Załącznik do opracowania:

WYJAŚNIENIE STATUSU KWALIFIKOWALNOŚCI OPŁAT ZA
DZIERŻAWĘ, W TYM IRU, W PROGRAMIE OPERACYJNYM ROZWÓJ
POLSKI WSCHODNIEJ ORAZ 16 REGIONALNYCH PROGRAMACH
OPERACYJNYCH, WYJAŚNIAJĄCE JEDNOCZEŚNIE CZYM JEST „IRU”
Działania oraz typy projektów znajdujące się w zakresie zastosowania zagadnienia społeczeństwa
informacyjnego skupiają się w następujących priorytetach:
1. województwo dolnośląskie –
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo
informacyjne”) / działanie 2.1;
2. województwo kujawsko pomorskie –
Oś priorytetowa 4, „Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Działanie 4.1.
rozwój infrastruktury ICT;
3. województwo lubelskie –
Oś priorytetowa IV „Społeczeństwo informacyjne”;
Działanie 4.1. „Społeczeństwo informacyjne”
4. województwo lubuskie –
Priorytet I „Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu”
Działanie 1.3
5. województwo łódzkie –
Oś priorytetowa IV: „Społeczeństwo informacyjne”;
Działanie IV. 1 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
6. województwo małopolskie –
Oś priorytetowa 1. „Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”
7. województwo mazowieckie –
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Priorytet II – „Przyspieszenie e – Rozwoju Mazowsza”;
Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu
8. województwo opolskie –
Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo informacyjne” ;
Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT
9. województwo podkarpackie –
Oś priorytetowa 3. „Społeczeństwo informacyjne”
10. województwo podlaskie –
Oś priorytetowa IV „Społeczeństwo informacyjne”
11. województwo pomorskie –
Oś priorytetowa 2 „Społeczeństwo wiedzy”;
Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego
12. województwo śląskie –
Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”
13. województwo świętokrzyskie –
Oś priorytetowa 2. „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz
wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”
14. województwo wielkopolskie –
Priorytet II „Infrastruktura komunikacyjna”
15. województwo warmińsko – mazurskie –
Oś priorytetowa 5.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.1
Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – cel:
16. województwo zachodniopomorskie –
Oś priorytetowa 3. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”;
Działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Wykaz skrótów:

RPO – Regionalny Program Operacyjny
URPO – Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego
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ZESTAWIENIE - OPIS DZIAŁANIA, TYPY PROJEKTÓW, KWALIFIKOWALNOŚĆ IRU
opis celu działania

typy projektów realizowanych w ramach działania

Kwalifikowalność IRU

Województwo
potrzeby związane z
realizacją określonych
projektów (RPO)

potrzeby związane z
realizacją określonych
projektów (RPO)

Potrzeba
realizacji
projektów o charakterze
infrastrukturalnym
dotyczących:

Potrzeba
realizacji
projektów o charakterze
infrastrukturalnym
dotyczących:

Warunki z
Uszczegółowienia

Warunki z Wytycznych
Programowych

Kwalifikowalność IRU
(Indefeasible Right of Use)
w Uszczegółowieniu do
RPO WD została
zdefiniowana w sposób
negatywny. Wydatki na
utrzymanie
dotychczasowej
infrastruktury i wydatki
bieżące: np. koszt
dzierżawy łącz są
wydatkami
niekwalifikowalnymi, za
wyjątkiem zakupu praw
użytkowania włókien

Instytucja Zarządzająca
RPO WD nie wydała
przedmiotowych dla
kwalifikowalności
wytycznej. Szczegółową
regulację dla
kwalifikowalności
(odpowiednio:
niekwalifikowalności)
wydatków w ramach
konkretnych priorytetów i
działań zawiera
Uszczegółowienie do
Programu.

dolnośląskie
Priorytet
2:
społeczeństwa
informacyjnego
(„Społeczeństwo
informacyjne”)

Rozwój




głównym
celem
priorytetu
jest
wspieranie
konkurencyjności
regionu
poprzez
rozwój
szeroko
rozumianej
regionalnej i lokalnej
infrastruktury



budowy
lub
rozbudowy
regionalnych
i
lokalnych
szerokopasmowych i
bezpiecznych
sieci
zwłaszcza
na
obszarach miejskich i
małych miast;
rozwoju bezpiecznych





budowy
lub
rozbudowy
regionalnych
i
lokalnych
szerokopasmowych i
bezpiecznych
sieci
zwłaszcza
na
obszarach miejskich i
małych miast;
rozwoju bezpiecznych
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społeczeństwa
informacyjnego
celem działania 2.1
„Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego”
–
jest poprawa dostępu
do
szerokopasmowego i
bezpiecznego
dostępu do Internetu
na
terenie
Województwa
Dolnośląskiego



systemów transmisji
danych
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii;
tworzenie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
jako
uzupełnienie
sieci.



systemów transmisji
danych
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
technologii;
tworzenie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
jako
uzupełnienie
sieci.

światłowodowych w
formie prawnej IRU
(Indefeasible Right of
Use).
Wydatek na nabycie
nieodwoływalnego prawa
używania IRU
(Indefeasible Right of
Use), zostanie uznany za
wydatek
niekwalifikowalny jeżeli
zostanie zawarty na okres
poniżej 20 lat (rzeczywiste,
długookresowe nabycie
uprawnień do wyłącznego
używania infrastruktury
telekomunikacyjnej).
Aby IRU (Indefeasible
Right of Use) zostało
uznane za wydatek
kwalifikowalny obok
wyżej wymienionego
warunku szczególowego
Beneficjent musi spełnić
również ogólne warunki
kwalifikowalności
wydatków.

kujawskopomorskie

Oś
priorytetowa
4,
Rozwój
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego

Planowane wsparcie w
ramach osi dotyczyć ma
następujących projektów:




głównym celem jest

kontynuacja budowy
regionalnej

Planowane wsparcie w
ramach osi dotyczyć ma
następujących projektów:


kontynuacja budowy
regionalnej

Uszczegółowienie
Programu nie odnosi się
wprost do uznania IRU
(Indefeasible Right of Use)
jako wydatku
kwalifikowalnego. W
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Wytyczna IZ RPO
właściwa w przedmiocie
kwalifikacji informuje
jedynie, iż "Lista
szczegółowych wydatków
kwalifikowalnych w

stworzenie
warunków
dla
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
w
regionie
poprzez
realizację
celów
szczegółowych tzn.
zwiększenie dostępu
do szerokopasmowej
sieci informatycznej,
a
przy
jej
wykorzystaniu
dostępu
do
światowych zasobów
informacji,
usług
internetowych, usług
multimedialnych,
stosowanie
w
usługach publicznych
i
gospodarce
technologii
informacyjnych
komunikacyjnych.
Działanie 4.1. „Rozwój
infrastruktury ICT”


stworzenie bazy dla
wdrożenia
nowoczesnych
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych;





,szerokopasmowej
sieci
teleinformatycznej
poprzez
jej
uzupełnienie sieciami
lokalnymi (wiejskimi,
miejskimi);
udostępnianie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
(PIAP);
projekty
uruchamiania
systemów
niezbędnych
dla
funkcjonowania
tej
sieci,
w
tym
zapewniających
jej
bezpieczeństwo,
zwiększających zakres
oferowanych
przez
nią usług;





