Projekt z dnia 21.12.2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)
z dnia ………………………. 2012 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-20132)

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.3))
zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, pomocy
finansowej w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013, zwanego dalej
„Programem”.

1)

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279, poz. 1644) minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007—
2013. Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na
podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 248, poz. 1487).
2)
Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 został zaakceptowany decyzją Komisji
Europejskiej nr K(2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
objętego celem „konwergencja” w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013. Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007—2013. Zmiany w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
zostały zaakceptowane: decyzją Komisji Europejskiej nr K (2009) 5712 z dnia 17 lipca 2009 r., zmieniającą
decyzję Komisji K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem
„konwergencja” w Polsce i przyjęte uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia
zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 , oraz decyzją Komisji Europejskiej nr
K (2011) 9789 z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 w sprawie
przyjęcia programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „Konwergencja” w Polsce i sprostowaniem nr C (2012) 4173
do decyzji Komisji K (2011) 9789 zmieniającej decyzję K (2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem „Konwergencja" w Polsce.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w rozporządzeniu, jest udzielana przez Agencję
w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej „wsparciem”, przeznaczonego
na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych na tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci
szerokopasmowej Polski Wschodniej.
3. Wsparcie może być udzielone:
1) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
2) przedsiębiorcom.
4. Wsparcie nie może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 pkt 2:
1) na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej,
uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, w rozumieniu art.
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2);
2) będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającym kryteria
zagrożonego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze
wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie
wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej
„rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008” lub znajdującemu się w okresie
restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
3) innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria
podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie
restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu
pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących
pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.
Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).
5. Wydatkami kwalifikowalnymi są wydatki bezpośrednio związane z projektem
i niezbędne do jego realizacji, poniesione w okresie wskazanym w umowie o udzielenie
wsparcia, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem sytuacji, gdy
zgodnie z odrębnymi przepisami podmiotom, o których mowa w ust. 3, nie przysługuje prawo
do zwrotu lub obniżenia należnego podatku od towarów i usług.

§ 2. 1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wsparcia:
1) przyznawanego na działalność związaną z wywozem, tj. wsparcia bezpośrednio
związanego z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci
dystrybucji lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności
wywozowej;
2) uwarunkowanego pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do
towarów sprowadzanych z zagranicy.
2. Wsparcie dla podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2, nie może być
udzielone na działalność gospodarczą:

1) związaną z produkcją podstawową produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przy czym „produkt rolny” należy
rozumieć zgodnie z art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
2) związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych
w przypadkach, gdy:
a) wysokość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych
nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez
przedsiębiorstwa objęte pomocą lub
b) przyznanie pomocy jest uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości
producentom surowców;
3) w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr
1759/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 104/2000
w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz.
UE L 335 z 01.12.2006, str. 3);
4) w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów
wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej;
5) w sektorze węglowym w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23
lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. UE L 205
z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2,
str. 170);
6) w sektorze budownictwa okrętowego.
§ 3. 1. Wsparcie może być udzielane dla projektów, które realizowane są na terenie Polski
Wschodniej.
2. Wsparcie ma na celu rozwój gospodarczy i społeczny Polski Wschodniej poprzez
poprawę jakości i zwiększenie zasięgu szerokopasmowego dostępu do Internetu.

1)
2)

3)

4)

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 3,
otrzymujący od Agencji wsparcie;
dniu rozpoczęcia realizacji inwestycji — należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia
robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia towarów i usług
związanych z realizacją inwestycji, z wyłączeniem dokumentów dotyczących wsparcia
realizacji inwestycji, w szczególności: rezerwacji częstotliwości, uzyskania pozwolenia
na budowę, zawarcia bezzadatkowej przedwstępnej umowy najmu lub dzierżawy
budynków lub gruntów, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
dniu zakończenia realizacji projektu – należy przez to rozumieć datę wskazaną w umowie
o udzielenie wsparcia, jako dzień złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność
końcową;
dużym projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 39 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
(Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
Rady (WE) nr 1083/2006”;

5) dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 2
pkt 12 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
6) Instytucji Zarządzającej — należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego;
7) intensywności pomocy — należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej
w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych;
8) leasingu — należy przez to rozumieć leasing w znaczeniu nadanym przez
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały włączone do
porządku prawnego Unii Europejskiej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1073/2005
z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące
określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do KIMSF-2; (Dz. Urz.
UE L 175 z 08.07.2005, str. 3);
9) mikroprzedsiębiorcy, małym przedsiębiorcy lub średnim przedsiębiorcy — należy przez
to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające kryteria określone w załączniku I do
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;
10) najbliższym punkcie dystrybucji Internetu — należy przez to rozumieć węzeł
telekomunikacyjny należący do operatora telekomunikacyjnego, w którym oferowana jest
usługa hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu, a którego parametry
techniczne, lokalizacja oraz warunki udostępnienia są optymalne dla realizacji projektu;
11) najbardziej efektywnym punkcie dystrybucji Internetu - należy przez to rozumieć
najbliższy węzeł telekomunikacyjny regionalnej telekomunikacyjnej sieci szkieletowej
realizowanej w ramach wsparcia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w którym jest lub
będzie oferowana usługa hurtowego szerokopasmowego dostępu do Internetu;
12) Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa:
lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;
13) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy
o udzielenie wsparcia, w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej;
14) sieci szerokopasmowej — należy przez to rozumieć sieć telekomunikacyjną służącą do
zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu;
15) sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej — należy przez to rozumieć sieć
szerokopasmową tworzoną w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej;
16) szerokopasmowym dostępie do Internetu — należy przez to rozumieć dostęp do
Internetu, dla którego wymagana przepływność łącza do użytkownika końcowego wynosi
co najmniej 2 Mb/s;
17) szerokopasmowym dostępie do Internetu nowej generacji — należy przez to rozumieć
szerokopasmowy dostęp do Internetu o wyższych parametrach (takich jak wyższa
przepływność – co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego) w porównaniu
z usługami świadczonymi za pomocą istniejących sieci z przewodów miedzianych,
zapewniany poprzez sieci przewodowe, które składają się w całości lub w części
z elementów optycznych;
18) środkach trwałych — należy przez to rozumieć rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu
art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

