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Wykluczenie cyfrowe mo˝e wynikaç
z powodów finansowych, bàdê te˝
miejsca zamieszkania. Wiadomo,
˝e Internet nie jest w pe∏ni dost´pny na terenie ca∏ej Polski.
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Bie˝àcy numer biuletynu „Innowacyjni” poÊwi´cony jest dzia∏aniom VIII osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka, w tym
mi´dzy innymi tym, których celem jest przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion (dzia∏anie 8.3) oraz zapewnienie dost´pu do Internetu na etapie „Ostatniej Mili” (dzia∏anie 8.4). Ponadto biuletyn przybli˝a sylwetki przedsi´biorców – laureatów ogólnopolskiego konkursu
PARP na najbardziej innowacyjnà e-us∏ug´ oraz wdra˝anie elektronicznego biznesu typu B2B (beneficjentów dzia∏ania 8.1 Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej i 8.2 Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu typu B2B PO IG). Powy˝szym
obszarom 8 osi priorytetowej PO IG, cieszàcym si´ jednoczeÊnie szczególnym zainteresowaniem beneficjentów w 2009 roku, przyjrzano si´
bardziej szczegó∏owo.
Do skorzystania z mo˝liwoÊci, jakie oferuje Program Innowacyjna
Gospodarka w ramach priorytetu VIII Spo∏eczeƒstwo informacyjne –
zwi´kszenie innowacyjnoÊci gospodarki przekonujà nas mi´dzy innymi
firmy: AB Industry S.A., która dzi´ki Êrodkom z dzia∏ania 8.1 stworzy∏a unikatowy system pozwalajàcy klientom na poznanie danych o aktualnym i przewidywanym zu˝yciu mediów oraz
spó∏ka Samorzàdowy Informator SMS, która zrealizowa∏a projekt umo˝liwiajàcy szybkà komunikacj´ pomi´dzy mieszkaƒcami gmin i lokalnymi w∏adzami za pomocà wiadomoÊci SMS.
O tych, oraz wielu innych zainicjowanych z powodzeniem projektach naszych beneficjentów
mogà Paƒstwo przeczytaç na ∏amach bie˝àcego numeru, do czego serdecznie zach´cam. Te
projekty to kolejny przyk∏ad w katalogu dobrych praktyk, który potwierdza, ˝e uzyskanie dofinansowania z funduszy europejskich jest mo˝liwe, a co wi´cej mo˝e nie tylko znaczàco poszerzyç zakres us∏ug oferowanych przez sama firm´, ale równie˝ usprawniç prac´ tym, którzy z nich korzystajà na co dzieƒ.
O doÊwiadczeniach we wspó∏pracy W∏adzy Wdra˝ajàcej Programy Europejskie (WWPE)
z jednostkami samorzàdowymi dzieli si´ z nami dyrektor tej jednostki, Pani Gra˝yna W´clewska. W wywiadzie znajduje si´ wiele ciekawych informacji w zakresie wdra˝anych przez
WWPE dzia∏aƒ 8.3 oraz 8.4, które mogà byç wskazówkà dla wnioskodawców na co zwracana jest szczególna uwaga przy weryfikacji wniosku o dofinansowanie i dokumentacji projektowej. JednoczeÊnie, mogà s∏u˝yç jako rada dla beneficjentów, jak nale˝y te dokumenty przygotowywaç, by kolejnym krokiem by∏o ju˝ tylko spotkanie w celu podpisania umowy o dofinansowanie.
W numerze przedstawiamy równie˝ aktualny stan wdra˝ania PO IG oraz informacj´
o podpisanej niedawno dwu i pó∏tysi´cznej umowie o dofinansowanie projektu. Jest to sygna∏ znacznego post´pu w kierunku upraszczania unijnych procedur, które stajà si´ coraz
bardziej zrozumia∏e dla polskich przedsi´biorców. Zwi´kszone zainteresowanie Programem
i efektywne si´ganie przez beneficjentów po Êrodki, z którym mieliÊmy do czynienia w 2009
roku, to nasz wspólny sukces.
Rozpoczynajàc wspólnie nowy 2010 rok ˝ycz´ by by∏ on dla Paƒstwa prze∏omowy,
a wszystkim beneficjentom, by przyniós∏ du˝o pomys∏ów na ciekawe projekty, gdy˝ ka˝dy
z nich przyczynia si´ do rozwoju polskiej gospodarki.

fot. na okl. PRESS-ART
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Agnieszka Jankowska
Dyrektor Departamentu Zarzàdzania Programami KonkurencyjnoÊci i InnowacyjnoÊci
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Pomi´dzy
E-BIZNESEM,
a
„OSTATNIÑ MILÑ”
VIII oÊ to kompleksowy priorytet Programu Innowacyjna
Gospodarka. Z jednej strony, daje mo˝liwoÊç wsparcia dla
pr´˝nych firm, z drugiej, wspiera dzia∏ania polegajàce na
zapewnieniu dost´pu do Internetu najubo˝szym.

P

riorytet VIII: Spo∏eczeƒstwo informacyjne – zwi´kszenie innowacyjnoÊci gospodarki sk∏ada si´ z czterech dzia∏aƒ, których
istotà jest: wspieranie dzia∏alnoÊci
gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, wdra˝anie
elektronicznego biznesu typu B2B,
przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion oraz zapewnienie dost´pu do Internetu na etapie
„ostatniej mili”.
Na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. priorytetu
przeznaczono ponad 1,4 mld euro.
Celem priorytetu jest tak˝e zmniejszenie technologicznych, ekonomicznych, a zarazem mentalnych
barier wykorzystywania us∏ug
Êwiadczonych drogà elektronicznà
w spo∏eczeƒstwie polskim, a w konsekwencji zwi´kszenie konkurencyjnoÊci krajowej gospodarki na Êwiatowych rynkach.
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Po pierwsze
gospodarka
Dzia∏anie 8.1 koncentruje si´
na stymulowaniu procesu powstawania us∏ug Êwiadczonych drogà
elektronicznà poprzez udzielenie
pomocy mikro- i ma∏ym przedsi´biorstwom prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà nie d∏u˝ej ni˝ 1
rok. To podstawowy warunek dotyczàcy katalogu beneficjentów dzia∏ania. Wsparcie kierowane jest do
firm w poczàtkowej fazie rozwoju,
dla których uzyskane dofinansowanie ma istotne znaczenie dla Êwiadczenia us∏ug w drodze elektronicznej. Przedsi´biorstwa te mogà otrzymaç Êrodki na przedsi´wzi´cia polegajàce na Êwiadczeniu e-us∏ug, ponadto, projekt mo˝e tak˝e koncentrowaç si´ na wytworzeniu produktów cyfrowych.
Przedsi´biorca, aplikujàc o Êrodki, mo˝e za nie m.in.: sfinansowaç

wynagrodzenie osób zaanga˝owanych w realizacj´ projektu, zakupiç
Êrodki trwa∏e, analizy przygotowawcze, czy prawne, us∏ugi pocztowe,
a tak˝e materia∏y eksploatacyjne niezb´dne do realizacji projektu. Istnieje
tak˝e mo˝liwoÊç sfinansowania najmu pomieszczeƒ, czy promocji
wdro˝onych rozwiàzaƒ. Jednak˝e
nale˝y mieç na uwadze, i˝ Êrodki sà
kierowane przede wszystkim do projektów o najwy˝szym potencjale innowacyjnym.
WartoÊç wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia wsparciem w tym
dzia∏aniu nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 20
tys. z∏otych oraz wy˝sza ni˝ 1 mln
z∏otych. Podane wartoÊci obowiàzywa∏y w przeprowadzonych dotychczas naborach wniosków. Obecnie
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
prowadzi prace nad nowelizacjà rozporzàdzenia regulujàcego udzielanie
przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przed-
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si´biorczoÊci (PARP) pomocy finansowej przedsi´biorcom w ramach dzia∏aƒ 8.1 i 8.2 PO IG, co mo˝e spowodowaç zmian´ wartoÊci maksymalnej wydatków kwalifikowalnych oraz
intensywnoÊci wsparcia. Ostateczny
kszta∏t zmian b´dzie znany z chwilà
opublikowania ww. nowelizacji rozporzàdzenia.