,szerokopasmowej
sieci
teleinformatycznej
poprzez
jej
uzupełnienie sieciami
lokalnymi (wiejskimi,
miejskimi);
udostępnianie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
(PIAP);
projekty
uruchamiania
systemów
niezbędnych
dla
funkcjonowania
tej
sieci,
w
tym
zapewniających
jej
bezpieczeństwo,
zwiększających zakres
oferowanych
przez
nią usług;

treści Uszczegółowienia
dotyczącego działania 4.1
„Rozwój infrastruktury
ICT” IZ RPO wskazuje
jedynie, iż "Za wydatek
kwalifikowalny uznany
został zakup łącz
telekomunikacyjnych dla
sieci szkieletowej, w tym
instalacja łącz
dostępowych do Internetu
oraz dzierżawa łącz".
Z powyższego wynika, że
kwalifikowalność IRU
(Indefeasible Right of Use)
zależna jest od uznania tej
formy prawnej jako
"dzierżawy łącza".
Aby IRU (Indefeasible
Right of Use) zostało
uznane za wydatek
kwalifikowalny obok
wyżej wymienionego
warunku szczegółowego
Beneficjent musi spełnić
również ogólne warunki
kwalifikowalności
wydatków.
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poszczególnych
działaniach
RPO WK-P na lata 20072013 stanowi załącznik VI
do Szczegółowego Opisu
Osi
Priorytetowych
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa KujawskoPomorskiego na lata 20072013".

lubelskie
Oś
priorytetowa
„Społeczeństwo
informacyjne”


wzrost
konkurencyjności
reginu
poprzez
rozwój lokalnej i
regionalnej
infrastruktury
oraz
usług społeczeństwa
informacyjnego;

Działanie
„Społeczeństwo
informacyjne”:




IV:

4.1.

zwiększenie dostępu
do
szerokopasmowego
Internetu
raz
wykorzystania
technik
informacyjnych;
budowa
społeczeństwa
i
gospodarki opartych
na wiedzy wymaga
rozbudowy
sieci
informatycznych,
a
także
zwiększenia
dostępu
i
wykorzystania
technik
informacyjnych
w

W ramach osi priorytetowej
IV:
„Społeczeństwo
informacyjne” przewiduje
się
następujące
formy
wsparcia:

W ramach osi priorytetowej
IV:
„Społeczeństwo
informacyjne” przewiduje
się
następujące
formy
wsparcia:





projekty z zakresu
infrastruktury
teleinformatycznej w
tym
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych,
współdziałających ze
szkieletowymi
sieciami regionalnymi
lub krajowymi oraz
centrów zarządzania
sieciami regionalnymi
lub lokalnymi;

finansowanie systemu
usług na poziomie
regionalnym
i
lokalnym w tym:
systemy
wspierające
realizację
zadań
publicznych w zakresie
administracji,
ochrony
zdrowia, edukacji, kultury i
sportu;
- przygotowanie instytucji
publicznych
do
elektronicznego
obiegu
dokumentów,
elektronicznej archiwizacji
dokumentów,
rozwoju

Zasady dotyczące
kwalifikowania
wydatków w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata 20072013 zostały zawarte w
Wytycznych
dotyczących
kwalifikowania
wydatków w ramach
RPO WL na lata 20072013 - Podręczniku
kwalifikowalności
wydatków.
Uszczegółowienie
Programu nie zawiera
przedmiotowo istotnych
informacji.

projekty z zakresu
infrastruktury
teleinformatycznej w
tym
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych,
współdziałających ze
szkieletowymi
sieciami regionalnymi
lub krajowymi oraz
centrów zarządzania
sieciami regionalnymi
lub lokalnymi;

finansowanie systemu
usług na poziomie
regionalnym
i
lokalnym w tym:
systemy
wspierające
realizację
zadań
publicznych w zakresie
administracji,
ochrony
zdrowia, edukacji, kultury i
sportu;
- przygotowanie instytucji
publicznych
do
elektronicznego
obiegu
dokumentów,
elektronicznej archiwizacji
dokumentów,
rozwoju

Wydatek na nabycie IRU
(ang. Indefeasible Right
of Use) jest wydatkiem
kwalifikowalnym jeżeli
nieodwołalne prawo
używania zostało
przewidziane na
przynajmniej 20 lat.

Aby wydatek mógł zostać
uznany za kwalifikowany
należy również wykazać
w studium wykonalności,
iż budowa nowej
infrastruktury jest
nieuzasadniona z
ekonomicznego punktu
widzenia, dowodząc
jednocześnie, iż nasycenie
infrastruktury
telekomunikacyjnej jest
tak duże, że nowa
inwestycja jest
bezzasadna.
Aby IRU (Indefeasible
Right of Use) zostało
uznane za wydatek
kwalifikowalny obok
wyżej wymienionych
warunków
szczegółowych
Beneficjent musi spełnić
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rozwoju
systemu
usług dla ludności

systemu baz danych oraz
rozwoju
elektronicznych
usług dla ludności z
wykorzystaniem podpisu
elektronicznego;
 tworzenie
Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu
– PIAP;
 tworzenie
interaktywnych
systemów informacji;
 systemy
wspomagające
digitalizację zasobów
dziedzictwa
kulturalnego;
 tworzenie Systemów
Informacji
Przestrzennej;

systemu baz danych oraz
rozwoju
elektronicznych
usług dla ludności z
wykorzystaniem podpisu
elektronicznego;
 tworzenie
Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu
– PIAP;
 tworzenie
interaktywnych
systemów informacji;
 systemy
wspomagające
digitalizację zasobów
dziedzictwa
kulturalnego;
 tworzenie Systemów
Informacji
Przestrzennej;

również ogólne warunki
kwalifikowalności
wydatków.

lubuskie
Priorytet
I
„Rozwój
infrastruktury
wzmacniającej
konkurencyjność regionu”

Przykładowe
projektów:





głównym celem jest
rozwój cywilizacyjny
i
wzrost
konkurencyjności
gospodarczej regionu,
poprzez stworzenie

infrastruktura
podstawowa
społeczeństwa
informacyjnego;

typy

Przykładowe
projektów:



typy

Zgodnie z
Uszczegółowieniem
Programu za wydatek
niekwalifikowalny został
uznany koszt dzierżawy
łącz. Jedynym wyjątkiem
od zasady jest zakup łącz
dostępowych z
operatorami dla sieci
szkieletowej w
przypadku, gdy wydatki

infrastruktura
podstawowa
społeczeństwa
informacyjnego;

8

Zgodnie z Wytycznymi
IZ RPO do
współfinansowania
kwalifikują się wydatki
poniesione w związku z
technikami finansowania,
które nie powodują
natychmiastowego
przeniesienia prawa
własności do danego
dobra na Beneficjenta

warunków
infrastrukturalnych
gwarantujących
szybki
wzrost
ekonomiczny
oraz
podnoszących
atrakcyjność
gospodarczą
województwa;

tego typu są faktycznie
ponoszone przez
Beneficjenta.