19) trwałości projektu — należy przez to rozumieć trwałość realizacji projektu w rozumieniu
art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006;
20) umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę dotyczącą
dofinansowania projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Działania II.1 Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej, zawartą pomiędzy Agencją a beneficjentem;
21) użytkowniku końcowym — należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2
pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz.
1800, z późn. zm.4));
22) wartościach niematerialnych i prawnych — należy przez to rozumieć wartości
niematerialne i prawne w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr
800/2008;
23) wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć wniosek
określony w formularzu stanowiącym załącznik XXI do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz.
Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1);
24) wniosku o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta
o przyznanie środków na realizację projektu w ramach Działania II.1 Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej;
25) zasadniczej modyfikacji - należy przez to rozumieć działania określone w art. 57 ust. 1
rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.
Rozdział 2
Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia

§ 5. 1. Agencja może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
1) budowy i innych robót budowlanych oraz nabycia lub wytworzenia środków trwałych,
w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzętu i wyposażenia, w zakresie regionalnej
telekomunikacyjnej sieci szkieletowej, w celu zapewnienia możliwości korzystania
z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2) opracowania i organizacji szkoleń dla osób nieposiadających umiejętności korzystania
z technologii komputerowych i niemających dostępu do Internetu w Polsce Wschodniej.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz.
1362, Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr
17, poz. 101, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 81, poz.
530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499, Nr 238, poz.
1578, z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i 587, Nr 134, poz. 779, Nr 153, poz. 903, Nr 171, poz. 1016, Nr 233, poz. 1381
i Nr 234, poz. 1390 oraz z 2012 r. poz. 908.

2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust.1 pkt 1, może nastąpić również
w drodze leasingu, najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów.
3. Wielkość wsparcia udzielanego zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji
Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r. SA.33441 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33439
(2011/N), SA.33438 (2011/N), SA.30851 (2011/N) – Polska Projekt pt. Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej, może wynosić do 95 % wydatków kwalifikowalnych,
przy czym wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że projekt nie zostanie poddany
zasadniczej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
§ 6. 1. Agencja może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2,
na zbudowanie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy
najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem
końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu
usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania
z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego
szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej
generacji. Wsparcie to stanowi regionalną pomoc inwestycyjną oraz jest udzielane zgodnie
z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I, art. 13 w rozdziale II oraz rozdziału III
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
2. Wsparcie na zbudowanie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem
końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta
infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu
dystrybucji Internetu.
3. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone mikroprzedsiębiorcy,
małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed
dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji.
4. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone przedsiębiorcy innemu niż
mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, jeżeli złożył wniosek o udzielenie
wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji inwestycji, w którym wykazał wystąpienie efektu
zachęty w rozumieniu art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.
5. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielane na realizację nowych
inwestycji. Nowa inwestycja obejmuje:
1) inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z:
a) utworzeniem nowej jednostki,
b) rozbudową istniejącej jednostki,
c) dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych
produktów lub
d) zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki;
2) nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z jednostką, która została zamknięta
lub zostałaby zamknięta, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez
inwestora niezależnego od zbywcy.

6. Nową inwestycją nie jest:
1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych;
2) nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
1)
2)
3)

4)

5)

7. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone beneficjentowi, który:
złożył do Agencji wniosek o udzielenie wsparcia;
zobowiązał się do realizacji inwestycji;
zobowiązał się do utrzymania trwałości projektu objętego wsparciem, w szczególności
przez utrzymanie inwestycji objętej wsparciem w województwie, w którym została
zrealizowana, co najmniej przez 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego
i średniego przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata, od dnia zakończenia realizacji
projektu, przy czym wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku
z szybkim rozwojem technologicznym lub modernizacja sieci telekomunikacyjnej
w celu zwiększenia jej przepustowości jest zgodna z warunkami utrzymania trwałości
projektu;
zobowiązał się do zapewnienia kompatybilności i połączalności budowanej
infrastruktury telekomunikacyjnej z publiczną siecią telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 pkt 29 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne;
przedłożył informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 i Nr 254, poz. 1704).

8. Wymóg utrzymania trwałości projektu nie uniemożliwia wprowadzania w projekcie
uzasadnionych ekonomicznie lub technologicznie modyfikacji w odniesieniu do
świadczonych usług i głównych ich odbiorców. Modyfikacje te są możliwe po uzyskaniu
akceptacji Agencji. Użycie sprzętu wymienionego podczas tej modyfikacji poza obszarem
projektu wymaga akceptacji Agencji.
9. Agencja informuje beneficjenta o numerze referencyjnym programu pomocowego,
na podstawie którego udzielane jest temu beneficjentowi wsparcie, o którym mowa w ust. 1.
§ 7. 1. Do wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 ust.
1, zalicza się wydatki poniesione na:
1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów lub budynków, do
wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, pod warunkiem
że:
a) beneficjent przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że
cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej gruntu określonej na dzień
nabycia,
b) w okresie siedmiu lat poprzedzających datę zakupu gruntu zakup ten nie był
współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy
publicznej lub pomocy de minimis;
2) najem lub dzierżawę gruntów lub budynków (w tym powierzchni, pomieszczeń
i innych ich części) do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikowanych
projektu, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy została zawarta na okres co

najmniej 5 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu. W przypadku
gdy beneficjentem jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, okres ten
wynosi co najmniej 3 lata;
3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym nabycie robót i materiałów
budowlanych, w szczególności:
a) wyposażenia technicznego,
b) maszyn i urządzeń,
c) narzędzi, przyrządów i aparatury,
d) infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, w szczególności
kanalizacji kablowej, linii kablowych, włókien światłowodowych, szaf
telekomunikacyjnych, masztów i wież radiowych;
4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii
poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy
technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie w jednostce, która otrzymała pomoc,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie
może sprawować kontroli nad sprzedawcą a sprzedawca nad kupującym
w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia
2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str.
1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),
d) będą stanowić aktywa beneficjenta i pozostaną w jednostce otrzymującej pomoc
przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego
przedsiębiorcy - co najmniej przez 3 lata;
5) nabycie usług związanych z przygotowaniem projektu, w tym:
a) nadzór techniczny,
b) przygotowanie dokumentacji technicznej,
c) przygotowanie ekspertyz, badań, analiz technicznych, finansowych,
ekonomicznych, prawnych oraz specjalistycznych.
2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jak również gruntów lub
budynków, może nastąpić również w drodze leasingu.
3. W przypadku gdy przedmiotem leasingu jest leasing środków trwałych, innych niż
grunty i budynki, powinien mieć on postać leasingu finansowego i zawierać zobowiązanie do
przeniesienia własności tych środków na beneficjenta po zakończeniu okresu leasingu.
4. W przypadku gdy przedmiotem leasingu, o którym mowa w ust. 2, jest leasing
gruntu lub budynku powinien on trwać przez odpowiedni okres wskazany w ust. 1 pkt 2.
5. Środki trwałe powinny być nowe, z wyłączeniem środków trwałych nabytych przez
beneficjenta będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, pod
warunkiem że:
1) cena używanych środków trwałych nie przekroczy ich wartości rynkowej określonej
na dzień nabycia i będzie niższa od ceny podobnych nowych aktywów;

2) sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę używanych środków trwałych,
miejsce i datę ich zakupu;
3) w okresie siedmiu lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie
był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy
publicznej lub pomocy de minimis;
4) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji projektu oraz
spełnia obowiązujące normy i standardy;
5) w przypadku przejęcia jednostki uwzględnia się jedynie koszty nabycia aktywów od
osób trzecich, o ile transakcję przeprowadzono na warunkach rynkowych;
w przypadku gdy nabyciu towarzyszy inna inwestycja, wydatki z nią związane
powiększają koszty nabycia.
6. W przypadku beneficjenta innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni
przedsiębiorca, wydatki określone w ust. 1 pkt 4 uwzględnia się w wysokości
nieprzekraczającej 50 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
7. Wydatki na nabycie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uwzględnia się
wyłącznie w przypadku gdy beneficjentem jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni
przedsiębiorca, a pomoc jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w art. 26
rozporządzenia Komisji nr 800/2008.
8. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych ustala się zgodnie z przepisami o rachunkowości.
9. Wydatki na najem lub dzierżawę, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują także
opłaty dla właściciela, użytkownika wieczystego nieruchomości lub zarządcy
nieruchomości za umożliwienie umieszczenia na nieruchomości obiektów i urządzeń
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
w
szczególności
zainstalowania
urządzeń
telekomunikacyjnych, przeprowadzenia linii kablowych pod nieruchomością, na niej lub
nad nią, umieszczenia tabliczek informacyjnych o urządzeniach, a także ich eksploatacji
i konserwacji, niezależnie od tego, czy podstawą do poniesienia tych opłat jest umowa
o korzystanie z gruntu lub budynku, czy też decyzja administracyjna.
10. Wydatki na zakup, wytworzenie, leasing, najem lub dzierżawę środków transportu
nie są wydatkami kwalifikowalnymi.
§ 8. 1. Maksymalna intensywność pomocy w zakresie wsparcia, o którym mowa w § 6
ust. 1, nie może przekraczać wielkości określonych w § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.
U. Nr 190, poz. 1402).
2. W przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,
z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu oraz
z wyłączeniem pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego,
intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu o:
1) 10 punktów procentowych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;
2) 20 punktów procentowych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

3. Maksymalną wartość wsparcia, o którym mowa w § 6 ust. 1, udzielanego na
realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem określonym w § 4 ust.
1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej.
4. Wartość wsparcia na projekt nie może być niższa niż 100 tysięcy złotych.
5. Beneficjent otrzymujący wsparcie, o którym mowa w § 6 ust. 1, zapewni
finansowanie projektu w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25 % wydatków
kwalifikowalnych będzie pokryte ze środków własnych beneficjenta lub z zewnętrznych
źródeł finansowania, niepochodzących ze środków publicznych.
§ 9. Pomoc na duże projekty inwestycyjne, udzielana w ramach wsparcia, o którym
mowa w § 6 ust. 1, podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej w przypadkach,
o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Komisji nr 800/2008.
§ 10. Wsparcie, o którym mowa w § 6 ust. 1, podlega sumowaniu z każdą inną pomocą,
w tym pomocą de minimis, udzieloną beneficjentowi w odniesieniu do tych samych
wydatków kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może
przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, określonej w § 8 ust. 1 i 2, a w odniesieniu
do dużego projektu inwestycyjnego maksymalnej wartości wsparcia ustalonej zgodnie z § 8
ust. 3.
Rozdział 3
Tryb udzielania wsparcia

§ 11. 1. Agencja udziela wsparcia:
1) określonego w § 5 ust. 1, na realizację projektów indywidualnych, o których mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 279,
poz. 1644), z zastrzeżeniem § 13;
2) określonego w § 6 ust. 1, na realizację projektów wyłonionych w trybie konkursu,
o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
2. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ogłoszonych stosownie do
art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
Agencja powiadamia pisemnie podmioty odpowiedzialne za opracowanie tych projektów
o konieczności złożenia w terminie przez nią wskazanym wniosku o udzielenie wsparcia.
3. W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja ogłasza na swojej
stronie internetowej konkurs. Ogłoszenie o konkursie określa:
1) rodzaj projektów podlegających wsparciu;
2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;

4) poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5) maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile taka została ustalona;
6) kryteria wyboru projektów;
7) termin rozstrzygnięcia konkursu;
8) wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
9) termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
10) wzór umowy o udzielenie wsparcia;
11) informację o przysługujących wnioskodawcy środkach odwoławczych.
4. Agencja, w dniu ogłoszenia konkursu, zamieszcza w dzienniku o zasięgu
ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy
określone w ust. 3 pkt 1-3, oraz wskazuje adres strony internetowej, na której zamieszczono
ogłoszenie o konkursie.
5. Beneficjent składa wniosek o udzielenie wsparcia do Agencji.
6. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera w szczególności:
1) nazwę beneficjenta;
2) tytuł i miejsce realizacji projektu;
3) cel realizacji projektu;
4) opis projektu;
5) opis rezultatów realizacji projektu;
6) harmonogram realizacji projektu;
7) wartość projektu;
8) wydatki kwalifikowalne;
9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;
10) źródła finansowania projektu.
7. Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie
wsparcia na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, według „Kryteriów wyboru
projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013”,
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program, o którym mowa w art. 36 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
8. Po zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia Agencja
przekazuje do Instytucji Zarządzającej informację dotyczącą wyników oceny oraz listę
projektów rekomendowanych do realizacji.
9. Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą, Agencja ogłasza
na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie
informuje każdego z wnioskodawców o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.
10. W przypadku zatwierdzenia projektu, o którym mowa w ust. 9, Agencja zawiera
z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia.
§ 12. 1. W przypadku projektu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, realizacja inwestycji
może rozpocząć się po złożeniu przez beneficjenta wniosku, o którym mowa w § 11 ust. 5,