B2B
Przedsi´biorcy, którzy zamierzajà we wspó∏pracy z innymi
przedsi´biorcami realizowaç przedsi´wzi´cia biznesowe prowadzone
w formie elektronicznej, mogà staraç si´ o wsparcie z dzia∏ania 8.2 PO
IG. Mo˝liwoÊç udzia∏u w rynkach
o zasi´gach ponadregionalnych posiadajà mikro-, mali i Êredni przedsi´biorcy, którzy sà beneficjentami
tego dzia∏ania.
O dofinansowanie mo˝e ubiegaç si´ przedsi´biorstwo które m.in.
zawar∏o umow´ z co najmniej
dwoma innymi przedsi´biorcami,
planuje rozpocz´cie lub rozwój
wspó∏pracy w oparciu o rozwiàzania elektroniczne, uzyska∏o potwierdzenie przez PARP, ˝e projekt kwalifikuje si´ do wsparcia, a tak˝e zobowiàza∏o si´ do utrzymania trwa∏oÊci
danej inwestycji w województwie,
w którym jà realizuje.
Zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowanych, przedsi´biorca mo˝e liczyç na sfinansowanie zakupu wartoÊci niematerialnych i prawnych w formie patentów, know-how, oprogramowania,
zakupu Êrodków trwa∏ych, analiz
przygotowawczych oraz us∏ug doradczych o charakterze informatycznym bezpoÊrednio zwiàzanych z realizacjà projektu. W katalogu wydatków kwalifikowanych uwzgl´dniono tak˝e koszty pensji osób, które pracujà przy projekcie.
Minimalna kwota dofinansowania nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ 20
tys. z∏otych. Maksymalna kwota
wsparcia, jaka mo˝e zostaç udzielona, nie mo˝e przekraczaç 2 mln z∏otych. Wnioski w ramach dzia∏aƒ 8.1
i 8.2 sk∏adane sà w Regionalnych In-

stytucjach Finansujàcych, które pe∏nià funkcj´ regionalnych partnerów
PARP wspó∏pracujàcych przy wdra˝aniu programów operacyjnych.
Punkty te zlokalizowane sà w ka˝dym z 16 województw, po jednym
na ka˝de województwo. Szczegó∏owy ich wykaz znajduje si´ na stronie
PARP, pod adresem strony
http://www.parp.gov.pl/index/index/1102.

eInclusion!
Dzia∏anie 8.3 stwarza mo˝liwoÊç uzyskania dost´pu do Internetu osobom zagro˝onym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej
sytuacji ekonomicznej lub niepe∏nosprawnoÊci. Realizacja dzia∏ania ma
przyczyniç si´ do zwi´kszenia liczby
u˝ytkowników Internetu wÊród
grup okreÊlonych jako wykluczone
cyfrowo.
Istotà dzia∏ania jest przekazywanie dotacji uprawnionym beneficjentom realizujàcym projekty polegajàce
na udzielaniu wsparcia w zakresie dost´pu do Internetu poszczególnym
gospodarstwom na swoim terenie.
O wsparcie wnioskowaç mogà jednostki samorzàdu terytorialnego, konsorcja JST lub organizacje pozarzàdowe. Dofinansowanie kosztów dost´pu do Internetu mo˝liwe jest przez
okres trzech lat. W przypadku tego
dzia∏ania minimalna i maksymalna
wartoÊç projektu nie zosta∏y wyznaczone. Instytucjà zajmujàcà si´ przyjmowaniem projektów jest W∏adza
Wdra˝ajàca Programy Europejskie
(WWPE), która na swojej stronie internetowej http://www.wwpe.gov.pl/, w
cz´Êci poÊwi´conej PO IG, zamieszcza
aktualne informacje dotyczàce terminów naborów wniosków oraz wyników przeprowadzonych konkursów,
jak równie˝ obowiàzujàce wzory dokumentów.

Ostatnia mila
Zamierzeniem dzia∏ania 8.4
jest stworzenie mo˝liwoÊci bezpoÊredniego dostarczania us∏ugi szerokopasmowego dost´pu do Internetu na etapie tzw. „ostatniej mili”.

Adresatami wsparcia sà: organizacje pozarzàdowe typu non-profit oraz MSP, które zamierzajà dostarczaç t´ us∏ug´ na obszarach, na
których prowadzenie tego typu
dzia∏alnoÊci jest nieop∏acalne finansowo.
Uruchomienie dzia∏ania 8.4
poprzedzi∏o przeprowadzenie intensywnych prac celem ustalenia rzeczywistego stanu sieci szerokopasmowej na terenach poszczególnych województw oraz identyfikacji
miejsc lokalizacji w´z∏ów dystrybucyjnych, budowanych w ramach regionalnych sieci szerokopasmowych. Na podstawie wyników tej akcji powsta∏a lista obszarów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych
do wsparcia z dzia∏ania 8.4. Dzia∏anie zosta∏o uruchomione w tych województwach, dla których Instytucja
PoÊredniczàca (IP) otrzyma∏a zaktualizowane wyniki inwentaryzacji zasobów sieci szerokopasmowego dost´pu do Internetu. Wyniki dost´pne
sà na stronie WWPE.
Kosztami kwalifikujàcymi si´ do
wsparcia sà przede wszystkim wydatki
poniesione na: zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych w formie licencji
i know-how, nowych i u˝ywanych
Êrodków trwa∏ych, prawa w∏asnoÊci
lub wieczystego u˝ytkowania gruntów do wysokoÊci 10% ca∏kowitych
kosztów kwalifikowanych, nabycie –
tak˝e utworzenie i utrzymanie – przez
dwa lata miejsc pracy dla nowo zatrudnionych pracowników w zwiàzku
z realizacjà zadania.
Minimalna i maksymalna wartoÊç projektu dla tego dzia∏ania
równie˝ nie zosta∏y okreÊlone.
Wnioski o dofinansowanie przyjmuje WWPE.
W 2010 roku planowane sà
nabory do wszystkich dzia∏aƒ z VIII
osi priorytetowej. Dla ka˝dego z nich
przewidziano po dwie rundy aplikacyjne. Szczegó∏y dost´pne sà na stronie internetowej www.poig.gov.pl,
w zak∏adce Nabór wniosków, podzak∏adka Harmonogram naborów.

Tomasz Hoffmann
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POLSKA
innowacyjnoÊç
na Êwiatowym

POZIOMIE
System umo˝liwia klientom poznanie danych o bie˝àcym
i przewidywanym zu˝yciu mediów w poszczególnych dzia∏ach czy
obiektach. UnikatowoÊç produktu doceni∏a PARP, która przyzna∏a
firmie pierwsze miejsce w konkursie na innowacyjnà e-us∏ug´ za
projekt pn. „Monitorowanie i optymalizacja zu˝ycia mediów”.

AB

Industry S.A. z siedzibà
w O˝arowie Mazowieckim jest polskà firmà, która powsta∏a w 2007 roku. Obecnie
pracuje w niej blisko 70 in˝ynierów,
projektantów, programistów i monterów. Specjalizacja przedsi´biorstwa to: automatyka przemys∏owa,
systemy zarzàdzania produkcjà, robotyka i automatyka budynków.
Wdra˝any przez AB Industry S.A.
projekt bazy danych i aplikacji on-line do optymalizacji zu˝ycia mediów
otrzyma∏ dofinansowanie w ramach
dzia∏ania 8.1 Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, Programu
Innowacyjna Gospodarka.

fot. AB Industry

Âcieki i CO2
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Szacuje si´, ˝e w trakcie wydobycia 1 kilograma w´gla zu˝ywane
sà ok. 3-4 litry wody. Z kolei wyprodukowanie 1 kilograma papieru to
ju˝ 70 litrów wody, a 1 kilogram alu-

minium potrafi poch∏onàç nawet
1200 litrów wody. Do tego dochodzà koszty innych mediów, równie
niezb´dnych przy produkcji. – Dlatego niezb´dna jest rzeczywista wiedza o tym co generuje koszty oraz
w jaki sposób mo˝na je ograniczaç –
mówi Jacek Szempliƒski, Prezes Zarzàdu AB Industry S.A. – Rozwiàzaniem jest optymalizacja zu˝ycia poszczególnych mediów na podstawie
rzeczywistych danych zbieranych
z produkcji – dopowiada.
Innowacyjna e-us∏uga wdra˝ana przez AB Industry S.A. polega
na monitorowaniu, a zarazem kompleksowej optymalizacji zu˝ycia mediów. Chodzi m.in. o: energi´ elektrycznà, wod´, gaz, Êcieki, par´, czy
ciep∏o. System ma ponadto mo˝liwoÊç kontroli pracy samych urzàdzeƒ jak i emisji dwutlenku w´gla.
Odbiorcà takiego rozwiàzania mo˝e
byç niemal ka˝da firma: wszelkiego
rodzaju zak∏ady produkcyjne i us∏ugowe – choçby firmy farmaceutyczne, kosmetyczne, chemiczne, huty,
elektrownie, oczyszczalnie Êcieków,
ciep∏ownie, szpitale, a nawet centra handlowe, nowoczesne, „inteligentne” biurowce, czy zwyk∏e bloki
mieszkalne.