Cele szczegółowe:






poprawa
stanu
infrastruktury
transportowej
w
województwie;
zwiększenie
atrakcyjności
inwestycyjnej
województwa;
budowa
społeczeństwa
informacyjnego;

(podmiot użytkujący), w
tym w szczególności
wydatki poniesione w
związku z
zastosowaniem leasingu
lub innych technik
finansowania pod
warunkiem, że dobro
stanie się własnością
Beneficjenta najpóźniej w
dniu zakończenia
realizacji projektu.
W przypadku IRU
(Indefeasible Right of
Use) przedmiot nie stanie
się własnością
Beneficjenta, co
przesądza o braku
uznania IRU za wydatek
kwalifikowalny.

łódzkie
Oś
priorytetowa
„Społeczeństwo
informacyjne”




IV:

poprawa
wykorzystania
zaawansowanych
technologii
informacyjnych przez
mieszkańców;
wyrównanie
dysproporcji
w

Na
stworzenie
infrastrukturalnych
podstaw
społeczeństwa
informacyjnego składać się
będą projekty:

Na
stworzenie
infrastrukturalnych
podstaw
społeczeństwa
informacyjnego składać się
będą projekty:





budowa, rozbudowa
lokalnych
/
regionalnych
bezpiecznych
sieci
szerokopasmowych
współdziałających ze

budowa, rozbudowa
lokalnych
/
regionalnych
bezpiecznych
sieci
szerokopasmowych
współdziałających ze

Uszczegółowienie
Programu nie reguluje w
sposób szczegółowy
kwalifikowalności
wydatków odwołując się
jednocześnie do
Krajowych wytycznych
dotyczących
kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności
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Kwalifikowalność IRU
(ang. Indefeasible Right of
Use) zależne jest od
okresu nieodwoływalnego
prawa używania. Jest
wydatkiem
kwalifikowalnym w
sytuacji, gdy okres
nieodwołalnego prawa
używania wynosi
przynajmniej 20 lat.

zakresie dostępu i
wykorzystania
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych
(ICT)
na
terenie
województwa
łódzkiego;
Oś
priorytetowa
IV:
„Społeczeństwo
informacyjne”; Działanie
IV.
1
„Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego”


wyrównanie
dysproporcji
w
zakresie dostępu i
wykorzystania
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych
(ICT)
na
terenie
województwa
łódzkiego



szkieletowymi
sieciami regionalnymi
/ krajowymi, dających
jak
największe
możliwości
ciągłej
modernizacji
w
następstwie postępu
technologicznego
w
dziedzinie ICT;
budowa, przebudowa
lub
wyposażenie
inwestycyjne (w tym
oprogramowanie)
centrów zarządzania i
przetwarzania danych
elektronicznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
hurtowni danych i
nowoczesnych
narzędzi
analitycznych, które
powinny
stać
się
integralną
częścią
(obok regionalnej sieci
szerokopasmowego
dostępu
do
sieci
Internet)
infrastruktury
technicznej
społeczeństwa
informacyjnego
dla
województwa
łódzkiego;

Cechy projektów:



szkieletowymi
sieciami regionalnymi
/ krajowymi, dających
jak
największe
możliwości
ciągłej
modernizacji
w
następstwie postępu
technologicznego
w
dziedzinie ICT;
budowa, przebudowa
lub
wyposażenie
inwestycyjne (w tym
oprogramowanie)
centrów zarządzania i
przetwarzania danych
elektronicznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem
hurtowni danych i
nowoczesnych
narzędzi
analitycznych, które
powinny
stać
się
integralną
częścią
(obok regionalnej sieci
szerokopasmowego
dostępu
do
sieci
Internet)
infrastruktury
technicznej
społeczeństwa
informacyjnego
dla
województwa
łódzkiego;

w okresie programowania
2007-2013 oraz Zasad
kwalifikowalności
wydatków objętych
dofinansowaniem w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013.

Cechy projektów:
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Aby IRU (Indefeasible
Right of Use) zostało
uznane za wydatek
kwalifikowalny obok
wyżej wymienionego
warunku szczegółowego
Beneficjent musi spełnić
również ogólne warunki
kwalifikowalności
wydatków.






interoperacyjność
niezależność
i
otwartość
technologiczna
znaczące
przyczynianie się do
rozwoju i rozbudowy
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
w
województwie;






interoperacyjność
niezależność
i
otwartość
technologiczna
znaczące
przyczynianie się do
rozwoju i rozbudowy
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego
w
województwie;

małopolskie
Oś
priorytetowa
1.
Warunki
dla
rozwoju
społeczeństwa opartego na
wiedzy






poprawa
jakości
funkcjonowania
instytucji publicznych
raz
rozbudowa
mechanizmów
partnerstwa;
poprawa
jakości
kapitału ludzkiego i
zwiększenie spójności
społecznej;
wyrównanie
szans
rozwojowych
i
wspomaganie
zmian
strukturalnych
na
obszarach wiejskich;

Realizacja
w
ramach
priorytetu
następujących
grup operacji:

Realizacja
w
ramach
priorytetu
następujących
grup operacji:







inwestycje związane z
budową i rozbudową
regionalnych
oraz
lokalnych
sieci
szerokopasmowych,
współdziałających z
istniejącymi
szkieletowymi
sieciami regionalnymi
lub
krajowymi
w
szczególności
na
terenach,
które
dotknięte
są
wykluczeniem
cyfrowym;
inwestycje związane z
podniesieniem
poziomu
wykorzystania



inwestycje związane z
budową i rozbudową
regionalnych
oraz
lokalnych
sieci
szerokopasmowych,
współdziałających z
istniejącymi
szkieletowymi
sieciami regionalnymi
lub
krajowymi
w
szczególności
na
terenach,
które
dotknięte
są
wykluczeniem
cyfrowym;
inwestycje związane z
podniesieniem
poziomu
wykorzystania

Uszczegółowienie
Programu nie reguluje w
sposób szczegółowy
kwalifikowalności
wydatków odwołując się
jednocześnie do
Krajowych wytycznych
dotyczących
kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie
programowania 20072013, a także do
Podręcznika
kwalifikowania wydatków
objętych dofinansowaniem
w ramach Małopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013
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W Podręczniku
kwalifikowania wydatków
IZ RPO ustanowiła, iż w
szczególności, wydatki
niekwalifikowane w
ramach osi priorytetowej
1. "Warunki dla rozwoju
społeczeństwa opartego na
wiedzy", to wydatki "na
utrzymanie utworzonej
infrastruktury i wydatki
bieżące, tj. koszt
dzierżawy łącz (za
wyjątkiem zakupu praw
użytkowania włókien
światłowodowych w
formie prawnej IRU –
Indefeasible Right of Use),
opłaty za usługi
dodatkowe (np.
prowadzenie serwisu
internetowego, kont
poczty elektronicznej,

technologii
telekomunikacyjno –
informacyjnych
w
administracji
publicznej w postaci
nowoczesnych
systemów
teleinformatycznych
w szczególności:
* budowa, rozbudowa i
modernizacja
wewnętrznych
i
zewnętrznych
systemów
administracji publicznej, a
w
szczególności
zastępowanie papierowego
obiegu informacji biegiem
dokumentów
elektronicznych,
wprowadzenie archiwizacji
dokumentów
elektronicznych,
rozwój
systemów bazodanych oraz
rozwój
systemów
informacji przestrzennej
* budowa lub rozbudowa
systemów
wpierających
realizację
zadań
publicznych w zakresie
administracji publicznej ( w
tym
bezpieczeństwa
publicznego),
ochrony
zdrowia, kultury, edukacji,
gospodarki komunalnej;
 inwestycje dotyczące
budowy
lub