i uzyskaniu przez beneficjenta od Agencji pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem
szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt co do zasady kwalifikuje się do wsparcia.
2. W przypadku przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni
przedsiębiorca, Agencja przed udzieleniem wsparcia sprawdza, czy złożona dokumentacja
zakłada spełnienie co najmniej jednego z kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 800/2008.
3. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane przez Agencję w terminie
do 60 dni od daty wpływu wniosku o dofinansowanie i nie stanowi podstawy do roszczeń
o przyznanie i wypłatę wsparcia.
§ 13. 1. Podmiot odpowiedzialny za opracowanie dużego projektu składa wniosek
o potwierdzenie udzielenia pomocy w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym
mowa w § 11 ust. 2.
2. Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje
zatwierdzony wniosek do Instytucji Zarządzającej.
3. Po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku dla dużego projektu
Agencja może zawrzeć z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia na realizację projektu,
z zastrzeżeniem ust. 8.
4. Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ostateczną decyzję
o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu podejmuje Komisja Europejska, po przekazaniu
wniosku przez Instytucję Zarządzającą.
5. Instytucja Zarządzająca pisemnie informuje Agencję o decyzji Komisji
Europejskiej.
6. Agencja pisemnie informuje o wyniku postępowania podmiot, o którym mowa
w ust. 1.
7. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu do
realizacji dużego projektu, o której mowa w ust. 4, Agencja zawiera z beneficjentem umowę
o udzielenie wsparcia.
8. W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o odmowie wniesienia
wkładu finansowego w ramach dużego projektu, o której mowa w art. 41 ust.
3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Agencja wypowiada umowę o udzielenie
wsparcia na realizację projektu ze skutkiem natychmiastowym.
9. W przypadku decyzji zmieniającej pewne elementy związane z realizacją dużego
projektu Agencja podpisuje z beneficjentem stosowny aneks do umowy o udzielenie wsparcia
na realizację projektu.
§ 14. Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 3030g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 15. Do umów o udzielenie wsparcia, o którym mowa w §5 ust. 1, zawartych przed
dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.

§ 16. Regionalna pomoc inwestycyjna, o której mowa w § 6 ust. 1, może być udzielana
przedsiębiorcom do dnia 31 grudnia 2013 r.
§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO

W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI

UZASADNIENIE
do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy
finansowej na tworzenie i umożliwianie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 6b ust. 10 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PARP” i określa szczegółowe
przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP) pomocy finansowej na tworzenie i umożliwianie dostępu do sieci szerokopasmowej
w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW).
Wydanie odrębnego rozporządzenia na wskazanej wyżej podstawie prawnej jest zgodne
z §119 ust. 2 Zasad Techniki Prawodawczej (załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dn. 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr
100, poz. 908, z późn. zm.), bowiem sprawy uregulowane rozporządzeniem są tematycznie
odrębne od spraw regulowanych innymi rozporządzeniami wydanymi na tej samej podstawie
prawnej i mają rozłączne zakresy zastosowania. Wymóg wyczerpującego, odrębnego
i rozłącznego uregulowania spraw dotyczących wsparcia udzielanego przez Agencję
w ramach działania II.1 PO RPW, spowodował również konieczność uchylenia przepisów
dotyczących tych spraw, a zamieszczonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152, z 2009 r. Nr 138, poz. 1129 oraz
z 2011 r. Nr 210, poz. 1256), co zgodnie z §129 Zasad Techniki Prawodawczej jest
przedmiotem odrębnego rozporządzenia zmieniającego, które jest procedowane łącznie
z niniejszym rozporządzeniem.
Potrzeba wydania rozporządzenia, które będzie regulować zasady udzielania pomocy
finansowej na tworzenie i umożliwianie dostępu do sieci szerokopasmowej w ramach
działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013 wynika z włączenia możliwości udzielania regionalnej pomocy
inwestycyjnej w ramach wyłączeń grupowych na rzecz przedsiębiorców, w tym
mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Regulacja stanowi zatem
program pomocowy pozwalający na udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
wyłączeń grupowych. W projekcie rozporządzenia określone zostały warunki udzielania tej
pomocy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
Celem działania II.1 jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze
szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie
i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej, co obejmuje budowę sieci szkieletowej
i sieci dostępowych oraz przyłączanie do nich użytkowników końcowych, jak również
szkolenia użytkowników końcowych.

Dotychczas wsparcie w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
mogło być udzielane wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego (samorządom
poszczególnych województw Polski Wschodniej) na realizację 5 projektów indywidualnych
polegających na budowie regionalnej szkieletowej sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci
dystrybucyjnej (backhaul). W ramach tych projektów udzielana jest pomoc publiczna nie
stanowiąca programu pomocowego, notyfikowana indywidualnie Komisji Europejskiej
i uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem na warunkach określonych w decyzji z dnia 10
listopada 2011 r. SA.33438 (2011/N), SA.33440 (2011/N), SA.33441 (2011/N), SA.33439
(2011/N), SA 30851 (2011/N) Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
Głównym celem tych projektów indywidualnych jest budowa szkieletowej sieci
telekomunikacyjnej (szerokopasmowej) z przeznaczeniem przede wszystkim na zapewnienie
dostępu szerokopasmowego nowej generacji (NGA), a uzupełniająco również podstawowego
szerokopasmowego dostępu do Internetu. W projektach tych założono, że budowa węzłów
sieci regionalnej stworzy odpowiednią zachętę do budowy sieci dostępowych (infrastruktury
„ostatniej mili”), przyłączania do nich użytkowników końcowych oraz świadczenia im usługi
szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jednakże z uwagi na budowę węzłów sieci
regionalnej przede wszystkim na obszarach wiejskich i oddalonych, o słabej gęstości
zaludnienia, na których budowa infrastruktury szerokopasmowej nie jest opłacalna
ekonomicznie dla podmiotów rynkowych, na niektórych obszarach, by osiągnąć cele
działania II.1, może istnieć konieczność wsparcia również inwestycji polegających na
budowie sieci dostępowych (infrastruktury „ostatniej mili”) i przyłączenia do sieci
użytkownika końcowego. Wsparcie takich inwestycji zapewni realizację pozostałego odcinka
sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej, łączącego węzły sieci szkieletowej
z użytkownikami końcowymi, zwłaszcza w tych przypadkach, w których inwestycje takie nie
są opłacalne ekonomicznie dla podmiotów rynkowych pomimo budowy węzła sieci
szkieletowej.
Rozszerzenie wsparcia udzielanego przez Agencję na przyłączanie użytkowników końcowych
i budowę infrastruktury sieci dostępowej bezpośrednio przez przedsiębiorców jest niezbędne
i stało się możliwe wskutek zmian w Programie. Aktualna wersja Programu, zaakceptowana
przez Komisję z dniem 28 czerwca 2012 r., przewiduje, że w ramach Priorytetu II
Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizowane działanie pod nazwą „Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej”, w ramach którego realizowane będą komplementarne
projekty składające się z dwóch komponentów:
- Budowa infrastruktury szerokopasmowej na rzecz sieci NGA oraz podstawowego dostępu
do Internetu województw Polski Wschodniej,
- Szkolenie osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”(jako uzupełnienie działania) do 10
% kosztów kwalifikowanych – „cross financing”.
Działanie będzie realizowane przez przygotowanie, a następnie wdrożenie komplementarnych
projektów, które swoim zasięgiem obejmowały będą regiony Polski Wschodniej. W ramach
projektów zakłada się budowę, na terenie każdego z województw Polski Wschodniej, na
obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym oraz dotkniętych zakłóceniami
w funkcjonowaniu rynku, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, przede wszystkim

pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych
operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Regionalne sieci umożliwią podmiotom komercyjnym budowę własnych sieci na terenach
dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. W ten sposób sieć szerokopasmowa
Polski Wschodniej składać się będzie z elementów lokalnych sieci szkieletowych (tzw.
backhaul albo middle mile) łączących krajową sieć szkieletową z sieciami dostępowymi abonenckimi (last mile). W przypadkach, w których będzie to konieczne do osiągnięcia celów
działania, dopuszczalne jest budowanie w ramach projektów również sieci dostępowych.
Budowana infrastruktura pasywna obejmować będzie elementy, które są niezbędne do
instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja
teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów
telekomunikacyjnych. W ramach projektów może być również realizowana warstwa aktywna,
zapewniająca w szczególności usługi transmisji danych oraz hurtowy dostęp do Internetu.
Projekt nie faworyzuje a priori żadnej konkretnej technologii. Ostateczny wybór rozwiązania
technologicznego zostanie dokonany na podstawie analizy kosztów i korzyści
przeprowadzonej w studium wykonalności projektu.
Projekty realizowane w ramach działania II.1 muszą być komplementarne, co dotyczy także
tych projektów, w których budowana jest wyłącznie sieć dostępowa. Ich przedmiotem jest
budowa infrastruktury szerokopasmowej „ostatniej mili” na rzecz sieci NGA lub
podstawowego dostępu do Internetu województw Polski Wschodniej, która – łącznie
z regionalnymi sieciami szkieletowymi – w sensie funkcjonalnym stanowi sieć
szerokopasmową Polski Wschodniej, pomimo przynależności własności jej poszczególnych
elementów do różnych podmiotów (sieć szkieletowa będzie własnością samorządów
województw Polski Wschodniej przez okres wskazany w decyzji Komisji Europejskiej,
natomiast sieć dostępowa będzie własnością pozostałych beneficjentów działania II.1).
Komplementarność projektów budowy sieci dostępowej i przyłączania użytkowników
końcowych z projektami budowy regionalnych sieci szkieletowych jest osiągana poprzez
zdefiniowanie infrastruktury objętej wsparciem jako infrastruktury pomiędzy użytkownikiem
końcowym a najbliższym punktem dystrybucji Internetu lub najbardziej efektywnym punktem
dystrybucji Internetu, przy czym ten ostatni punkt to węzły sieci szkieletowej realizowanej
w ramach działania II.1, które co najmniej są w budowie lub projektowaniu. Zapewnieniu
komplementarności służy także ustanowienie reguły, zgodnie z którą dofinansowanie budowy
infrastruktury „ostatniej mili” będzie możliwe, o ile w danej miejscowości nie istnieje i nie
jest planowany do budowy węzeł sieci szkieletowej realizowanej przez samorządy
województw, czyli najbardziej efektywny punkt dystrybucji Internetu.
Komponent szkoleniowy działania II.1 będzie realizowany wyłącznie w ramach projektów
indywidualnych budowy regionalnych sieci szkieletowych, bowiem zapewni to większy
i uniwersalny zasięg oddziaływania, wykorzystujący efekt skali. Szkolenia kierowane są do
użytkowników końcowych, w tym z obszarów będących w zasięgu sieci szkieletowej, a więc
do tej samej grupy docelowej, do której usługi będą kierowali beneficjenci wsparcie budowy
sieci dostępowej. Nie ma więc uzasadnienia dla dublowania działań i przyznawania wsparcia
na szkolenie użytkowników końcowych w ramach projektów budowy sieci dostępowych, tym
samym nie jest to konieczne do osiągnięcia celów działania II.1.