Tanio i efektywnie
Wdro˝ony przez firm´ system
na bie˝àco nadzoruje przebieg procesów zachodzàcych w monitorowanym obszarze. Jego g∏ówne
funkcje dostarczajà aktualnych pomiarów, pozwalajà na ich wizualizacj´, alarmowanie, sterowanie samym procesem i archiwizacj´ danych. Informacje gromadzone przez
urzàdzenia pomiarowe w danym
obiekcie sà przetwarzane wewnàtrz
firmy lub te˝ mogà byç przesy∏ane
na serwery AB Industry S.A. Tam
podlegajà wnikliwej analizie przez
in˝ynierów firmy. Odbiorca e-us∏ugi
mo˝e w ka˝dej chwili zapoznaç si´
z wynikami takiej analizy, gdy˝ ma
do nich dost´p on-line, niezale˝nie
od miejsca po∏o˝enia przedsi´biorstwa: w Polsce, czy na Êwiecie. To
rozwiàzanie ma jeszcze jeden nieza-

fot. AB Industry
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Jacek Szempliƒski
Prezes Zarzàdu
AB Industry S.A.

przeczalny plus – dzi´ki temu nie jest
obcià˝ona wewn´trzna infrastruktura informatyczna firmy korzystajàcej
z takiej e-us∏ugi.
Monitorowanie mediów daje
mo˝liwoÊç poznania rzeczywistych
danych o bie˝àcym i przewidywanym zu˝yciu mediów w poszczególnych dzia∏ach czy obiektach.
Sta∏y nadzór s∏u˝y m.in. zapobieganiu nieplanowanym przestojom,
rejestracji zdarzeƒ alarmowych itp.
W konsekwencji mo˝liwe jest dobranie odpowiedniej taryfy, a co za
tym idzie obni˝enie kosztów dzia∏alnoÊci. WczeÊniej takie rozwiàzania nie by∏y na rynku dost´pne.
O innowacyjnoÊci projektu
Êwiadczy tak˝e kompleksowoÊç
rozwiàzania polegajàca na tym, ˝e
wszystko funkcjonuje w ramach
jednej e-us∏ugi. Dodatkowo mo˝e
byç ona realizowana niezale˝nie
od stopnia informatyzacji firmy,
a przy tym z minimalnym zaanga˝owaniem jego zasobów ludzkich
i technicznych. – Oprócz tych
wszystkich mo˝liwoÊci naszà eus∏ug´ wyró˝nia atrakcyjna relacja
jakoÊci i funkcjonalnoÊci do ceny.
Dzi´ki temu mo˝emy konkurowaç
z dostawcami na rynkach zagranicznych – precyzuje Wojciech Sta-

chelek, sales & marketing manager
w AB Industry S.A.

Najlepsi
wÊród dobrych
Projekt wdra˝ania us∏ugi jest
wspó∏finansowany przez Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR). InnowacyjnoÊç produktu
ju˝ zosta∏a doceniona przez Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, która pod koniec ubieg∏ego roku przyzna∏a AB Industry S.A.
pierwsze miejsce w konkursie na
innowacyjnà e-us∏ug´.
Szacuje si´, ˝e najbli˝sze lata
b´dà charakteryzowa∏y si´ dynamicznym rozwojem popytu na informatyczne systemy wspomagajàce procesy produkcyjne, w tym równie˝ na
oferowany przez firm´ AB Industry
S.A. system monitorowania i zu˝ycia
mediów. Ich upowszechnienie ma
równie˝ pozytywny wp∏yw na Êrodowisko. To, w którym na co dzieƒ ˝yjemy. – Nasza praca wyp∏ywa z pasji do
nowoczesnoÊci. Dobrze, ˝e takie
dzia∏ania docenia i premiuje Program
Innowacyjna Gospodarka – podsumowuje Jacek Szempliƒski.

Eliza Taczanowska
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 Samorzàdowy Informator

Coraz cz´stsze wyst´powanie gwa∏townych zjawisk
atmosferycznych, katastrof, powa˝nych awarii przemys∏owych stwarza wyzwania dla nowoczesnej
gminy w zakresie komunikacji z jej mieszkaƒcami.

I

nformacja i bezpieczeƒstwo –
tak, chyba najkrócej mo˝na
okreÊliç misj´, z którà Samorzàdowy Informator SMS Sp. z o.o.
rozpoczà∏ Êwiadczenie e-us∏ug dla
samorzàdów w Polsce w ramach
przyznanej dotacji z dzia∏ania 8.1 PO
IG na realizacj´ projektu: Stworzenie
internetowego serwisu i automatycznego systemu komunikacji zbiorowej
SISMS dla mieszkaƒców Gmin.
Potwierdzeniem autentycznej
potrzeby upowszechniania systemu

informatycznego SISMS jest II miejsce w konkursie PARP na innowacyjnà e-us∏ug´ przyznane firmie Samorzàdowy Informator SMS Sp. z o.o.
Pierwsze wdro˝enia sytemu rozpocz´∏y si´ w kwietniu 2009 roku
w województwie dolnoÊlàskim i spotka∏y z uznaniem zarówno urz´dników, jak i mieszkaƒców.
System SISMS wykorzystuje popularnà technologi´ GSM. Pomys∏ na
jego uruchomienie powsta∏ w efekcie
wspó∏pracy naukowców z gronem sa-

morzàdowców. Poznanie potrzeb
i specyfiki samorzàdu doprowadzi∏o
do zaprojektowania „szytego na miar´” sytemu najszybszej i bezpoÊredniej
komunikacji zbiorowej za pomocà
SMS mi´dzy lokalnymi w∏adzami
a mieszkaƒcami.
Coraz cz´stsze wyst´powanie
gwa∏townych zjawisk atmosferycznych, katastrof, powa˝nych awarii
przemys∏owych i innych zagro˝eƒ
stwarza wyzwania dla nowoczesnej
gminy w zakresie komunikacji z jej
mieszkaƒcami. W takich momentach niezwykle istotna jest mo˝liwoÊç skorzystania z systemu, który
umo˝liwia skuteczne dotarcie w jak
najkrótszym czasie do maksymalnej
grupy mieszkaƒców z informacjà,
dzi´ki której b´dà oni mieli mo˝liwoÊç przygotowania si´ do nadchodzàcego zagro˝enia.


 Dobry START w pr
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Nagroda za wyniki
– Fundusze Europejskie stwarzajà du˝e
szanse rozwoju dla gmin. Czasem sà to inwestycje bardzo spektakularne, takie jak nowe drogi czy oczyszczalnie Êcieków, a cza-

sem takie jak nasz projekt – adresowane do
uczniów. Jednak, w ka˝dym przypadku, warto zabiegaç o dotacje. Chocia˝by z tego powodu, ˝e nie jest to tak trudne jak si´ niektórym samorzàdom wydaje – przekonuje koordynator projektu Robert Kuraszkiewicz.
Grup´ docelowà w projekcie stanowi 40
osób uczàcych si´ w szko∏ach podstawowych
i gimnazjach, które uprawnione sà do otrzy-

fot. UG Ropczyce

Dzi´ki uzyskaniu
dotacji w ramach
dzia∏ania 8.3 PO
IG, czterdziestu
uczniów z gminy
Ropczyce ma komputery i zapewniony dost´p do Internetu. To dzieci
z biednych rodzin,
ale mogàce pochwaliç si´ Êwietnymi wynikami
w szkole.

Gmina Ropczyce jest pierwszym samorzàdem w Polsce, który uzyska∏ dofinansowanie w ramach dzia∏ania 8.3 Programu
Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdzia∏anie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Realizacj´ autorskiego projektu pt. „Internet w domu – dobry start w przysz∏oÊç”
rozpocz´to 5 stycznia 2009 r. G∏ównym celem projektu by∏o i jest stworzenie mo˝liwoÊci dost´pu do Internetu dla dzieci oraz m∏odzie˝y uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego, pochodzàcej z rodzin
w trudnej sytuacji materialnej. Na ten projekt
gmina uzyska∏a dofinansowanie w wysokoÊci 412 tys. z∏otych. Wk∏ad w∏asny wyniós∏
73 tys. z∏otych.