technologii
telekomunikacyjno –
informacyjnych
w
administracji
publicznej w postaci
nowoczesnych
systemów
teleinformatycznych
w szczególności:
* budowa, rozbudowa i
modernizacja
wewnętrznych
i
zewnętrznych
systemów
administracji publicznej, a
w
szczególności
zastępowanie papierowego
obiegu informacji biegiem
dokumentów
elektronicznych,
wprowadzenie archiwizacji
dokumentów
elektronicznych,
rozwój
systemów bazodanych oraz
rozwój
systemów
informacji przestrzennej
* budowa lub rozbudowa
systemów
wpierających
realizację
zadań
publicznych w zakresie
administracji publicznej ( w
tym
bezpieczeństwa
publicznego),
ochrony
zdrowia, kultury, edukacji,
gospodarki komunalnej;
 inwestycje dotyczące
budowy
lub

hosting/hoteling
serwerów, rejestracja i
utrzymanie domen,
aktualizacja treści cyfrowej
itp.)".
IRU (Indefeasible Right of
Use) jest więc wydatkiem
kwalifikowalnym.
Uznanie IRU (Indefeasible
Right of Use) za wydatek
kwalifikowalny
warunkowane jest
spełnieniem ogólnych
warunków
kwalifikowalności
wydatków.
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rozbudowy systemów
wspomagających
/
służących digitalizacji
zasobów dziedzictwa
kulturowego, w tym
zasobów
bibliotecznych
w
archiwalnych;

rozbudowy systemów
wspomagających
/
służących digitalizacji
zasobów dziedzictwa
kulturowego, w tym
zasobów
bibliotecznych
w
archiwalnych;

W
ramach
priorytetu
podejmowane
działania
koncentrujące się wokół:

W
ramach
priorytetu
podejmowane
działania
koncentrujące się wokół:





mazowieckie
Priorytet II. Przysporzenie
e – Rozwoju Mazowsza

Uszczegółowienie
Programu nie
wprowadza regulacji w
zakresie
kwalifikowalności
wydatków. Powołuje się
natomiast na Krajowe
wytyczne dotyczące
kwalifikowania
wydatków w ramach
funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności w
okresie 2007-2013 oraz
Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności
wydatków w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Mazowieckiego 20072013.

Cel główny:


rozwój społeczeństwa
informacyjnego
poprzez
wsparcie
przedsięwzięć
wynikających
ze
Strategii
eRozwoju
Województwa
Mazowieckiego
na
lata 2007-2013 w
szczególności
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu.
Rozwój e- usług dla
obywateli

projektów
informatyzacji
województwa
(sieci
szerokopasmowe1),
przedsięwzięcia
pozwalające na rozwój
e-usług publicznych
dostępnych
dla
obywateli
i
przedsiębiorców
o
wymiarze
regionalnym
i
lokalnym
(m.in.
infrastruktura
administracji
publicznej,
infrastruktury

projektów
informatyzacji
województwa
(sieci
szerokopasmowe3),
przedsięwzięcia
pozwalające na rozwój
e-usług publicznych
dostępnych
dla
obywateli
i
przedsiębiorców
o
wymiarze
regionalnym
i
lokalnym
(m.in.
infrastruktura
administracji
publicznej,
infrastruktury
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W wytycznych w
zakresie
kwalifikowalności
kosztów za wydatek
kwalifikowalny uznany
został- zakup praw
użytkowania włókien
światłowodowych w
formie prawnej IRU
(Indefeasible Right of
Use).
Uznanie IRU
(Indefeasible Right of
Use) za wydatek
kwalifikowalny
warunkowane jest
spełnieniem ogólnych
warunków
kwalifikowalności
wydatków.

Rozwój
technologii
komunikacyjnych
i
informacyjnych
dla
MSP.
Priorytet
II
–
Przyspieszenie
e
–
Rozwoju
Mazowsza;
Działanie
2.1
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu


przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu
poprzez:
wzmocnienie
tworzenia
społeczeństwa
informacyjnego,
rozwój infrastruktury
łączności
elektronicznej
i
technologii
informacyjnych
i
komunikacyjnych.



informacji
przestrzennej
działającej
na
poziomie lokalnym i
regionalnym)
oraz
rozwoju
ICT
dla
przedsiębiorstw
przedsięwzięcia
z
zakresu
przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu,
w
tym
budowy
lub
rozbudowy
szkieletowych
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych
łączonych z siecią
szerokopasmową na
poziomie centralnym;
budowy,
rozwoju
nowoczesnej
infrastruktury
informatycznej
dla
nauki,
rozwoju
zaawansowanych
aplikacji
i
usług
teleinformatycznych
dla
środowiska
naukowego, budowa,
przebudowa
lub
wyposażenie centrów
zarządzania sieciami
regionalnymi
lub
lokalnymi
oraz



informacji
przestrzennej
działającej
na
poziomie lokalnym i
regionalnym)
oraz
rozwoju
ICT
dla
przedsiębiorstw
przedsięwzięcia
z
zakresu
przeciwdziałanie
wykluczeniu
informacyjnemu,
w
tym
budowy
lub
rozbudowy
szkieletowych
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych
łączonych z siecią
szerokopasmową na
poziomie centralnym;
budowy,
rozwoju
nowoczesnej
infrastruktury
informatycznej
dla
nauki,
rozwoju
zaawansowanych
aplikacji
i
usług
teleinformatycznych
dla
środowiska
naukowego, budowa,
przebudowa
lub
wyposażenie centrów
zarządzania sieciami
regionalnymi
lub
lokalnymi
oraz
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budowa, rozbudowa
lokalnych
lub
regionalnych
bezpiecznych
systemów transmisji
danych
stworzenie
systemu
usług
on-line
dostępnych
dla
mieszkańców
i
przedsiębiorców,
platformy
zintegrowanych usług
publicznych,
Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu
(PIAP2) oraz innych
usług społeczeństwa
informacyjnego
powiązanych
z
serwisem
informacyjnokomunikacyjnym
zapewnienie rozwoju
systemów
wspomagania
zarządzania
terytorium
nastąpi
w
oparciu
o
elektroniczne
platformy
dla





budowa, rozbudowa
lokalnych
lub
regionalnych
bezpiecznych
systemów transmisji
danych
stworzenie
systemu
usług
on-line
dostępnych
dla
mieszkańców
i
przedsiębiorców,
platformy
zintegrowanych usług
publicznych,
Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu
(PIAP4) oraz innych
usług społeczeństwa
informacyjnego
powiązanych
z
serwisem
informacyjnokomunikacyjnym
zapewnienie rozwoju
systemów
wspomagania
zarządzania
terytorium
nastąpi
w
oparciu
o
elektroniczne
platformy
dla

