Jak pozyskać środki na inwestycje w
ramach osi priorytetowej 4 „Rozwój
infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego„

Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-13
Oś IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
Głównym celem osi priorytetowej jest stworzenie warunków dla rozwoju
społeczeństwa informacyjnego w regionie poprzez realizacje celów
szczegółowych:
− 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
i komunikacyjnych.

Działania w ramach Osi 4

Działanie 4.1
Rozwój infrastruktury ICT

4.1 4.2

Działanie 4.2. Rozwój usług i
aplikacji dla ludności

4.3
Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-usług

Działanie 4.2. Rozwój usług i
aplikacji dla ludności

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

Konkursy:
Działanie 4.1 – listopad 2009 – alokacja 10 020 076,00 €
Działanie 4.2 – II kwartał 2010 – alokacja 6 324 092,00 €

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wspierane typy beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
2. Administracja rządowa.
3. Szkoły wyższe.
4. Jednostki naukowe.
5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
6. Instytucje kultury.
7. Zakłady opieki zdrowotnej w publicznym systemie ochrony zdrowia.
8. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie
wymienione wyżej).
9. Organizacje pozarządowe.
10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych.
11. Lokalni przedsiębiorcy telekomunikacyjni realizujący budowę lub rozbudowę
regionalnych/lokalnych sieci szerokopasmowych na obszarach poza zainteresowaniem
innych operatorów (obszary wykluczenia cyfrowego).

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wspierane typy projektów:
1.Budowa, rozbudowa regionalnych/lokalnych bezpiecznych i szerokopasmowych sieci
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi/krajowymi.
2.Roboty budowlane dotyczące obiektów i infrastruktury technicznej niezbędnej dla
tworzenia/unowocześniania sieci i systemów telekomunikacyjnych /informatycznych wraz z
zakupem sprzętu i oprogramowania.
3.Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami
regionalnymi/lokalnymi oraz regionalnego centrum danych.
4.Budowa, rozbudowa oraz wyposażenie inwestycyjne obiektów na rzecz tworzenia
regionalnych ośrodków działających w zakresie społeczeństwa informacyjnego.
5.Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie w celu utworzenia inkubatora ICT.
6.Projekty z zakresu wyposażenia inwestycyjnego, typu kamery, czujniki, inne urządzenia do
monitorowania szerokiego zakresu zjawisk w połączeniu z projektami budowlanymi.
7.Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane związane z tworzeniem publicznych punktów
dostępu do Internetu (PIAP-ów).
8.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią element realizacji
projektów wymienionych w pkt. od 1 do 5.

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wydatki kwalifikowalne:
1) prace przygotowawcze:
- przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań niezbędnych do realizacji projektu,
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności,
- przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko,
- przygotowanie programu funkcjonalno- uŜytkowego,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wydatki kwalifikowalne:
2) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym:
- wydatki związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10 % całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu,
- wydatki związane z nabyciem nieruchomości zabudowanej do wysokości 50 % całkowitych
wydatków kwalifikowanych projektu,
- wydatek związany z dzierżawą pomieszczeń/budynków/gruntów nierozerwalnie związanych z
realizacją projektu w okresie jego rzeczowej realizacji (konieczność zapewnienia 5-letniego lub
3-letniego okresu trwałości w umowie),
- roboty związane z modernizacja, adaptacją, remontem pomieszczeń w zakresie tworzenia
szerokopasmowych i bezpiecznych sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami
regionalnymi lub krajowymi,
- nabycie i instalacja środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), sprzętu
i wyposażenia nierozerwalnie związanego z tworzeniem szerokopasmowych bezpiecznych
sieci, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi,