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

W dobie telefonów komórkowych, gdy niemal ka˝dy Polak ma ju˝
„komórk´”, a niektórzy nawet dwie,
czy trzy, nale˝y iÊç z duchem czasu.
Obwieszczenia, ulotki czy informacje
na stronie internetowej gminy to ju˝
za ma∏o, zw∏aszcza jeÊli chce si´ szybko powiadomiç o istotnym dla
mieszkaƒców wydarzeniu. T´ zalet´
dostrzeg∏ mi´dzy innymi Ireneusz
Maciejczyk, zast´pca burmistrza gminy Lwówek Âlàski, który opowiada: –
D∏ugo zastanawialiÊmy si´ w jaki sposób mo˝liwie najszybciej poinformowaç najwi´kszà grup´ osób. Wybór
od razu pad∏ na telefon komórkowy.
W systemie SISMS ka˝da gmina posiada unikalny kod. Mieszkaniec gminy w ∏atwy sposób mo˝e
zarejestrowaç si´ i bezp∏atnie otrzymywaç wiadomoÊci z ró˝nych,
uprzednio zdefiniowanych obsza-

zysz∏oÊç
mania stypendium socjalnego. Dodatkowym kryterium by∏y osiàgni´te wyniki za
nauk´ i Êrednia ocen na poziomie 4,0 – 6,0.
– Sprz´t trafi∏ do uczniów, których rodziców nie by∏o staç na jego zakup. Mia∏a to
byç forma nagrody i zach´ty do dalszej nauki. Ka˝dy uczestnik wybrany do udzia∏u
w projekcie otrzyma∏ komputer z oprogramowaniem, poza tym zapewniliÊmy mu
bezp∏atny dost´p do Internetu – wyjaÊnia
Robert Kuraszkiewicz.

Internet
z obostrzeniami
Kolejny etap realizacji projektu to
szkolenia wszystkich uczestników w zakresie podstaw obs∏ugi komputera, pracy
w Êrodowisku Windows, redagowania,
formatowania i korygowania tekstów
w edytorze tekstu, obs∏ugi arkusza kalkulacyjnego, a tak˝e podstaw obs∏ugi przeglàdarek internetowych, poczty elektro-

nicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysy∏ania plików oraz obs∏ugi ró˝nego rodzaju komunikatorów. – W zwiàzku
z rozszerzeniem kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach dzia∏ania 8.3 PO IG
zwi´kszyliÊmy zakres rzeczowy projektu
o zakup drukarek atramentowych oraz
ubezpieczenie zakupionego sprz´tu – dodaje koordynator z Urz´du Gminy w Ropczycach.
Projekt b´dzie realizowany do 29
czerwca 2012 roku. Do tego czasu sprz´t
zakupiony na zasadzie przetargu publicznego pozostaje w∏asnoÊcià gminy. – B´dziemy
monitorowaç wyniki w nauce uczniów, którzy biorà udzia∏ w projekcie. Nie chcemy, ˝eby komputer i Internet s∏u˝y∏ im jedynie do
rozrywki, bo nie taki by∏ cel akcji „Internet
w domu – dobry start w przysz∏oÊç”.
Uczestnicy znajà regulamin i wiedzà, ˝e gorsze oceny mogà spowodowaç odebranie im
sprz´tu i przekazanie innym osobom. Mamy jednak nadziej´, ˝e do takiej sytuacji nie
dojdzie i dzieci wykorzystajà nowe technologie przede wszystkim do poszerzania swojej
wiedzy – mówi Robert Kuraszkiewicz.

Sergiusz Antkowiak

wozie wielkogabarytowych Êmieci;
– uczestniczenie mieszkaƒca w SMSowych konsultacjach dotyczàcych
np. wa˝nych inwestycji;
– poinformowanie w∏adz o istotnej
sytuacji w sposób prosty – poprzez wys∏anie wiadomoÊci SMS.
Dzi´ki m.in. tym zaletom Samorzàdowy Informator SMS uznano za innowacyjny i funkcjonalny
system o wysokim re˝imie bezpieczeƒstwa pracujàcy zgodnie z ustawà o ochronie danych osobowych.
Projekt, który otrzyma∏ ponad
800 tys. z∏ dofinansowania w ramach
PO IG jest realizowany od 2009 roku,
w 8 etapach. Jego zakoƒczenie przewidziane jest na rok 2011.
Wdro˝enie systemu w gminie
daje z pewnoÊcià korzyÊci równie˝
w∏adzom. Pozwala bowiem na ∏atwoÊç, szybkoÊç i skutecznoÊç w informowaniu oraz – co wpisuje si´ w obszary priorytetowe Programu Innowacyjna Gospodarka – wsparcie rozwoju
spo∏eczeƒstwa informacyjnego.

Beata Krzos

fot. UG Ropczyce

SMS

rów tematycznych. Samorzàdy mogà si´ te˝ promowaç dzi´ki wiadomoÊciom SMS uruchamiajàc serwisy
celowe np. kulturalny, sportowy czy
gospodarczy.
Samorzàdowy
Informator
SMS dzia∏a ju˝ w ponad 40 gminach z województwa dolnoÊlàskiego, opolskiego, lubuskiego oraz
mazowieckiego. Sà to tak˝e miasta,
m.in: Legnica, Boles∏awiec, Âwidnica, Stronie Âlàskie, Bytnica, Jawor,
Brzeg Dolny, Milicz, Szczytna, Zgorzelec, Nowa Ruda, ˚ary, D∏ugo∏´ka,
Mi´dzyrzecz, Polkowice, Paczków,
Lwówek Âlàski oraz wiele innych.
Kolejni samorzàdowcy planujà
wdro˝enie systemu SISMS, bo jego
zastosowanie pozwala na:
– szybkie poinformowanie mieszkaƒców o zagro˝eniach ich ˝ycia,
zdrowia i mienia, np. zatrucia wodociàgu bakteriami, czy przerwach w dostawie pràdu;
– doinformowanie o najwa˝niejszych
sprawach z ˝ycia gminy, np. otwarciu oÊrodka zdrowia, zmianach
w kursowaniu autobusów, czy wy-

Gmina Ropczyce to gmina miejskowiejska w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-s´dziszowskim. W latach 1975-1998 nale˝a∏a do województwa rzeszowskiego.
Gmina po∏o˝ona jest w obr´bie Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Granica ta przebiega przez miasto, którego pó∏nocna cz´Êç znajduje
si´ w Kotlinie Sandomierskiej, a po∏udniowa na skraju Karpat.
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 Kuchnie a Internet

T

akiego portalu jeszcze nie by∏o: rozwiàzanie zaproponowane przez firm´ De Art umo˝liwia nie tylko samodzielne zaprojektowanie wymarzonej
kuchni w trójwymiarowej technologii, ale
tak˝e jej wycen´ i kupno. Za poÊrednictwem serwisu mo˝na tak˝e zamówiç transport oraz monta˝ wybranych elementów.
Nic wi´c dziwnego, ˝e zdaniem specjalistów w∏aÊnie De Art jest najbardziej nowoczesnà i oryginalnà firmà wdra˝ajàcà technologi´ B2B w Polsce. Pierwsze miejsce
w konkursie, og∏aszanym przez PARP w tej
kategorii potwierdza s∏usznoÊç tych opinii.
Przepustkà do sukcesu sta∏y si´
Êrodki pozyskane w ramach dzia∏ania
8.2 PO IG Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu typu B2B. – Bez
nich, sam pomys∏ bardzo d∏ugo pozostawa∏by tylko ... pomys∏em, którego realizacja by∏aby mocno od∏o˝ona w czasie – przyznaje Tomasz Ga∏ecki, dyrektor
ds. organizacyjnych i marketingu w De
Art kuchnieonline.pl Sp. z o.o.

Tanio i dobrze
Nie trzeba wychodziç z domu,
sprawdzaç godzin otwarcia salonu czy
sklepu. Z oferowanych us∏ug mo˝na korzystaç równie˝ poza granicami kraju. Wystarczy dost´p do komputera i Internetu.
Zaprojektowaç kuchni´ jak ze snów mo˝na niemal intuicyjnie, na co pozwala ∏atwa
nawigacja po portalu. Zamawiajàcy nie
ponosi ˝adnych kosztów zwiàzanych
z projektem, co wi´cej, dzi´ki zakupowi
„w sieci” mo˝e zaoszcz´dziç nawet 40
procent sumy, którà na podobny zestaw
wyda∏by w tradycyjnym punkcie. – Jest to
mo˝liwe tylko dlatego, ˝e i my minimali-
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zujemy w∏asne koszty. Dzi´ki wdro˝eniu
technologii B2B ju˝ nie musimy otwieraç
kolejnych punktów sprzeda˝y, ponosiç
kosztów wynajmu tych powierzchni, wynagrodzenia sprzedawców, ochrony czy
mediów – wylicza Tomasz Ga∏ecki.
A kuchnia to serce domu. Nie
wa˝ne jaka: du˝a, ma∏a, tradycyjna czy
nowoczesna, to w∏aÊnie w niej statystyczny Polak sp´dza najwi´cej czasu.
Tak by∏o, jest i pewnie przez wiele, wiele lat jeszcze pozostanie.