2

PIAP- to ogólnodostępne placówki publiczne, w których każdy będzie mógł skorzystać z nieodpłatnie dostępu do Internetu np. dzięki dostępowi do komputerów
podłączonych do Internetu, hot spotów, telematów.
4
PIAP- to ogólnodostępne placówki publiczne, w których każdy będzie mógł skorzystać z nieodpłatnie dostępu do Internetu np. dzięki dostępowi do komputerów
podłączonych do Internetu, hot spotów, telematów.
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zintegrowanego
systemu
wspomagania
zarządzania
na
poziomie regionalnym
i lokalnym, w tym
rozwiązania GIS

zintegrowanego
systemu
wspomagania
zarządzania
na
poziomie regionalnym
i lokalnym, w tym
rozwiązania GIS

opolskie
Oś
priorytetowa
Społeczeństwo
informacyjne

2






tworzenie
technicznych
warunków
do
powszechnego
wykorzystania
narzędzi ICT;
promowanie
społeczeństwa
informacyjnego
poprzez
rozwój
modułów
informacyjnych,
w
tym e – usług na
rzecz
podniesienia
konkurencyjności
regionu;

Oś
priorytetowa
2,
działanie 2.1 Infrastruktura
dla
wykorzystania
narzędzi ICT:


budowa nowych oraz
modernizacja
istniejących lokalnych
lub
regionalnych,
bezpiecznych
i
szerokopasmowych
sieci
teleinformatycznych
lub
innych
adekwatnych
narzędzi,
w
tym
połączeń
bezprzewodowych
uzupełnionych o sieci
informatorów
współdziałających z
regionalnymi
lub
krajowymi
sieciami
szkieletowymi;



budowa nowych oraz
modernizacja
istniejących lokalnych
lub
regionalnych,
bezpiecznych
i
szerokopasmowych
sieci
teleinformatycznych
lub
innych
adekwatnych
narzędzi,
w
tym
połączeń
bezprzewodowych
uzupełnionych o sieci
informatorów
współdziałających z
regionalnymi
lub
krajowymi
sieciami
szkieletowymi;

Treść Uszczegółowienia
Programu nie wprowadza
reguł kwalifikowalności
wydatków, powołując się
jednocześnie na załącznik
nr 6: "Lista wydatków
kwalifikowalnych w
ramach działań i
poddziałań RPO WO 20072013 - wytyczne"

Załącznik nr 6 do
Uszczegółowienia nie
odnosi się wprost do
kwalifikowalności IRU
(Indefeasible Right of
Use). Jego dyspozycja
jednocześnie wskazuje, iż
za wydatek
niekwalifikowalny uznaje
się: "koszt dzierżawy
łączy".
W przypadku, w którym
IZ RPO przyjmować
będzie IRU (Indefeasible
Right of Use) za koszt
dzierżawy łączy, to
wówczas będzie to koszt
niekwalifikowalny.
W RPO WO
kwalifikowalność IRU
(Indefeasible Right of Use)
nie jest jednoznaczna,
gdyż nieodwołalne prawo
używania nie zostało
sklasyfikowane zarówno
w katalogu wydatków

stworzenie
technicznych
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warunków
do
powszechnego
wykorzystania
narzędzi ICT w życiu
gospodarczym,
publicznym
i
indywidualnym
podmiotów
i
mieszkańców regionu

kwalifikowalnych, jak i
niekwalifikowalnych.
Powyższe najpewniej
przesądza o tym, iż
kwalifikowalność IRU
(Indefeasible Right of Use)
analizowana będzie w
świetle ogólnych reguł
kwalifikowalności.

podkarpackie
Oś
priorytetowa
„Społeczeństwo
informacyjne”






3.

stworzenie
warunków
do
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
w
regionie;
zmniejszenie
zapóźnień
technologicznych
i
informatycznych w
zakresie
rozwoju
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego;
upowszechnienie
dostępu do usług
teleinformatycznych,
a także do publicznej
infrastruktury
telekomunikacyjnej;

Realizowane
dotyczyć będą:











projekty

e – usług publicznych
w
wymiarze
regionalnym
i
lokalnym ( w tym e –
zdrowie,
e
–
edukacja);
e – usług administracji
publicznej – m.in.
elektroniczny
obieg
dokumentów, podpis
elektroniczny;
platform
elektronicznych
na
poziomie regionalnym
i / lub lokalnym;
Systemów Informacji
Przestrzennej
dla
poziomu regionalnego
i lokalnego;
lokalnych
i
regionalnych
sieci

Realizowane
dotyczyć będą:











projekty

e – usług publicznych
w
wymiarze
regionalnym
i
lokalnym ( w tym e –
zdrowie,
e
–
edukacja);
e – usług administracji
publicznej – m.in.
elektroniczny
obieg
dokumentów, podpis
elektroniczny;
platform
elektronicznych
na
poziomie regionalnym
i / lub lokalnym;
Systemów Informacji
Przestrzennej
dla
poziomu regionalnego
i lokalnego;
lokalnych
i
regionalnych
sieci

Uszczegółowienie
Programu nie wprowadza
szczegółowych zasad
uznania wydatków za
kwalifikowalne. Wskazuje
jedynie, iż wydatki w
ramach niniejszego
działania kwalifikowane
będą zgodnie z
rozporządzeniami
wspólnotowymi (nr:
1083/2006, 1080/2006,
1828/2006, Krajowymi
wytycznymi dotyczącymi
kwalifikowania wydatków
w ramach funduszy
strukturalnych i Funduszu
Spójności w okresie
programowania 2007-2013
wydanymi przez Ministra
Rozwoju Regionalnego
oraz Podręcznikiem
kwalifikowania wydatków
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
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W treści Podręcznika
kwalifikowania wydatków
"wydatki bieżące: np.
abonament za dzierżawę
łącz internetowych może
zostać uznany za
kwalifikowany w sytuacji,
gdy będzie niezbędny dla
zrealizowania projektu
oraz poniesiony będzie
wyłącznie w okresie jego
realizacji w ramach fazy
inwestycyjnej. Pozostałe
koszty eksploatacyjne
należy uznać za
niekwalifikowane".
Powyższy zapis
Podręcznika
kwalifikowania pozwala
na uznanie IRU
(Indefeasible Right of Use)
za wydatek
kwalifikowalny, z tymże






szerokopasmowych
współdziałających z
siecią
szerokopasmową na
poziomie regionalnym
i/lub krajowym;
publicznych punktów
dostępu do Internetu;
lokalnych
bądź
regionalnych
sieci
teleinformatycznych
przy wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii,
np.
transmisja satelitarna,
radiowa;
centrów zarządzania
sieciami lokalnymi i
regionalnymi;






szerokopasmowych
współdziałających z
siecią
szerokopasmową na
poziomie regionalnym
i/lub krajowym;
publicznych punktów
dostępu do Internetu;
lokalnych
bądź
regionalnych
sieci
teleinformatycznych
przy wykorzystaniu
nowoczesnych
technologii,
np.
transmisja satelitarna,
radiowa;
centrów zarządzania
sieciami lokalnymi i
regionalnymi;

Województwa
Podkarpackiego na lata
2007-2013.

jednak zastrzeżeniem, iż
IRU kwalifikowalne
będzie jedynie w ramach
fazy inwestycyjnej.

Zgodnie z „Wytycznymi
w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach
RPOWP na lata 2007-2013”
stanowiącymi załącznik nr
6 do Szczegółowego opisu
priorytetów RPOWP.