Projekty objęte wsparciem są komplementarne również względem projektów w ramach
działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (na warunkach
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2010 r.,
Dz. U. Nr 170, poz. 1147), Programu Rozwój Obszarów Wiejskich oraz Regionalnych
Programów Operacyjnych (na warunkach rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
z dnia 7 grudnia 2009 r., Dz. U. Nr 214, poz 1661). Kolizje między pomocą publiczną
udzielaną w ramach tych Programów rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami Linii
Demarkacyjnej. Podkreślić należy, że w ramach działania 8.4 PO IG wsparcie było dostępne
wyłącznie dla przedsiębiorców z sektora MŚP i większość środków została już przyznana
beneficjentom w zasadzie wyłącznie na budowę infrastruktury „ostatniej mili” do sieci
szkieletowych podmiotów rynkowych ze względu na późniejsze wdrożenie budowy
regionalnej sieci szkieletowej Polski Wschodniej, przy czym w ramach projektów objętych
wsparciem dominowały sieci radiowe zapewniające podstawowy szerokopasmowy dostęp do
Internetu. Tymczasem wsparcie w ramach działania II.1 będzie obejmowało przede
wszystkim te sieci dostępowe, które są konieczne do osiągnięcia celów działania
i komplementarne do budowanych w jego ramach regionalnych sieci szkieletowych, ze
szczególnym uwzględnieniem sieci NGA, a więc sieci przewodowych w całości lub w części
optycznych, które wymagają większych nakładów inwestycyjnych i zdecydowały o zaliczeniu
do beneficjentów także przedsiębiorców spoza sektora MŚP, dysponujących większymi
możliwościami kapitałowymi. Natomiast co do wsparcia w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych i Programu Rozwój Obszarów Wiejskich, to wsparciu podlegają przede
wszystkim projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, a wysokość
wsparcia znacząco ogranicza możliwości budowy sieci dostępowych NGA. Linia
Demarkacyjna powinna w podobny sposób zapobiegać kolizjom jak obecnie czyni to
w odniesieniu do budowy przez przedsiębiorców sieci dostępowych w ramach PO IG oraz
poszczególnych RPO – na poziomie Urzędu Marszałkowskiego następuje weryfikacja czy
obszar planowany do objęcia siecią dostępową jest jednocześnie objęty inną siecią, dla której
złożono lub zatwierdzono wnioski o dofinansowanie w ramach PO IG lub RPO. Przy ocenie
powinien być uwzględniany rodzaj sieci (NGA lub podstawowa), jak również poziom
docelowej penetracji usługami szerokopasmowymi. Urząd Marszałkowski powinien być
wspierany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który będzie koordynował tworzenie
i aktualizowanie list obszarów, na których dopuszczalna jest budowa (UKE obecnie wykonuje
te działania dla PO IG i RPO).
W przepisie § 1 określono formę udzielenia pomoc finansowej (ust. 2), rodzaje beneficjentów
(ust. 3), wskazano wykluczenia stosowane w udzielaniu regionalnej pomocy inwestycyjnej ze
względów podmiotowych (ust. 4), oraz określono podstawowe wymagania w odniesieniu do
wydatków, by możliwe było ich uznanie za wydatki kwalifikowalne (ust. 5).
W przepisie § 2 określono wykluczenia stosowane w udzielaniu wsparcia inwestycyjnej dla
określonych rodzajów działalności.
W przepisie § 3 określono obszar, na którym może być udzielone wsparcie oraz cele
wsparcia.

Dla większej czytelności i przejrzystości rozporządzenia wprowadzone zostały niezbędne
definicje (§4).
W ramach definicji konieczne było wprowadzenie pojęcia „duży projekt” oraz „duży projekt
inwestycyjny”, które są zdefiniowane w rozporządzeniach unijnych w różny sposób i na różne
cele. „Duży projekt” to operacja finansowana z programu operacyjnego o koszcie całkowitym
przekraczającym kwotę 50 mln euro, dla której dofinansowanie jest udzielane w szczególnym
trybie i która wymaga decyzji Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu wkładu unijnego.
Natomiast „duży projekt inwestycyjny” oznacza inwestycję w środki trwałe, której koszty
kwalifikowalne przekraczają 50 mln euro i która wymaga indywidualnego zgłoszenia pomocy
publicznej oraz uzyskania decyzji Komisji Europejskiej co do zgodności pomocy ze
wspólnym rynkiem oraz dla której w specyficzny sposób obliczana jest wartość pomocy.
Ponadto, rozróżniono kilka pojęć w obrębie sieci i dostępu szerokopasmowego. Najszerszym
jest pojęcie „sieci szerokopasmowej”, obejmujące każdą sieć telekomunikacyjną służącą do
Podkategorią jest „sieć
zapewnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu.
szerokopasmowa Polski Wschodniej”, do której zalicza się każda sieć szerokopasmowa
tworzona w ramach działania II.1 PO RPW, co obejmuje: a) regionalną telekomunikacyjną
sieć szkeletową, budowaną przez samorządy województw w ramach projektów
indywidualnych „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” oraz b) infrastrukturę
telekomunikacyjną „ostatniej mili” zapewniająca możliwość świadczenia szerokopasmowego
dostępu do Internetu, finansowaną w ramach wsparcia, o którym mowa w § 6 rozporządzenia,
a łączącą użytkownika końcowego z punktami dystrybucji Internetu, tj. bądź węzłem sieci
szkieletowej budowanej przez samorządy województw („najbardziej efektywny punkt
dystrybucji Internetu”), bądź węzłem innej sieci szerokopasmowej („najbliższy punkt
dystrybucji Internetu”). Węzeł sieci szkieletowej budowanej przez samorządy województw
jest punktem najbardziej efektywnym ze względu na komplementarność wsparcia w ramach
działania II.1 PO RPW, co zapewni maksymalną efektywność w osiągnięciu celów tego
działania. Dlatego też udzielenie wsparcia na infrastrukturę „ostatniej mili” pomiędzy
użytkownikiem końcowym a węzłem takiej sieci nie wymaga, by węzeł ten już był
wybudowany (wystarczające jest zaplanowanie go do realizacji w ramach projektów „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej”), ani też nie wymaga dodatkowego wykazania przez
wnioskodawcę, że jest to węzeł optymalny do realizacji projektu (wystarczające jest, że to
najbliższy węzeł sieci szkieletowej realizowanej przez samorządy województw w ramach
tego samego działania II.1 PO RPW). Węzły telekomunikacyjne wszystkich innych sieci
szerokopasmowych, przede wszystkim należących do operatorów komercyjnych, mogą
służyć do podłączenia infrastruktury „ostatniej mili” objętej wsparciem, ale wymagają
dodatkowego wykazania, że są to optymalne do realizacji projektu węzły, w których już
oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu. Określenie sieci jako „szkieletowej”
nie wymaga definiowania tego pojęcia z uwagi na jednoznaczne jego znaczenie w języku
branżowym.
W przepisie § 5 określono wydatki kwalifikowalne, które mogą być objęte wsparciem
udzielanym dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów indywidualnych,
z jednoznacznym dopuszczeniem nabywania środków trwałych na zasadach dzierżawy lub