Mi´dzy pomys∏em,
a wdro˝eniem
Sam pomys∏ na stworzenie projektowo – zakupowego portalu narodzi∏ si´ w ...
samochodzie. GdzieÊ na trasie pomi´dzy
Pu∏awami (g∏ówna siedziba De Art), a Warszawà – Konkretnie podczas mijania naszych salonów w Jankach i Domotece –
uÊciÊla T. Ga∏ecki. Nie by∏o te˝ problemów
ze znalezieniem potencjalnego êród∏a finansowania projektu. – Program Innowacyjna Gospodarka, który stawia na nowoczesnoÊç i innowacyjnoÊç rozwiàzaƒ by∏
w tym przypadku naturalnym adresatem
naszej aplikacji – potwierdza dyrektor. Du˝o
wi´kszym wyzwaniem okaza∏o si´ znalezienie firmy informatycznej, która stworzy∏aby
odpowiedni program. – Wi´kszoÊç oferowa∏a proste rozwiàzania w postaci internetowego sklepu. Nas to nie interesowa∏o.
Ostatecznie „rzutem na taÊm´”, niemal
w ostatniej chwili z∏o˝yliÊmy nasz wniosek.
Choç teraz – z perspektywy czasu – sàdz´,
˝e mo˝na go by∏o poszerzyç i jeszcze bardziej rozbudowaç – stwierdza T. Ga∏ecki.
I coÊ w tym jest, bo w ubieg∏ym roku De Art z∏o˝y∏ do Polskiej Agencji Roz-

fot. Kuchnieonline

Pierwszy w Polsce projektowo-zakupowy portal nie
powsta∏by bez pieni´dzy z Programu Innowacyjna
Gospodarka (PO IG). Jego u˝ytkownikami sà projektanci wn´trz, developerzy, jak równie˝ indywidualni klienci. Rozwiàzanie okaza∏o si´ sukcesem,
strza∏em w przys∏owiowà „dziesiàtk´”.

woju Przedsi´biorczoÊci kolejny wniosek
w ramach dzia∏ania 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka.

Solidna podstawa
Technologia B2B zastosowana
w projekcie kuchnieonline.pl ju˝ zosta∏a
zg∏oszona jako wynalazek do Urz´du
Patentowego RP.
De Art dzia∏a od szesnastu lat. Poczàtki by∏y skromne – chodzi∏o o produkcj´
mebli na lokalny rynek. Ekspansja i rozwój
firmy ÊciÊle powiàzane sà z w∏àczeniem do
handlowej oferty produktów koncernu Alno. To Êwiatowy, pochodzàcy z Niemiec,
gigant w segmencie tego wszystkiego,
czym mo˝na umeblowaç kuchni´. Nasi zachodni sàsiedzi, jako jedni z nielicznych
w Europie, mogà pochwaliç si´ m.in. posiadaniem fabryki w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która produkuje meble na potrzeby tamtejszego rynku.
Propozycje De Art uzupe∏nia oferta innego
renomowanego wytwórcy – firmy Miele,
dostarczajàcej sprz´t AGD.
Dalszy rozwój przedsi´biorstwa
z Pu∏aw nadal si´ b´dzie jednak opiera∏
na sukcesywnie wdra˝anych innowacjach. Cz´sto relatywnie drogich, dla
których szansà sà Êrodki z UE, w tym
równie˝ dotacje w ramach PO IG. – Procedury zwiàzane z ich pozyskiwaniem
wcale nie sà trudne. Uczà tylko pewnej
dok∏adnoÊci i rzetelnoÊci. To jednak potem procentuje, pomaga przetrwaç na
coraz bardziej wyrachowanym i wymagajàcym rynku – podsumowuje Tomasz
Ga∏ecki.

Jacek Rabiega

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA
– Nadal b´dziemy
aplikowaç o Êrodki
z PO IG. Teraz, gdy
mamy ju˝ pewne doÊwiadczenie, wydaje
si´ to jeszcze bardziej
atrakcyjne i dost´pne
– mówi Tomasz Sypu∏a z Agito S.A.

S

ami o sobie mówià, ˝e sà najwi´kszym w Polsce internetowym
hipermarketem. Odrobina autoreklamy, w tym przypadku, na pewno
nie zaszkodzi. Starania Agito S.A. zauwa˝y∏a bowiem te˝ PARP – efekt to
drugie miejsce w konkursie na projekt
w zakresie wykorzystania technologii
B2B. Sukces poprzedzi∏o dofinansowanie uzyskane w ramach dzia∏ania
8.2 z PO IG. Blisko 1,3 miliona z∏otych
pozwoli∏o na stworzenie projektu pt.
„Wdro˝enie elektronicznej platformy
wspó∏pracy B2B umo˝liwiajàcej automatyzacj´ wymiany informacji mi´dzy Agito S.A., a partnerami”.
Te Êrodki zosta∏y przeznaczone na
przekszta∏cenie dotychczasowego modelu dzia∏ania firmy, która ze sklepu internetowego specjalizujàcego si´
w sprzeda˝y elektroniki i komputerów
ma staç si´ wielobran˝owym e-hipermarketem. W jego ofercie znalaz∏y si´
miliony ró˝nych produktów. W wielu
przypadkach renomowanych, uznanych
producentów. Innowacyjne rozwiàzanie
ju˝ odczuwajà klienci. W wygodny sposób – poprzez Internet majà dost´p do
bardzo szerokiej oferty. Kupujà nie tylko
tanio, majà tak˝e dost´p do rzeczy, które w „stacjonarnym” handlu b´dà dost´pne dopiero za jakiÊ czas.

Skromne poczàtki
Agito S.A. zaczyna∏o z pozycji
dwuosobowej firmy. Takiej, jakich wiele
w Polsce. To by∏ sierpieƒ 2002 roku. Na
poczàtku sprzedawano tylko podzespo∏y komputerowe i aparaty fotograficzne.
Szybko si´ jednak okaza∏o, ˝e wirtualny
sklep jest skutecznà przeciwwagà dla
stacjonarnych marketów, a nawet du-

 Hipermarket

rodem z Internetu
˝ych sieci handlowych – oferuje taƒszy,
dobrej jakoÊci sprz´t, a ró˝nica w cenach
wynosi nawet kilkadziesiàt procent.
Rozwini´cie oferty, dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo transakcji oraz przejrzyste
procedury zakupów, w konsekwencji
powi´kszy∏o liczb´ zadowolonych klientów. Kiedy w kraju upowszechni∏ si´ Internet, a konsumenci przekonali si´ do
e-zakupów Agito S.A. zacz´∏o odnosiç
pierwsze sukcesy. W 2008 roku zosta∏o
wyró˝nione tytu∏ami „Mistrza Handlu
i Us∏ug MasterCard” oraz „Sklepu Internetowego Roku” w rankingu WebstarFestival. Firma zaj´∏a drugie miejsce
w kategorii najszybciej rozwijajàcych si´
Êrodkowoeuropejskich firm technologicznych „Deloitte Technology Fast 50”.
Do dorobku nagród do∏àczy∏a równie˝
„Gazela Biznesu” przyznawana przez
redakcj´ „Puls Biznesu”. Poza tym Agito S.A. zosta∏o uznane za najwi´kszy
sklep internetowy w Polsce wg rankingu „E-commerce 2007” autorstwa Internet Standard i Sklepy24.pl.

Polska to za ma∏o?
Sednem wyró˝nionego przez Polskà Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci projektu jest innowacyjnoÊç. Aby
zrealizowaç swój cel Agito S.A. podpisze umowy z kilkudziesi´cioma dostawcami ró˝nych grup produktów
(z regu∏y b´dà to sami producenci lub
ich autoryzowani dystrybutorzy) i odda
im zarzàdzanie gamà ich produktów
w swoim sklepie.
Osiàgni´cie tego celu wymaga
zbudowania zaawansowanego systemu B2B, który umo˝liwi Agito S.A.
i partnerom – zewn´trznym podmiotom handlowym, automatyzacj´ wspó∏pracy w oferowaniu ich us∏ug na rynek
detaliczny. Partnerzy specjalizujàcy si´ w
handlu okreÊlonymi kategoriami b´dà
mogli w ramach systemu autonomicznie zarzàdzaç cenà, dost´pnoÊcià, marketingiem i logistykà oferowanych grup

towarowych w zakresie powsta∏ego
w ten sposób internetowego hipermarketu. – Sam pomys∏ jest pok∏osiem prostej konkluzji: tradycyjny model handlu
niesie z sobà pewne ograniczenia. Sà to
np. bariery zwiàzane z brakiem wiedzy
o pewnych bran˝ach, czy choçby skoƒczona wielkoÊç i przepustowoÊç magazynu. Najlepszym rozwiàzaniem jest
znalezienie partnerów. Jednak realizacja
takiego modelu dzia∏ania wymaga
wdro˝enia zaawansowanych, kosztownych rozwiàzaƒ IT. Wi´c, gdy okaza∏o
si´, ˝e nasze pomys∏y mogà byç wsparte przez PO IG, nie wahaliÊmy si´ ani
chwili – mówi Tomasz Sypu∏a z Agito
S.A. – Samo opracowywanie wniosku
trwa∏o blisko 6 tygodni – uÊciÊla.