Zgodnie z przedmiotowo
właściwymi Wytycznymi
IZ RPO za koszty
niekwalifikowalne uznaje
się: "abonament za
dzierżawę łącz
internetowych
(z wyjątkiem zakupu praw
użytkowania w formie
prawnej IRU)", IRU
(Indefeasible Right of Use)
uznaje się więc za
wydatek kwalifikowalny.

podlaskie
Oś
priorytetowa
Społeczeństwo
informacyjne


IV

upowszechnienie
stosowania
technik
systemu
telekomunikacyjnego
oraz
zwiększenie
dostępu do usług
elektronicznych
poprzez rozbudowę
regionalnej
infrastruktury
teleinformatycznej;

Oś
priorytetowa
IV
Społeczeństwo
informacyjne – preferowane
inwestycje
zgodne
ze
Strategią
Informatyzacji
Województwa Podlaskiego
oraz
inwestycje
o
proekologicznym
charakterze;

Oś
priorytetowa
IV
Społeczeństwo
informacyjne – preferowane
inwestycje
zgodne
ze
Strategią
Informatyzacji
Województwa Podlaskiego
oraz
inwestycje
o
proekologicznym
charakterze;

Uznanie IRU (Indefeasible
Right of Use) za wydatek
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kwalifikowalny
warunkowane jest
spełnieniem ogólnych
warunków
kwalifikowalności
wydatków.
Oś
priorytetowa
2
Społeczeństwo wiedzy
 tworzenie warunków
sprzyjających
budowaniu
społeczeństwa
wiedzy;
pomorskie

Oś
priorytetowa
2
Społeczeństwo wiedzy
Działanie
2.2.
Infrastruktura i usługi
tworzące
podstawy
społeczeństwa
informacyjnego
–
cel,
uzasadnienie działania:


tworzenie
powszechnego,
szybkiego
i
bezpiecznego
dostępu do wiedzy,
usług elektronicznych
oraz
informacji
oferowanych poprzez
Internet
dla
mieszkańców,
przedsiębiorców,
inwestorów,

Wsparcie skoncentrowane
na przedsięwzięciach:






przyczyniających się
do
rozwoju
infrastruktury
teleinformatycznej
tworzącej
lepsze
warunki
dla
funkcjonowania
konkurencyjnego
rynku
operatorów
internetowych
polegające
na
budowie, rozbudowie
i
modernizacji
infrastruktury
regionalnych
(łączących
miasta
powiatowe
i
miejscowości gminne)
oraz miejskich sieci
szkieletowych a także
lokalnych
sieci
dostępowych
(zwłaszcza w oparciu
o
technologię
bezprzewodową);
projekty
mają

Wsparcie skoncentrowane
na przedsięwzięciach:






przyczyniających się
do
rozwoju
infrastruktury
teleinformatycznej
tworzącej
lepsze
warunki
dla
funkcjonowania
konkurencyjnego
rynku
operatorów
internetowych
polegające
na
budowie, rozbudowie
i
modernizacji
infrastruktury
regionalnych
(łączących
miasta
powiatowe
i
miejscowości gminne)
oraz miejskich sieci
szkieletowych a także
lokalnych
sieci
dostępowych
(zwłaszcza w oparciu
o
technologię
bezprzewodową);
projekty
mają

Uszczegółowienie
Programu nie reguluje
szczegółowo kwestii
kwalifikowalności
wydatku powołują się na
zasady kwalifikowania
wydatków w ramach RPO
WP określone w
„Wytycznych dotyczących
kwalifikowalności
wydatków w ramach RPO
WP” stanowiących
załącznik
nr 4 do „Przewodnika
Beneficjenta RPO WP
2007-2013”.

Wytyczne dotyczące
kwalifikowalności za
kwalifikowalne uznają
wydatki związane z
rezerwacją częstotliwości i
zakupu praw
użytkowania włókien
światłowodowych w
formie prawnej IRU
(Indefeasible Right of
Use).
Potwierdzeniem
powyższego jest również
treść katalogu wydatków
niekwalifikowalnych,
gdzie za
niekwalifikowalne uznaje
się wydatki na utrzymanie
dotychczasowej
infrastruktury i wydatki
bieżące np. koszt
dzierżawy łącz (za
wyjątkiem zakupu praw
użytkowania włókien
światłowodowych w
formie prawnej IRU).
IRU (Indefeasible Right of
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turystów, a także
instytucji
życia
publicznego po jak
najniższych kosztach;
zmniejszanie
dysproporcji
w
zakresie dostępu i
wykorzystania
Internetu oraz innych
technik
informacyjnych
w
szczególności
pomiędzy
dużymi
ośrodkami
a
obszarami wiejskimi i
małymi miastami;
poprawa warunków
infrastrukturalnych
dla funkcjonowania
konkurencyjnego
rynku
podmiotów
internetowych;
wdrożenie
zintegrowanych
i
interaktywnych
publicznych
usług
elektronicznych dla
mieszkańców,
przedsiębiorców,
inwestorów
oraz
turystów,
przy
jednoczesnym
zapewnieniu
bezpieczeństwa
świadczonych usług;

dotyczyć
rozwoju
kanałów
alternatywnych
zapewniających
publiczny,
szerokopasmowy
dostęp
do
usług
elektronicznych
i
Internetowych.

dotyczyć
rozwoju
kanałów
alternatywnych
zapewniających
publiczny,
szerokopasmowy
dostęp
do
usług
elektronicznych
i
Internetowych.

Use) zostanie uznane za
wydatek kwalifikowalny,
gdy spełnione zostaną
ogólne warunki
kwalifikowalności.
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śląskie
Priorytet II Społeczeństwo
informacyjne

Wspierane działania:


Celem
głównym
jest
stworzenie warunków do
rozwoju
społeczeństwa
informacyjnego
w
regionie,
realizowany
poprzez cele szczegółowe:




zapewnienie
powszechnego,
szerokopasmowego i
bezpiecznego
dostępu do Internetu;
wzrost liczby usług
publicznych
świadczonych drogą
elektroniczną;







w zakresie budowy,
przebudowy
miejskich,
ponadlokalnych,
regionalnych
sieci
szkieletowych, a także
budowa i przebudowa
sieci dostępowych;
tworzenie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
(tzw. PIAP);
przyczyniające się do
rozwoju
infrastruktury
teleinformatycznej
tworzącej
lepsze
warunki
dla
funkcjonowania
konkurencyjnego
rynku
operatorów
internetowych;
związane z rozwojem
elektronicznych usług
publicznych
dla
mieszkańców regionu;

Wspierane działania:








w zakresie budowy,
przebudowy
miejskich,
ponadlokalnych,
regionalnych
sieci
szkieletowych, a także
budowa i przebudowa
sieci dostępowych;
tworzenie
publicznych punktów
dostępu do Internetu
(tzw. PIAP);
przyczyniające się do
rozwoju
infrastruktury
teleinformatycznej
tworzącej
lepsze
warunki
dla
funkcjonowania
konkurencyjnego
rynku
operatorów
internetowych;
związane z rozwojem
elektronicznych usług
publicznych
dla
mieszkańców regionu;

Uszczegółowienie
Programu w ramach
regulacji
kwalifikowalności
wydatków odnosi się
jedynie do zapisów
przedmiotowo istotnych
przepisów, w tym do
rozporządzenia 1083/2006
oraz do zapisów
Wytycznych w sprawie
kwalifikowalności
wydatków w ramach RPO
WSL.