podobnej umowy, zgodnie z przepisami o rachunkowości, pozwalającej na zaliczenie środka
trwałego do ewidencji dzierżawcy. W ust. 3 określono wysokość dofinansowania.
W przepisie § 6, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, wskazano warunki
przyznania przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyjnej na przyłączenie
użytkowników końcowych do sieci szerokopasmowej poprzez budowę sieci dostępowych.
W szczególności określono, że wsparcie może być udzielone wyłącznie na nową inwestycję,
którą w tym przepisie określono zgodnie z art. 12 rozporządzenia nr 800/2008. Zakres
przedmiotowy pomocy obejmuje infrastrukturę telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub
najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, w celu
umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia
do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do
Internetu (tzw. infrastruktura „ostatniej mili” lub sieć dostępowa). Jeżeli w miejscowości,
w której wnioskodawca zamierza zbudować taką infrastrukturę istnieje lub jest planowany do
budowy węzeł sieci szkieletowej realizowanej w ramach projektów „Sieć Szerokopasmowa
Polski Wschodniej”, dopuszczalne jest wybudowanie wyłącznie infrastruktury „ostatniej
mili”, która będzie przyłączona do tego węzła, co nie uniemożliwia, by była ona przyłączona
również do węzła innej sieci szerokopasmowej. W pozostałych przypadkach objęta
wsparciem infrastruktura „ostatniej mili” może być podłączona do najbliższego węzła sieci
szkieletowej samorządów województw w innej miejscowości, ewentualnie do węzłą sieci
szerokopasmowej operatora telekomunikacyjnego, jeżeli wnioskodawca wykaże, że jest to
optymalne dla realizacji projektu. Ponadto, w ust. 1 określono obszary, na których może być
budowana infrastruktura „ostatniej mili”, jako obszarach, na których nie ma odpowiedniego
szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej
generacji. Brak odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu powinien być
ustalany z uwzględnieniem warunków świadczenia tych usług, cenowych i jakościowych,
w porównaniu z warunkami ich świadczenia na obszarach o rozwiniętej konkurencji opartej
na niezależnej infrastrukturze. Stwierdzenie braku takiego dostępu umożliwia wsparcie
infrastruktury „ostatniej mili” umożliwiającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, natomiast
stwierdzenie braku wyłącznie szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji
umożliwia wsparcie tylko infrastruktury „ostatniej mili”, która zapewni tego rodzaju dostęp.
W przepisie § 6 nałożono także obowiązki w zakresie utrzymania trwałości projektu oraz
wykazania efektu zachęty, w obu przypadkach zgodnie z rozporządzeniem nr 800/2008. .
W przepisie § 7 określono katalog wydatków kwalifikowalnych. W szczególności, zgodnie
z art. 13 ust. 7 rozporządzenia nr 800/2008, w odniesieniu do gruntów i budynków mogą być
kwalifikowalne koszty najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli będzie trwał przez okres co
najmniej 5 lat od przewidywanego dnia zakończenia projektu (3 lata dla sektora MŚP);
jednocześnie dla najmu i dzierżawy ustanowiono limit 10% całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu. Natomiast dla tego typu umów w odniesieniu do innych środków
trwałych kwalifikowane są wyłącznie koszty leasingu, jeżeli ma on postać leasingu
finansowego oraz zawiera zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na
beneficjenta pomocy po zakończeniu okresu leasingu. Leasing finansowy zdefiniowany jest
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, do których odsyła
definicja leasingu zawarta w § 4.

W przepisie § 8 określono poziom maksymalnej intensywności pomocy liczonej jako
stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu do
poszczególnych województw oraz zasady zwiększania jej poziomu w odniesieniu do
średniego oraz małego przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy. W projektowanym przepisie
wskazano także według jakiego wzoru należy obliczać maksymalną wartość pomocy
(wsparcia) udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego.
W przepisie § 9 określono przypadek, w którym duży projekt inwestycyjny wymaga
indywidualnej notyfikacji do Komisji Europejskiej, a w § 10 zasady związane z kumulacją
pomocy.
Przepisy § 11 oraz 13-14 określają tryb udzielania pomocy finansowej, zgodnie z kryteriami
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej, w tym dla dużych projektów (§13). W § 11 wyliczono niezbędne elementy
wniosku udzielenie wsparcia. Wniosek o udzielenie wsparcia stanowiącego w przypadku,
którym mowa w § 6, regionalna pomoc inwestycyjną jest tożsamy z wnioskiem
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO RPW.
W przepisie § 12 zawarto zakaz udzielania pomocy na realizację nowej inwestycji, którego
realizacja została rozpoczęta przed otrzymaniem od podmiotu udzielającego pomocy
pisemnej informacji, wydanej w oparciu o analizę wniosku o udzielenie pomocy, że nowa
inwestycja, co do zasady, kwalifikuje się do objęcia pomocą. W ramach tej analizy badane
jest w szczególności, czy przedsiębiorca nie posiadający statusu MŚP wykazał
w dokumentacji efekt zachety. W ten sposób wprowadzono wymóg przejrzystej weryfikacji
występowania tzw. „efektu zachęty” już na wczesnym etapie oceny wniosku, co służy
zachowaniu zgodności udzielanej pomocy z polityką Komisji Europejskiej, która
konsekwentnie wymaga wprowadzania rozwiązań wykluczających udzielanie pomocy na
projekty, które byłyby zrealizowane i bez tej pomocy. Zastrzeżone w § 12 terminy, po których
można rozpocząć prace inwestycyjne oraz prace przygotowawcze (początkowe terminy
kwalifikowalności ww. kategorii wydatków) gwarantują spełnienie przez przyznaną pomoc
tzw. efektu zachęty. Potwierdzenie nie stanowi podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę
pomocy.
W § 15 określono przepis przejściowy, stanowiący, że do umów o udzielenie wsparcia
w ramach działania II.1, o którym mowa w §5 ust. 1 (projekty SSPW realizowane przez
województwa Polski Wschodniej), zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia.
W § 16 określono datę końcową udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.
W § 17 określono datę wejścia w życie rozporządzenia. Proponuje się, aby rozporządzenie
weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projektowana regulacja nie będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej w trybie
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), gdyż stanowi krajowy program pomocowy
w ramach wyłączeń grupowych i nie jest przeznaczona dla konkretnego sektora działalności
gospodarczej. Rozporządzenie jest zgodne z obowiązującymi regulacjami Unii Europejskiej
w tym zakresie.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej
oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji
lub uzgodnienia.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem rozporządzenia jest ustanowienie warunków udzielania przedsiębiorstwom (w tym
organizacjom pozarządowym) pomocy publicznej na wspieranie działań w zakresie
dostarczania szerokopasmowego dostępu do Internetu w sieci dostępowej (na odcinku
„ostatniej mili”). Jednocześnie rozporządzenie określa także warunki udzielenia wsparcia
jednostkom samorządu terytorialnego realizującym sieci szerokopasmowe w projektach
indywidualnych, kontynuując w tym zakresie dotychczasową regulację zamieszczoną
w rozporządzeniu w sprawie udzielenia przez Agencję pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wsparcie udzielane jest
w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej PO RPW i obejmuje
operacje polegające na tworzeniu i umożliwieniu dostępu do sieci szerokopasmowej, w tym
budowę regionalnych sieci szkieletowych, ze szczególnym uwzględnieniem usług nowej
generacji.
2. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny
Rozporządzenie oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego położone na terenie
województw Polski Wschodniej (głównie samorządy województw) i przedsiębiorstwa,
realizujące projekty na obszarze ww. województw, które są beneficjentami wsparcia
z działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej.
W pośredni sposób oddziałuje też na obywateli poprzez umożliwienie i ułatwienie im dostępu
do Internetu, a w zakresie projektów indywidualnych realizowanych przez samorządy
województw oddziałuje również na przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
Akt oddziałuje również na instytucje rządowe i centralne bezpośrednio zaangażowane we
wdrażanie PO RPW (m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości).
3. Wpływ rozporządzenia na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety sektora jednostek samorządu terytorialnego
Pomoc publiczna udzielana na warunkach i w trybie określonym w rozporządzeniu będzie
pokrywana ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, tj.: środki
ogółem ok. 47 mln euro, w tym ok. 40 mln euro EFRR i budżet państwa 7 mln euro, zgodnie
z przyjętymi zasadami określonymi w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej,
2007-2013.
4. Wpływ rozporządzenia na rynek pracy
Rozporządzenie stwarza warunki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości oraz
zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu, a przez to umożliwia tworzenie nowych miejsc
pracy.