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wydatki kwalifikowalne:
- nabycie i instalacja środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), sprzętu i
wyposażenia nierozerwalnie związanego z tworzeniem szerokopasmowych bezpiecznych sieci,
współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w tym związanych z zapewnieniem
bezpiecznego przesyłania danych tzn. zagwarantowanie dostarczenia nieuszkodzonej informacji
(musi stanowić element funkcjonowania infrastruktury informatycznej),
- zakup usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji
oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji,
- zakup sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego niezbędnego dla funkcjonowania
inwestycji (np. sprzęt wideokonferencyjny, sprzęt niezbędny dla telefonii IP, sprzęt do
przeprowadzania prezentacji),
- zakup łącz telekomunikacyjnych dla sieci szkieletowej (w tym instalacja łącz dostępowych do
Internetu oraz dzierżawa łącz)
- zakup infrastruktury inteligentnego budynku,
- zakup urządzeń sieci bezprzewodowej (np.: access point-ów, anten, budowa masztów),
- zakup urządzeń do budowy szkieletowej sieci bezprzewodowej,

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT
Wydatki kwalifikowalne:
- wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie
projektem pod warunkiem, że pełnią one funkcje nadzoru inwestorskiego ,
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu dotyczące pracownika/pracowników
nowozatrudnionego/ych lub oddelegowanego/ych do prowadzenia projektu,
- wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.
3) wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu:
- wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu,
- wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla celów
realizacji projektu,
- wydatki związane z przeprowadzeniem audytu na zasadach określonych w umowie o
dofinansowanie.
4) inne wydatki uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za niezbędne
dla realizacji projektu.

Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wspierane typy beneficjentów:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia.
2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
3. Administracja rządowa.
4. Szkoły wyższe.
5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
6. Instytucje kultury.
7. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia.
8. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione
wysiej).
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
10. Organizacje pozarządowe.
11. Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których
większość udziałów lub akcji posiada województwo kujawsko-pomorskie, powiat, gmina, miasto,
związek międzygminny, Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, realizujące zadania na podstawie odrębnej umowy, zawartej z jednostką
samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wspierane typy projektów:
1.Budowa i unowocześnianie zintegrowanych i/lub tematycznych systemów
informacyjnych o oddziaływaniu lokalnym i ponadlokalnym przy wykorzystaniu
narzędzi ICT, w tym budowa i rozwój dedykowanych portali tematycznych oraz
platform e-usług np. z zakresu: nauki, zdrowia, turystyki, bezpieczeństwa
obywateli, ochrony środowiska, kultury, administracji, gospodarki oraz unifikacji
systemów wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów.
2.Zakupy inwestycyjne oraz roboty budowlane umożliwiające świadczenie usług
z wykorzystaniem narzędzi ICT (w tym, np.: zakup sprzętu i oprogramowania,
dedykowanych infomatów).
3.Budowa platform edukacyjnych ICT wspomagających system edukacji poprzez
wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nauczania oraz umożliwiających
interaktywny kontakt szkoła-nauczyciel- uczeń-rodzice
4.Szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi ICT, jeśli są niezbędne i stanowią
element realizacji projektów wymienionych w pkt. 1, 2 i 3.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wydatki kwalifikowalne:
1) prace przygotowawcze:
- przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badań niezbędnych do realizacji projektu,
- przygotowanie dokumentacji projektowej,
- przygotowanie dokumentacji technicznej,
- przygotowanie studium wykonalności,
- przygotowanie oceny oddziaływania na środowisko,
- przygotowanie programu funkcjonalno- użytkowego,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wydatki kwalifikowalne:
2) prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym:
- wydatek związany z dzierżawą pomieszczeń/budynków/gruntów nierozerwalnie związanych z
realizacją projektu w okresie jego rzeczowej realizacji (konieczność zapewnienia 5-letniego lub
3-letniego okresu trwałości w umowie),
- roboty związane z modernizacja, adaptacją, remontem pomieszczeń w zakresie tworzenia
dostępu, bezpieczeństwa, interoperacyjności, zapobieganiu zagrożeniom, badania i innowacji w
zakresie systemów informatycznych, w obszarze e-zdrowia, e-administracji, e-edukacji oraz eintegracji itp,
- nabycie i instalacja środków trwałych (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), sprzętu
i wyposażenia w zakresie systemów informatycznych, w obszarze e-zdrowia, e-administracji, eedukacji oraz e-integracji itp,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w tym związanych z zapewnieniem
bezpiecznego przesyłania danych (musi stanowić element funkcjonowania infrastruktury
informatycznej),
- zakup sprzętu dla potrzeb komputerowej diagnostyki medycznej, związanego z
funkcjonowaniem inwestycji i umożliwiającego zdalne świadczenie usług diagnostyki,

