierdzenia
wpisu do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących
działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa UKE
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1954).

2.

Wnioskodawca
nie
podlega
z ubiegania się o dofinansowanie.

wykluczeniu

Sprawdzane jest na podstawie deklaracji, czy wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej na podstawie:
•
•

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869);
art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
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Tak/Nie

•

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012
r. poz. 769);
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.).

Kryteria formalne - projekt:
3.

Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach
czasowych POPC.

Sprawdzane jest na podstawie informacji o dacie rozpoczęcia realizacji
projektu podanej we wniosku, czy termin rozpoczęcia realizacji projektu
jest zgodny z zasadami działania. Sprawdzamy, czy deklarowana data
zakończenia realizacji
projektu nie wykracza poza końcową datę
realizacji Programu tj. 31 grudnia 2023 r.

4.

Brak podwójnego finansowania.

Badane jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, czy nie otrzymał
dofinansowania na całkowite lub częściowe pokrycie tych samych
wydatków ze środków publicznych oraz nie uzyskał dofinansowania
kosztów zainstalowania publicznych punktów dostępu do internetu
(„hotspotów”) WiFi w miejscach publicznych w ramach inicjatywy Komisji
Europejskiej WiFi4EU. Wnioskodawca oświadcza także, że projekt nie
został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

5.

Wnioskodawca zapewni trwałość projektu przez
okres minimum 5 lat od zakończenia projektu.

Badane jest, czy wnioskodawca deklaruje zapewnienie wymaganej
trwałości projektu w okresie min. 5 lat oraz nieodpłatne utrzymanie
projektu przez ww. okres.
Przez okres trwałości projektu należy rozumieć trwałość projektu w
rozumieniu art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
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6.

Zgodność z zasadami horyzontalnymi - wpływ
projektu na zasadę zrównoważonego rozwoju.

7.

Pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z
niepełnoprawnościami.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub
neutralny wpływ projektu na zasady horyzontalne UE w tym na zasadę
zrównoważonego rozwoju. W szczególności należy wskazać i uzasadnić,
czy projekt będzie wymagał oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018
poz. 2081 ze zm.).

W ramach kryterium wnioskodawca musi wykazać, że realizacja projektu
będzie prowadzona zgodnie ze standardami dostępności wskazanymi w
załączniku 2 do Wytycznych równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 i
zapewni dostarczenie produktów projektu na wymaganym w ww.
dokumencie poziomie dostępności.
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektów
(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników,
zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

8.

Zgodność z zasadami horyzontalnymi - zasada
równości szans kobiet i mężczyzn.

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub
neutralny wpływ projektu na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn
(zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). Dopuszczalne jest uznanie
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neutralności projektu w stosunku do niniejszej zasady przez instytucję
dokonującą ocenę projektu. O neutralności można jednak mówić jedynie
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować
jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a uzasadnienie to
zostanie uznane przez instytucję oceniającą projekt za trafne i poprawne.
W szczególności weryfikacja dotyczy wymogów określonych w
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.

KRYTERIA MERYTORYCZNE

Ocena

Lp.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

1.

Wymagania dla WiFi.

Badane jest na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, czy deklaruje
realizację projektu zgodnie z załącznikiem do dokumentacji konkursowej

Tak/Nie

Wymaganiami dla WiFi
obowiązującymi dla danego
w ramach działania 1.1 POPC.
2.

Rozmieszczenie publicznych punktów dostępu do
internetu („hotspotów”) dotyczy miejsc
publicznych.

naboru

wniosków

o

dofinansowanie

Na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zbadane będzie czy
możliwość korzystania z punktów dostępu do internetu („hotspotów”)
będzie miała miejsce w miejscach publicznych.
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3.

Liczba publicznych punktów dostępu do internetu
(„hotspotów”).

Sprawdzeniu podlega, czy deklarowana przez wnioskodawcę liczba
publicznych punktów dostępu do internetu („hotspotów”) jest większa bądź
równa wartości minimalnej określonej w Wymaganiach dla WiFi.
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