Dalej z PO IG
Taka opinia si´ powtarza – najbardziej czasoch∏onne jest przygotowanie biznesplanu. Tu wszystko musi
si´ zgadzaç. Cyfry, kropki, przecinki,
u∏amki, procenty. Poza tym trzeba
uwzgl´dniç takie rubryki jak: uzasadnienie biznesowe, szczegó∏owy zakres
projektu, harmonogram.
Taka praca jest jednak wartoÊcià
„dodanà”, poniewa˝ pozwala firmie
sprecyzowaç „twarde” za∏o˝enia, zarówno co do spodziewanych rezultatów projektu, jak i jego zakresu. W przypadku Agito S.A. od razu musiano podjàç wiele decyzji biznesowych i technicznych. – To nie znaczy, ˝e one nie ulegajà ˝adnym modyfikacjom. Na pewno
jednak nie ma fundamentalnych zmian
– wyjaÊnia Tomasz Sypu∏a i dodaje: –
Dzi´ki PO IG jesteÊmy w stanie szybko
wdro˝yç rozwiàzania technologiczne,
które umo˝liwià nam zdobycie nowych
klientów i poszerzenie asortymentu. Bez
tych Êrodków projekt by∏by realizowany
etapami, w du˝o mniejszym zakresie.
Zajà∏by te˝ wi´cej czasu.

 Paulina Stachowiak
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Walczà

z cyfrowym
WYKLUCZENIEM

Z projektu „Zmienimy Twój Los” – przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie
Powiatu Olsztyƒskiego skorzysta∏o 120 osób
na terenie tego powiatu.

D

zi´ki dofinansowaniu w wysokoÊci ponad 1,5 mln z∏, które
beneficjent projektu - Fundacja
Edukacji Ekonomicznej pozyska∏a
na rzecz powiatu w ramach dzia∏ania 8.3 Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Innowacyjna Gospodarka, dost´p do Internetu uzyska∏o ju˝ 120
mieszkaƒców powiatu olsztyƒskiego zagro˝onych wykluczeniem cyfrowym. To pierwszy, ale nie jedyny
projekt realizowany przez Fundacj´
Edukacji Ekonomicznej ze Êrodków
Unii Europejskiej.
Ca∏kowita wartoÊç projektu
wynios∏a 1 805 565,48 z∏, a jego ca∏kowite dofinansowanie to
1 533 200,66 z∏, z czego ze Êrodków unijnych 1 303 220,56. Te
pieniàdze pozwoli∏y zapewniç
narz´dzia zwiàzane z korzystaniem z technologii ICT dla 120
osób z terenu 12 gmin powiatu
olsztyƒskiego.
Projekt realizuje za∏o˝ona
w 1991 roku Fundacja Edukacji
Ekonomicznej, której misjà jest
tworzenie w Polsce fundamentów
Spo∏eczeƒstwa Wiedzy. Od 1998
roku Fundacja intensywnie pracuje
na rzecz upowszechniania nowoczesnych technologii informatycznych w polskiej edukacji (eEduca-
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tion), w ca∏ym sektorze publicznym (eGovernment), a tak˝e
w Ma∏ych i Ârednich Przedsi´biorstwach (eBusiness). Do tej pory
z powodzeniem uczestniczy∏a
w realizacji projektów i programów, wspó∏finansowanych przez
ró˝ne organizacje polskie i mi´dzynarodowe. Efektywnie pozyskuje
te˝ do wspó∏pracy partnerów
z sektora prywatnego, w tym firmy
informatyczne oraz banki. Szczególnà wag´ przywiàzuje do przedsi´wzi´ç, które przygotowujà polskie instytucje i organizacje do integracji europejskiej oraz efektywnego wdra˝ania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.

Wspó∏praca
z WWPE
Jednym z ostatnich przedsi´wzi´ç realizowanych dzi´ki wspó∏pracy z W∏adzà Wdra˝ajàcà Programy Europejskie jest projekt „Zmienimy Twój Los”, przeciwdzia∏ajàcy wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyƒskiego. Wszystkim
osobom, które zosta∏y obj´te programem, zapewniono nie tylko
sprz´t komputerowy z indywidualnym dost´pem do Internetu, ale
równie˝ opiek´ indywidualnego
opiekuna, szkolenia z zakresu obs∏u-

gi komputera lub kursy wspomagajàce Êwiadczenie pracy i edukacji na
odleg∏oÊç. - Mo˝na to by∏o zrealizowaç jedynie dzi´ki pieniàdzom
z Funduszy Europejskich, a w szczególnoÊci ze Êrodków dzia∏ania 8.3
PO IG, które pozwalajà na zrobienie
czegoÊ bezpoÊrednio dla ludzi.
Mam tu na myÊli mo˝liwoÊç dostarczenia sprz´tu do osób prywatnych
i to do grupy szczególnie zagro˝onej wykluczeniem cyfrowym. A trzeba pami´taç, ˝e wykluczenie cyfrowe grozi powstaniem dodatkowego podzia∏u w spo∏eczeƒstwie.
W dzisiejszych czasach brak dost´pu do komputera i Internetu spycha
na margines. Tak jak kiedyÊ nieumiej´tnoÊç pisania czy czytania, tak dzisiaj brak dost´pu do technologii cyfrowych jest pewnym rodzajem
upoÊledzenia. Wykluczenie cyfrowe
mo˝e wynikaç z powodów finansowych, bàdê te˝ miejsca zamieszkania. Wiadomo, ˝e Internet nie jest
w pe∏ni dost´pny na terenie ca∏ej
Polski. Wykluczenie cyfrowe to jest
realna groêba nowego podzia∏u,
którego do tej pory nie by∏o: na
tych, którzy majà dost´p do Internetu i na tych, którzy tego dost´pu nie
majà. Z tego punktu widzenia projekty, które mo˝na realizowaç w ramach dzia∏ania 8.3 sà nie do przecenienia, bo s∏u˝à tym, którzy najbardziej tego potrzebujà – wyjaÊnia Witold Sartorius, prezes Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

3 lata
monitoringu
Przygotowujàc si´ do realizacji projektu starano si´ rozwiàzaç
nie tylko kwestie techniczne zwià-

zane z dostarczeniem Internetu na
tak rozleg∏ym terenie. Dla Fundacji
du˝o istotniejszy problem stanowi∏a
odpowiedê na pytanie, w jaki sposób
ma byç on przez uczestników programu wykorzystany.
– ZastanawialiÊmy si´, jakie jest
uzasadnienie wydatkowania publicznych pieni´dzy na ten cel. Nie chcieliÊmy, ˝eby osobom obj´tym programem s∏u˝y∏ on jedynie do rozrywki.
Nie takie by∏o nasze zamierzenie.
Dzi´ki realizacji tego projektu, chcemy
spowodowaç, ˝eby znaczna cz´Êç
osób obj´tych programem mia∏a
mo˝liwoÊç podj´cia pracy na odleg∏oÊç, ˝eby nowe narz´dzie mog∏o
s∏u˝yç podnoszeniu ich kwalifikacji
i zmianie sytuacji ˝yciowej na lepsze.
Realizacja projektu przewidziana jest
na okres trzech lat i w tym czasie b´dziemy pilnie monitorowaç efekty naszych dzia∏aƒ. Mam nadziej´, ˝e uda
si´ nam wykonaç nasze zamierzenia –
mówi Witold Sartorius.
Program realizowany na terenie
powiatu olsztyƒskiego jest dla fundacji
próbà sprawdzenia, jak przyj´te za∏o˝enia sprawdzajà si´ w praktyce. Na
merytorycznà ocen´ czekajà dwa kolejne projekty realizowane wspólnie
z Urz´dami Marsza∏kowskimi województw lubuskiego i wielkopolskiego.
– To o wiele wi´ksze przedsi´wzi´cia.
W Wielkopolsce programem chcielibyÊmy objàç 3 tysiàce osób. W województwie lubuskim 1,5 tysiàca. Na
pewno przyda nam si´ doÊwiadczenie
zdobyte podczas realizowania projektu na terenie powiatu olsztyƒskiego –
wyjaÊnia prezes Fundacji Edukacji Ekonomicznej.