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wydatki kwalifikowalne:
- zakup sprzętu do digitalizacji obiektów 2D i 3D, jeżeli jest on niezbędny dla funkcjonowania
inwestycji,
- zakup sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego niezbędnego dla funkcjonowania
inwestycji (np. sprzęt wideokonferencyjny, sprzęt niezbędny dla telefonii IP, sprzęt do
prowadzenia prezentacji),
- zakup usług informatycznych, w tym opracowania, dostosowania i konfiguracji
oprogramowania niezbędnego dla funkcjonowania inwestycji,
- zakup niezbędnych do realizacji projektu dóbr niematerialnych (np. licencje na
oprogramowanie),
- zakup istniejących baz danych, niezbędnych dla realizacji projektu,
- zakup usług opracowania bądź adaptacji istniejących komputerowych baz danych,
- zakup usług digitalizacji danych przechowywanych w postaci tradycyjnej,
- zakup usług opracowania i wdrożenia funkcji dostępności oprogramowania wykorzystywanego
w inwestycji dla osób niepełnosprawnych,.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wydatki kwalifikowalne:
- zakup łącz dostępowych z operatorami dla sieci szkieletowej,
- zakup infrastruktury inteligentnego budynku,
- zakup urządzeń sieci bezprzewodowej (np.: access point-ów, anten, budowa masztów),
- zakup urządzeń do budowy szkieletowej sieci bezprzewodowej,
- zakup urządzeń służących do zarządzania siecią bezprzewodową,
- wydatki związane z wynajęciem instytucji zewnętrznych, którym zlecono zarządzanie
projektem pod warunkiem, że pełnią one funkcje nadzoru inwestorskiego ,
- wydatki osobowe związane z realizacją projektu dotyczące pracownika/pracowników
nowozatrudnionego/ych lub oddelegowanego/ych do prowadzenia projektu,
- wydatki na informację i promocję projektu integralnie związane z realizacją inwestycji.

Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności
Wydatki kwalifikowalne:
3) wydatki niezbędne do realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu:
- wydatki związane z zabezpieczeniem umowy o dofinansowanie projektu,
- wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla celów
realizacji projektu,
- wydatki związane z przeprowadzeniem audytu na zasadach określonych w umowie
o dofinansowanie.
4) inne wydatki uznane przez Instytucję Zarządzająca, na wniosek beneficjenta, za niezbędne
dla realizacji projektu.
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Gdzie szukać informacji?

Źródła informacji
Strony internetowe

fundusze.kujawsko-pomorskie.pl
www.mojregion.eu

Źródła informacji
Punkty informacyjne
Główny Punkt Informacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ul. Pl. Teatralny 2
tel. (56) 62 18 341, (56) 62 18 409
ue.informacja@kujawsko-pomorskie.pl
Punkt Konsultacyjny - Toruń
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, pokój nr 1
tel. (56) 656 10 50, (56) 656 10 55 i (56) 656 11 00,
ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
Lokalne Punkty Informacyjne:
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 985-950 Bydgoszcz
tel. (52) 321 40 59
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Grudziądzu
ul. Sienkiewicza 22
86-300 Grudziądz
tel. (56) 462 45 15
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku
ul. Cyganka 2887-800 Włocławek
tel. (54) 232 70 51
Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Inowrocławiu
ul. Roosevelta 36/38
88-100 Inowrocław
tel. (52) 355 91 95