Zgodnie z Wytyczną w
sprawie kwalifikowalności
wydatków IRU
(Indefeasible Right of Use)
jest wydatkiem
kwalifikowalnym. Jednak
jedynie w przypadku, gdy
nieodwoływalne prawo
użytkowania ustanowione
jest na okres przynajmniej
20 lat.
Aby wydatek mógł zostać
uznany za kwalifikowany,
należy wykazać w
studium wykonalności, iż
budowa nowej
infrastruktury jest
nieuzasadniona z
ekonomicznego punktu
widzenia, dowodząc
jednocześnie, iż nasycenie
infrastruktury
telekomunikacyjnej jest
tak duże, że nowa
inwestycja jest
bezzasadna.
IRU (Indefeasible Right of
Use) zostanie uznane za
wydatek kwalifikowalny,
gdy obok wyżej
wymienionych warunków
szczegółowych Beneficjent
spełni ogólne warunki
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kwalifikowalności
wydatków.
świętokrzyskie
Oś
priorytetowa
2.
Wsparcie innowacyjności,
budowa
społeczeństwa
informacyjnego
oraz
wzrost
potencjału
inwestycyjnego regionu:








Przedsięwzięcia
m.in.
mające na celu rozwój
regionalnych
sieci
teleinformatycznych.

Przedsięwzięcia
m.in.
mające na celu rozwój
regionalnych
sieci
teleinformatycznych.

Zgodnie z treścią
Uszczegółowienia
Programu "jako koszt
kwalifikowalny uznaje się
także Nieodwołalne
prawo używania
(Indefeasible right of use
– "IRU") na okres
przynajmniej 20 lat"

poprawa powiązań
pomiędzy
podmiotami
działającymi na rzecz
innowacyjności
i
gospodarki
tworzenie
i
rozbudowa
sieci
teleinformatycznych
oraz
rozwój
systemów
usług
elektronicznych,
w
tym
podmiotów
gospodarczych;
wzrost dostępności
kompleksowego
wyposażenia terenów
inwestycyjnych;
poprawa wizerunku
regionu,
jako
potencjału
gospodarczego
i
turystycznego.

IZ RPO w treści
Podręcznika
Kwalifikowalności
Wydatków powtórzyła
zapis dotyczący
kwalifikowalności IRU
(Indefeasible Right of
Use) umieszczony
pierwotnie w treści
Uszczegółowienia.
IRU (Indefeasible Right of
Use) zostanie uznane za
wydatek kwalifikowalny,
gdy obok wymienionych
w Uszczegółowieniu
warunków spełnione
zostaną ogólne warunki
kwalifikowalności
wydatków.
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Oś
priorytetowa
2.
Wsparcie innowacyjności,
budowa
społeczeństwa
informacyjnego
oraz
wzrost
potencjału
inwestycyjnego
regionu;
Działanie 2.2. Budowa
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego




wdrażanie
technik
informacyjnych
i
telekomunikacyjnych
poprawiających
bezpieczeństwo
i
zapobiegających
zagrożeniom (w tym
monitoring,
sterowanie
sygnalizacją itp.)
rozbudowa
i
wdrażanie systemów
informatycznych
(wspomaganie
zarządzania,
promocji
telemedycyna,
baz
danych,
portali
internetowych,
systemów
elektronicznego
obiegu dokumentów)
na
wszystkich
szczeblach jednostek
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warmińskomazurskie

samorządu
terytorialnego
i
administracji
rządowej
oraz
jednostek
im
podległych,
e
–
administracji, e –
learningu,
e
–
zdrowie,
telemedycyna;
budowanie systemów
informacji
geograficznej (GIS)
podnoszenie
poziomu
bezpieczeństwa
systemów i sieci;
wdrażanie
technik
informacyjnych
wspierających
innowacyjność
i
rozwój badań;

Oś
priorytetowa
5.7.
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
 zwiększenie dostępu
do
sieci
i
wykorzystanie
technik
informatycznych w
gospodarce, sektorze
publicznym i sferze
społecznej;

Typy projektów:


działania związane z
upowszechnieniem
nowoczesnych technik
informatycznych
wśród mieszkańców
Warmii i Mazur i
szerszym
wykorzystaniem
możliwości
technologii
informatycznych
i

Typy projektów:


działania związane z
upowszechnieniem
nowoczesnych technik
informatycznych
wśród mieszkańców
Warmii i Mazur i
szerszym
wykorzystaniem
możliwości
technologii
informatycznych
i

Uszczegółowienie
Programu wskazuje
jedynie jako dokumenty
przedmiotowo istotne
Krajowe oraz Programowe
Wytyczne w sprawie
kwalifikowalności
kosztów. Nie reguluje
jednocześnie w sposób
szczegółowy uznania w
ramach Programu
wydatków za
kwalifikowalne.
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Uznanie IRU (Indefeasible
Right of Use) jako
wydatku
kwalifikowalnego nie jest
jednoznaczne. IZ RPO
przygotowuje
dedykowane do każdego
naboru
Wytyczne w sprawie
kwalifikowalności
wydatków. W treści
Wytycznych w sprawie
kwalifikowalności

Oś
priorytetowa
5.7,
Działanie 7.1 Tworzenie
infrastruktury
społeczeństwa
informacyjnego – cel:


zapewnienie dostępu
do
szerokopasmowego
Internetu
zainteresowanym
gospodarstwom
domowym,
przedsiębiorstwom,
jednostkom
administracji,
instytucjom
edukacyjnym
na
obszarze
całego
województwa,
szczególnie tam gdzie
nie
są
opłacalne
inwestycje
prywatnych
inwestorów.







komunikacyjnych dla
rozwoju
przedsiębiorczości;
dotyczące
infrastruktury
informatycznej
(sprzętu
i
oprogramowania)
czyli
sieci
szerokopasmowej
z
węzłami regionalnymi
i
lokalnymi,
uzbrojonej
w
urządzenia odbioru,
przetwarzania
i
przesyłu
informacji
(komputery sieciowe,
serwery – łącznie z
niezbędnym
oprogramowaniem)
wraz
z
łaczami
krajowymi
i
światowymi;
zadania
dotyczące
budowy nowych i lub
modernizacji
istniejących
innych
adekwatnych narzędzi
dostępu
jak
np.
połączeń
bezprzewodowych
platformy zarządzania
samą
siecią
informatyczną
oraz
systemy
obsługi
użytkowników sieci;







komunikacyjnych dla
rozwoju
przedsiębiorczości;
dotyczące
infrastruktury
informatycznej
(sprzętu
i
oprogramowania)
czyli
sieci
szerokopasmowej
z
węzłami regionalnymi
i
lokalnymi,
uzbrojonej
w
urządzenia odbioru,
przetwarzania
i
przesyłu
informacji
(komputery sieciowe,
serwery – łącznie z
niezbędnym
oprogramowaniem)
wraz
z
łaczami
krajowymi
i
światowymi;
zadania
dotyczące
budowy nowych i lub
modernizacji
istniejących
innych
adekwatnych narzędzi
dostępu
jak
np.
połączeń
bezprzewodowych
platformy zarządzania
samą
siecią
informatyczną
oraz
systemy
obsługi
użytkowników sieci;

wydatków w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013
do konkursu nr 02/10/7.1
(ostatni nabór ogłoszony
na działanie 7.1) w pkt
"Leasing oraz inne
techniki finansowania
nieruchomości, środków
trwałych i wartości
niematerialnych i
prawnych" wskazano, iż
w/w wydatki mogą zostać
uznane za kwalifikowalne
jeżeli:
• związane są z
zastosowaniem tej techniki
finansowania zostaną
wskazane we wniosku o
dofinansowanie projektu
lub dokumentacji
stanowiącej załącznik do
wniosku o
dofinansowanie bądź
umowy o dofinansowanie
projektu, oraz
• Wnioskodawca wykaże,
iż zastosowanie tej
techniki finansowania jest
najbardziej efektywną
metodą pozyskania
danego dobra.
Tak szeroka regulacja
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pozwala na wstępną
kwalifikację IRU
(Indefeasible Right of Use)
jako wydatku
kwalifikowalnego.
Jednakże
kwalifikowalność IRU
(Indefeasible Right of
Use), ze względu na tak
ogólne unormowania,
weryfikowana będzie
przez pryzmat ogólnych
warunków uznania
wydatków za
kwalifikowalne w toku
oceny projektu.
wielkopolskie
Priorytet II Infrastruktura
komunikacyjna

