Polska Szerokopasmowa

Gliwicka prokuratura stawia zarzuty w sprawie
wyłudzeń w działaniu 8.4 POIG

14 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzania środków z Unii Europejskiej w
ramach budowy sieci internetowej z działania 8.4 POIG – podała gliwicka prokuratura, które
nadzoruje tę sprawę. Według dotychczasowych ustaleń, podmioty objęte postępowaniem ubiegały
się bądź uzyskały wsparcie finansowe w łącznej kwocie około 60 mln zł.

Informację o takim postępowaniu, podaną przez TVP.info, wedlug której są już pierwsi zatrzymani, potwierdziła
Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska. Śledztwo, które
wszczęto w lipcu 2013 r., zostało powierzone do prowadzenia delegaturze CBA w Katowicach.
Dotyczy ono poświadczania nieprawdy „co do okoliczności mających znaczenie prawne w fakturach VAT
dokumentujących zdarzenia gospodarcze”. Jak sprecyzowała Smorczewska, postępowanie związane jest z
podejrzeniem wyłudzenia dotacji ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka dotyczącego budowy sieci internetowej – „Zapewnienie dostępu do internetu na etapie ostatniej
mili” (8.4 POIG).
Według TVP.info firmy, które podpisywały umowę na budowę internetu, musiały wybrać podwykonawców w
drodze przetargu lub konkursu ofert. Tego wymagała od nas Komisja Europejska. Ale, jak pokazują najnowsze
ustalenia CBA, budowa internetu szerokopasmowego była często fikcją. Tak samo jak wybór podwykonawców.
Przedsiębiorcy z programu, który miał doprowadzić internet niemal do każdego domu, zrobili sobie maszynkę do
wyłudzania pieniędzy.
CBA i Prokuratura Okręgowa w Gliwicach sprawdzają 12 projektów o wartości 90 mln zł. Już dziś wiadomo, że
duża część przyznanych dotacji mogła zostać wyłudzona.
Jak podała TVP.info CBA zatrzymało właściciela firmy z Katowic, która otrzymała środki w ramach realizacji
projektu UE 8.4 POIG.
Według ustaleń śledczych, biznesmen zaproponował kilku znajomym przedsiębiorcom dostarczenie jednego z
elementów potrzebnych do budowy internetu. Uzgodniono, że faktura za jego dostawę będzie odpowiednio
zawyżona. Zakupu dokonano w ten sam sposób do trzech projektów, na które firma z Katowic otrzymała
dofinansowanie.
Według TVP.info, śledztwo dotyczy 12 projektów budowy sieci szerokopasmowej na kwotę 90 mln zł, na czym
miały zarabiać niektóre firmy, które wystawiały zawyżone faktury, tymczasem budowa internetu
szerokopasmowego była często fikcją. Przedsiębiorcy mieli tworzyć fikcyjne dokumenty po to, by bezpiecznie
rozliczyć dotację.
- Jest niemal pewne, że niedługo będą kolejne zarzuty. Te projekty były maszynką do wyłudzeń - powiedziała
TVP.info osoba znająca akta śledztwa.
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