Po prostu:
e-zdrowie

To b´dzie rewolucja: ju˝ wkrótce dzi´ki Internetowi pacjent nie tylko pozna wyniki ostatnich badaƒ, zapozna si´ z zaleceniami lekarza, ale tak˝e b´dzie wiedzia∏ na co w przysz∏oÊci mo˝e zachorowaç.

N

owoczesne zarzàdzanie ochronà zdrowia to spe∏nianie kryteriów racjonalnego zarzàdzania poprzez efektywnoÊç oraz po˝àdanà jakoÊç i poziom dost´pnoÊci
us∏ug medycznych. Dlatego, celem
przekszta∏cenia systemu ochrony
zdrowia zgodnie z powy˝szymi
standardami, kierujàc si´ doÊwiadczeniem paƒstw UE w tym zakresie,
do dokumentu Strategia e-Zdrowie
Polska na lata 2004-2006 wprowadzono zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie e-Health, zawarte
w dokumencie 9185/04 Action plan
for a European e-Health Area. Idea
rozwoju e-zdrowia zosta∏a szczególnie dowartoÊciowana w za∏o˝eniach Narodowej Strategii SpójnoÊci
(NSS), opracowanej na lata 20072013.

Technologia
kontra tradycja
Program Innowacyjna Gospodarka w ramach priorytetu VIII
Spo∏eczeƒstwo informacyjne –
zwi´kszanie innowacyjnoÊci gospodarki umo˝liwia m.in. finansowanie us∏ug z zakresu e-medycyny, polegajàcych na wykorzystaniu
nowoczesnej technologii, celem
polepszania jakoÊci ochrony zdrowia i zwi´kszenia dost´pnoÊci
us∏ug medycznych. Dzi´ki wprowadzanym w ramach e-medycyny
systemom informacyjnym pacjenci
mogà mieç powszechny dost´p
do danych o swoim stanie zdrowia, czy ca∏ej historii choroby. Wykorzystywane w ramach e-medycyny technologie pozwalajà równie˝ na wprowadzenie takich
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us∏ug jak: wydawanie e-recept,
e-skierowaƒ, e-diagnozy; mogà
byç te˝ narz´dziem swobodnej
wymiany informacji mi´dzy placówkami zdrowia.

Nowe
miejsca pracy

Czy szansà dla milionów schorowanych Polaków oka˝à si´ Êrodki z PO IG? W tym przypadku wiele zale˝y od inwencji samych w∏odarzy leczniczych placówek oraz kompetencji ich
dyrektorów ds. ekonomicznych i finansowych.

Wspomniane rozwiàzania
niewàtpliwie majà charakter innowacyjny i rewolucyjny, ale majà te˝
dodatkowy potencja∏. E-medycyna
wp∏ywa równie˝ na rozwój rynku
pracy - zwi´ksza zapotrzebowanie
na serwisowanie, diagnozowanie,
dystrybucj´ oraz szkolenie w zakresie urzàdzeƒ i terminali, które
mogà byç instalowane u pacjenta
w domu i w ZOZ-ach.

Tak byç powinno
Przyk∏adem wykorzystania
najnowszych technologii w ramach projektów „e-medycyna” sà
m.in. powsta∏e we Wroc∏awiu
Centrum Zaawansowanych Technologii, a tak˝e dolnoÊlàska strategia e-zdrowie. Od 2007 roku,
dzi´ki wspó∏pracy z Wroc∏awskim
Medycznym Parkiem NaukowoTechnologicznym, wdra˝ane sà
us∏ugi elektronicznego rekordu pacjenta wzorowanego na czeskich
doÊwiadczeniach.
Medyczne Centrum Przetwarzania Danych pozwoli∏o na uruchomienie cz´Êci systemu opieki
zdrowotnej przez Internet. Dzi´ki
e-centrum powsta∏o ca∏odobowe
„call-center”, w którym mo˝na zasi´gnàç porad medycznych, zarejestrowaç si´ w przychodni, zapisaç
do specjalisty. W ramach programu pacjent informowany jest
o bezp∏atnych badaniach profilaktycznych. System przypomina tak˝e o terminach badaƒ kontrolnych.
Ponadto, w ramach projektu, dost´pne sà us∏ugi o charakterze e-learningowym (szkolenia przez ∏àcza), umo˝liwiajàce lekarzom swobodne korzystanie z bazy multimedialnych prezentacji, czy filmowych
laboratoriów.

 Tomasz Hoffmann
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PO IG, a n

I

nformatyzacja
placówek
ochrony zdrowia, w tym
wdro˝enie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM),
zgodnej z rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia, to obecnie jedno
z trudniejszych zagadnieƒ inwestycyjnych. Z jednej strony, wszyscy dostrzegajà zalety informatyzacji i rozumiejà jej nieuchronnoÊç, z drugiej, wysoki koszt tego typu przedsi´wzi´ç, zw∏aszcza w opiece zdrowotnej, gdzie mamy do czynienia
z danymi wra˝liwymi, powoduje, ˝e
na ich zrealizowanie, we w∏asnym
zakresie, staç tylko nielicznych.
Dla wi´kszoÊci, skorzystanie
ze Êrodków unijnych w tym zakresie wydaje si´ byç jedynym mo˝liwym rozwiàzaniem.

Ró˝ne modele
Brak ogólnopolskiej strategii
w obszarze informatyzacji ochrony
zdrowia spowodowa∏ ukszta∏towanie si´ trzech modeli finansowania ze Êrodków UE informatyzacji
placówek ochrony zdrowia. Wybór
ka˝dego z nich wp∏ywa na zró˝nicowanie poziomu koordynacji procesów zarzàdzania informatyzacjà.
Pierwszy, zak∏ada finansowanie
systemowe tj. za poÊrednictwem
zintegrowanego projektu dla najwa˝niejszych zak∏adów opieki

zdrowotnej w regionie, obejmujàcego kompleksowà ich informatyzacj´
w ramach ÊciÊle okreÊlonych zasad
i kierunków. Model taki wyst´puje
w województwach: ∏ódzkim, podkarpackim, kujawsko-pomorskim
oraz prawdopodobnie zostanie
wykorzystany w ma∏opolskim,
podlaskim i zachodniopomorskim.
Drugi model zak∏ada finansowanie
indywidualne i polega na opracowywaniu projektów przez zak∏ady
opieki zdrowotnej oraz zg∏aszanie
ich w ramach konkursów og∏aszanych przez instytucje wdra˝ajàce.
Takie rozwiàzanie wyst´puje w mazowieckim, wielkopolskim, dolnoÊlàskim, pomorskim, warmiƒskomazurskim, lubelskim, Êwi´tokrzyskim, opolskim, Êlàskim oraz w ramach priorytetów zarzàdzanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego oraz Polskà
Agencj´ Rozwoju Przedsi´biorczoÊci. Trzeci model – hybrydowy – polega na obj´ciu systemowym finansowaniem wybranego zagadnienia
informatycznego np. teleradiologii.
Taki wyst´puje m.in. w województwie lubuskim.

Kluczowe
pieniàdze z PO IG
Fundusze na informatyzacj´
ochrony zdrowia znajdujà si´ m.in.

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA

nasze – polskie zdrowie
nostki podleg∏e administracji paƒstwowej. Z dofinansowania mogà
korzystaç równie˝ samodzielne publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej.
Instytucjà odpowiedzialnà za wdra˝anie VII priorytetu jest W∏adza
Wdra˝ajàca Programy Europejskie
(WWPE).
Z kolei NZOZ-y oraz jednostki
prowadzàce praktyki: lekarskie, piel´gniarek i po∏o˝nych, w celu sfinansowania przedsi´wzi´ç informatycznych, mogà skorzystaç z priorytetu VIII PO IG Spo∏eczeƒstwo informacyjne – zwi´kszanie innowacyjnoÊci gospodarki. Fundusze w ramach VIII osi przeznaczone sà m.in.
na wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej (dzia∏anie 8.1) oraz
na wspieranie wdra˝ania elektro-

nicznego biznesu B2B (dzia∏anie
8.2). Instytucjà Wdra˝ajàcà dla obu
dzia∏aƒ jest Polska Agencja Rozwoju
Przedsi´biorczoÊci (PARP).
W ramach dzia∏ania 8.1 praktyki lekarskie oraz NZOZ-y pozyska∏y
do chwili obecnej 4,5 mln z∏, a w ramach dzia∏ania 8.2 – 3,5 mln z∏.
Terminy najbli˝szych naborów do dzia∏aƒ 8.1 oraz 8.2 og∏oszone zostanà po wejÊciu w ˝ycie
rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie udzielania
przez PARP pomocy finansowej na
wspieranie tworzenia i rozwoju
gospodarki elektronicznej w ramach PO IG. Og∏oszenie konkursów przewiduje si´ jednak nie póêniej ni˝ w I kwartale 2010.