Spodziewane
projektów:









podniesie
jakości
infrastruktury
informatycznej;
zwiększenie
wewnątrzregionalnej
spójności;
rozwiązanie
infrastruktury
regionalnej
z
systemami
zewnętrznymi





rodzaje

budowa
szkieletowych
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych
łączonych z siecią
szerokopasmową na
poziomie centralnym
systemy
bezprzewodowego
dostępu do Internetu
projekty z zakresu e –
administracji
(
z
wyjątkiem projektów
kwalifikujących się do
wsparcia w ramach

Spodziewane
projektów:






rodzaje

budowa
szkieletowych
lokalnych
i
regionalnych
sieci
szerokopasmowych
łączonych z siecią
szerokopasmową na
poziomie centralnym
systemy
bezprzewodowego
dostępu do Internetu
projekty z zakresu e –
administracji
(
z
wyjątkiem projektów
kwalifikujących się do
wsparcia w ramach

Uszczegółowienie
Programu reguluje, iż: za
wydatek
niekwalifikowalny uznaje
się koszty dzierżawy łącz
(za wyjątkiem
dzierżawy łącz
dostępowych dla sieci
szkieletowej w przypadku,
gdy są faktycznie
poniesione przez
beneficjenta),

26

Identyczne
sformułowanie, względem
przedmiotowej regulacji z
Uszczegółowienia,
umieszczone przez IŻ
RPO zostało w treści
Wytycznych do
kwalifikowalności.
Powyższe nie przesądza
wprost o uznaniu IRU
(Indefeasible Right of Use)
za wydatek
niekwalifikowalny,
niemniej jednak istnieje
spore
prawdopodobieństwo
takiej kwalifikacji przez IZ
RPO.

zachodniopomorskie

Oś priorytetowa 3. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego

Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka),
e
–
zdrowia, w – kultury,
e
–
edukacji
(z
wyjątkiem projektów
realizowanych
w
Programie
Operacyjnym
Infrastruktura
i
Środowisko);

Programu
Operacyjnego
Innowacyjna
Gospodarka),
e
–
zdrowia, w – kultury,
e
–
edukacji
(z
wyjątkiem projektów
realizowanych
w
Programie
Operacyjnym
Infrastruktura
i
Środowisko);

W ramach osi finansowane
będą przedsięwzięcia:

W ramach osi finansowane
będą przedsięwzięcia:








budowa, rozbudowa
infrastruktury
sieciowej
warunkująca
prawidłowy rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
poprzez
powszechność oraz
dostępność
jego
usług;
stworzenie dostępu
do
usług
informacyjnych oraz
rozwój infrastruktury
komunikacji
elektronicznej;
rozwój e – usług;



związane z rozwojem
infrastruktury
teleinformatycznej,
mającej wesprzeć oraz
zintensyfikować
rozwój społeczny i
gospodarczy
województwa
zachodniopomorskieg
o;
kompleksowa
rozbudowa
oraz
przebudowa
infrastruktury
sieci
szkieletowych,
lokalnych
sieci
dostępowych
oraz
kanałów
alternatywnych





związane z rozwojem
infrastruktury
teleinformatycznej,
mającej wesprzeć oraz
zintensyfikować
rozwój społeczny i
gospodarczy
województwa
zachodniopomorskieg
o;
kompleksowa
rozbudowa
oraz
przebudowa
infrastruktury
sieci
szkieletowych,
lokalnych
sieci
dostępowych
oraz
kanałów
alternatywnych

Zgodnie z
Uszczegółowieniem
Programu szczegółowe
zasady kwalifikowalności
wydatków są określone w
dokumentacji
konkursowej dla
właściwego
działania/poddziałania.

Również w treści
Uszczegółowienia mowa,
iż do współfinansowania
kwalifikują się wydatki
poniesione w związku z
technikami finansowania,
które nie powodują
natychmiastowego
przeniesienia prawa
własności do danego
dobra na Beneficjenta
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Odnosząc się do zapisów
Uszczegółowienia
wskazać należy, iż
wstępnie można uznać
IRU (Indefeasible Right of
Use) za wydatek
kwalifikowalny. Choć
przesądza o tym
każdorazowo
dokumentacja
konkursowa.
W ramach ostatniego z
ogłoszonych naborów
przez IZ RPO (ogłoszenie
z dnia 5 października 2010
r. - nabór wniosków o
dofinansowanie
projektów: Konkurs nr
RPOWZ/3.1/2010/1) IRU
(Indefeasible Right of Use)
uznane zostało za koszt

Oś priorytetowa 3. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
Działanie
3.1.
Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego




rozwój
oraz
zapewnienie
oraz
zapewnienie
powszechnego
szerokopasmowego i
bezpiecznego
dostępu do Internetu
w
szczególności
wsparcie inwestycji z
zakresu
budowy,
rozbudowy
i
przebudowy
szkieletowych,
dystrybucyjnych
i
dostępowych
regionalnych
sieci
szerokopasmowych
w
oparciu
o
technologię
światłowodową
i
technologię
bezprzewodową oraz
tworzenie
Publicznych Punktów
Dostępu do Internetu;



zapewniających
publiczny
szerokopasmowy
dostęp
do
usług
elektronicznych oraz
Internetu;
działania
umożliwiające
budowę, rozbudowę
oraz
wdrożenie
publicznych
usług
elektronicznych wraz
z
niezbędną
infrastrukturą;



zapewniających
publiczny
szerokopasmowy
dostęp
do
usług
elektronicznych oraz
Internetu;
działania
umożliwiające
budowę, rozbudowę
oraz
wdrożenie
publicznych
usług
elektronicznych wraz
z
niezbędną
infrastrukturą;

(podmiot użytkujący), w
tym w szczególności
wydatki poniesione w
związku z zastosowaniem
leasingu finansowego.

kwalifikowalny, jednak z
tym zastrzeżeniem, że
okres nieodwołalnego
prawa używania wynosi
przynajmniej 20 lat.
IRU (Indefeasible Right of
Use) zostanie uznane za
wydatek kwalifikowalny,
gdy obok wymienionych
w dokumentacji
konkursowej warunków
spełnione zostaną ogólne
warunki
kwalifikowalności
wydatków.
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tel. (+48 22) 53 49 190
fax (+48 22) 53 49 162
http://www.uke.gov.pl