5. Wpływ rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie stwarza warunki umożliwiające podniesienie konkurencyjności
polskiej gospodarki, w szczególności na obszarze województw Polski Wschodniej.
Przedsiębiorcy uzyskają pomoc publiczną na finansowanie działań w zakresie
szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku ostatniej mili w sytuacji, gdy
dostarczenie tego rodzaju usług nie jest opłacalne w oparciu o zasady rynkowe. Szacuje się, iż
realizacja projektowanego instrumentu umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do
Internetu przez ok. 153 tys. gospodarstw domowych. Powyższe szacunki pochodzą
z ekspertyzy wykonanej na zlecenie MRR i uwzględniają planowaną alokację na projekty
sieci dostępowych oraz harmonogramy budowy poszczególnych typów sieci oparte na
doświadczeniach operatorów realizujących projekty ostatniej mili. Ze względu na fakt, że
użytkownikami końcowymi infrastruktury instalowanej w ramach działania II.1 mogą być
również przedsiębiorstwa oraz instytucje administracji publicznej i samorządowej, należy
uwzględnić pozytywny wpływ działania II.1 na rozwój komercyjnych i publicznych usług
w formie elektronicznej oraz innych zastosowań technik informacyjnych w społeczeństwie
(telepraca, teleedukacja, e-Zdrowie). Realizacja tego instrumentu, prowadzącego do budowy
w Polsce Wschodniej regionalnych sieci szkieletowych oraz sieci dostępowych, gdy będzie to
potrzebne do osiągnięcia celów działania II.1, jest jednym z głównych elementów
kompleksowego wsparcia w zakresie budowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Wschodniej, przyczyni się do osiągnięcia takich efektów, jak utworzenie nowych miejsc
pracy czy zwiększenie liczby usług elektronicznych świadczonych przez przedsiębiorców
i administrację publiczną.
Na obecnym etapie nie jest możliwy do oszacowania wpływ budowy sieci dostępowych na
wskaźniki realizacji celów działania II.1. Jest to podyktowane dopuszczeniem różnych
technologii w ramach projektów budowy sieci dostępowych. Kwestia wpływu rozporządzenia
na wartości wskaźników zostanie przeanalizowana i uzgodniona z Komisją Europejską na
późniejszym etapie prac.
6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów
W ramach rozporządzenia wspierane będą projekty indywidualne, tj. projekty o strategicznym
znaczeniu dla realizacji celu głównego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
oraz celu Działania II.1 PO RPW realizowane w regionach obejmujących obszar pięciu
województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, warmińskomazurskiego i świętokrzyskiego. Ponadto, w ramach rozporządzenia wspierane będą projekty
realizowane przez przedsiębiorców w zakresie sieci dostępowych, jeżeli jest to potrzebne do
osiągnięcia celów działania II.1 PO RPW. Założenia takie są zgodne z celami PO RPW
i celami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 - 2013. PO RPW jest
instrumentem polityki regionalnej, który uzupełnia interwencję programowaną w ramach
regionalnych programów operacyjnych oraz programów krajowych. Środki finansowe
przekazane na podstawie projektowanego rozporządzenia stanowią komplementarne wsparcie
w stosunku do wsparcia jakie objęte PO RPW regiony otrzymają w ramach krajowych
i regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie w obszarze uregulowanym

rozporządzeniem wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno – gospodarczy Polski
Wschodniej.
7. Konsultacje społeczne
Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), został udostępniony
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt rozporządzenia został przekazany celem zaopiniowania następującym partnerom
społecznym i gospodarczym:
1) Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
2) Forum Związków Zawodowych
3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
4) Konfederacja Pracodawców Polskich
5) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
6) Business Centre Club
7) Naczelna Organizacja Techniczna
8) Związek Województw RP
9) Związek Miast Polskich
10) Związek Gmin Wiejskich RP
11) Unia Metropolii Polskich
12) Unia Miasteczek Polskich
13) Związek Powiatów Polskich
14) Krajowa Izba Gospodarcza
15) Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
16) Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
17) Polskie Towarzystwo Informatyczne
18) Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
19) Fundacja Wspomagania Wsi
20) Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Uwagi do projektu zgłosiły następujące podmioty:
1) Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”
2) Naczelna Organizacja Techniczna
3) Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
4) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
5) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Uwzględniono uwagę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odnośnie do
zapisów § 2 ust. 1 poprzez zmianę sformułowania „sieci dystrybucyjnej” na „sieci
dystrybucji”. Pozostałe zgłoszone uwagi uznano za bezzasadne.
8. Źródła finansowania

Alokacja środków publicznych na realizację działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski
Wschodniej PO RPW wynosi 347 199 599 euro. Na kwotę tą składają się środki

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 295 119 659 euro oraz krajowy
wkład publiczny w kwocie 52 079 940 euro, czyli środki budżetu państwa. Przewiduje się
udzielenie wsparcia dla przedsiębiorców realizujących projekty dotyczące sieci dostępowych
w ramach działania II.1 w wysokości ok. 47 mln euro, natomiast pozostałe środki zostaną
przeznaczone na wsparcie projektów indywidualnych realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego.