 Krzysztof Nyczaj

fot. PRESS-ART

w ramach dzia∏ania 2.3 Inwestycje
zwiàzane z rozwojem infrastruktury
informatycznej nauki, z którego
dofinansowanie mogà uzyskaç jednostki naukowe (w tym kliniki i instytuty medyczne). W jego ramach
mogà byç finansowane przedsi´wzi´cia polegajàce m.in. na utworzeniu i prowadzeniu baz danych
zawierajàcych informacje o wynikach i warunkach dost´pu do wyników projektów badawczych oraz
projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i us∏ug teleinformatycznych dla Êrodowiska
naukowego. Odby∏y si´ ju˝ dwa
nabory, w których dofinansowanie
otrzyma∏y: dwukrotnie Instytut Fizjologii i Patologii S∏uchu (∏àcznie
ponad 15 mln z∏), Paƒstwowy Zak∏ad Higieny (10,5 mln z∏), Uniwersytet
Medyczny
w Poznaniu (5,7 mln
z∏), Uniwersytet Jagielloƒski – Collegium Medicum (3,3
mln z∏) oraz Wojskowy Instytut Medyczny (22,5 mln z∏). Kolejny nabór ma zostaç og∏oszony w lutym 2010.
Dofinansowanie
informatyzacji mo˝liwe jest tak˝e w ramach priorytetu VII
PO IG Spo∏eczeƒstwo
informacyjne – budowa elektronicznej administracji. W ramach
priorytetu majà byç finansowane indywidualne projekty z zakresu informatyzacji
rejestrów oraz wdro˝eƒ elektronicznego
obiegu spraw i dokumentów. Adresatem
Êrodków sà m.in. jed-
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POLICJ@

w sieci
fot. Policja

Szerokopasmowa sieç transmisyjna, rejestratory
rozmów i faksów, wizualizacja wielkoformatowa,
PPDdI... W ciàgu dwóch lat wielkopolska policja
b´dzie najnowoczeÊniejsza w ca∏ej Polsce.

Z

dotacji UE na rozwój sieci informatycznych
skorzysta
wielkopolska policja. Dzi´ki
Êrodkom otrzymanym z EFRR
oraz bud˝etu paƒstwa – ∏àcznie
ponad 14 mln z∏otych – jej System
Wspomagania Dowodzenia (SWD)
zostanie wzbogacony o nowe elementy umo˝liwiajàce m.in. b∏yskawiczne informowanie o wszystkich
wydarzeniach, które wydarzy∏y si´
na drogach w ca∏ym regionie. Chodzi m.in. o kolizje, korki, czy awarie
sygnalizacji. To unikatowe rozwiàzanie, a zarazem pierwszy w Polsce
tak nowoczesny i przeprowadzony na takà skal´ system informatyzacji w tej s∏u˝bie.
Dotàd – niestety – by∏o tak, ˝e
o wypadkach policjanci dowiadywali si´ od dzwoniàcych kierowców lub z serwisów lokalnych rozg∏oÊni radiowych. Rzeczywisty czas
reakcji, od momentu powiadomienia do chwili przyjazdu patrolu, by∏
d∏ugi. – Wkrótce sytuacja ulegnie
diametralnej zmianie. Wszystko odbywaç si´ b´dzie w rzeczywistym
czasie. JeÊli na drodze dojazdowej
do Obornik utworzy si´ korek, to
my, w komendzie przy ul. Kochanowskiego w Poznaniu, b´dziemy
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o tym natychmiast wiedzieç i odpowiednio reagowaç – zapewnia
podinspektor Andrzej Borowiak
z Wielkopolskiej Komendy Policji.

E-policja
w ka˝dym
powiecie
SWD w pe∏ni zadzia∏a dzi´ki
szerokopasmowej sieci transmisyjnej, tzw. ∏àczom Êwiat∏owodowym. Wszystkie te elementy b´dà
g∏´boko zakopane w ziemi. „Kr´gos∏upem” systemu zostanie autostrada, od niej pobiegnà niezb´dne „odga∏´zienia”. Tym samym,
sieç oplecie ca∏à Wielkopolsk´. Stanie si´ to w przeciàgu niespe∏na
dwóch lat.
Nowe serwery i ∏àcza spowodujà, ˝e komunikacja pomi´dzy
poszczególnymi jednostkami policji – niezale˝nie od ich wielkoÊci –

Andrzej Borowiak
Rzecznik prasowy
Wielkopolskiej Komendy Policji

przebiegnie w szybki i efektywny
sposób. Do informacji b´dà mieç
równie˝ dost´p funkcjonariusze
w radiowozach.
Poza tym wszystkie komisariaty zostanà odpowiednio doposa˝one. Pojawià si´ w nich m.in. rejestratory rozmów telefonicznych, faksów i korespondencji radiowej. Zostanà one tak˝e obj´te systemem
centralnego zarzàdzania. – To bardzo wa˝ne – zaznacza podinspektor
A. Borowiak – Je˝eli dochodzi do
spornych sytuacji, choçby takich, jak
skarga obywatela na zbyt opiesza∏e
dzia∏anie policjantów, wszystko b´dzie mo˝na zweryfikowaç. Mo˝e nie
jest to ˝adna nowoÊç w du˝ych mia-

We wszystkich wojewódzkich komendach policji funkcjonujà specjalne wydzia∏y, których celem jest
skuteczne absorbowanie Êrodków z UE.
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Wizualizacja
wielkoformatowa
Dzi´ki Êrodkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zosta∏y przyznane w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, wielkopolska policja
zbuduje tak˝e system wizualizacji
wielkoformatowej. To tak˝e jeden
z elementów Systemu Wspomagania Dowodzenia, przypominajàcy
obraz rodem z filmu „Matrix”.
Policjanci b´dà mieli na ekranach podglàd z wielu strumieni informacji – m.in. obrazu z kamer
monitoringu, wizualizacji pozycji
patroli, map, analiz oraz wielu innych danych.
System ma na celu przyspieszenie i poprawienie efektywnoÊci pracy
policjantów. – Operatorzy, na bie˝àco b´dà m.in. znaç status wszystkich
radiowozów. To pozwoli na optymalne wykorzystanie posiadanych
Êrodków i zasobów ludzkich b´dàcych w dyspozycji w danej chwili.
Wiedza o tym, który patrol w razie
potrzeby najszybciej mo˝e przystàpiç
do interwencji, w chwilach, gdy
o czyimÊ ˝yciu decydujà minuty jest
bezcenna – mówi podinspektor.

„Niebiescy”
– obywatelom
Ju˝ od pewnego czasu ka˝dy
kandydat do pracy w wielkopolskiej
policji nie musi przychodziç, ani
dzwoniç do jednostki, aby uzyskaç
informacj´ o losach swojego podania. E-urzàd w „niebieskim” wydaniu dzia∏a w ten sposób, ˝e kandydat ma przydzielony indywidualny
login oraz PIN. Po wejÊciu w odpowiednià zak∏adk´ na stronie WKP
monitoruje swój status, dzi´ki czemu wie np. gdzie ma si´ zg∏osiç na
testy sprawnoÊciowe, kiedy przypada termin badaƒ lekarskich, wreszcie – czy dosta∏ wymarzonà prac´.
To jednak nie koniec. Dzi´ki
Êrodkom z EFRR, ju˝ wkrótce w 31
komendach, rozsianych po terenie

ca∏ej Wielkopolski powstanà PPDdI
– Publiczne Punkty Dost´pu do Internetu. B´dà usytuowane w centralnym punkcie, tu˝ przy stanowisku oficera dy˝urnego i dost´pne
przez ca∏à dob´. – Mo˝e do nich
trafiç ka˝dy. Skorzystaç z sieci, wydrukowaç potrzebny dokument,
nawet sprawdziç prywatnà poczt´
– zapowiada Andrzej Borowiak.

Spec wydzia∏y
Przyk∏ad z Wielkopolski jest
wyjàtkowy, ale nie jest …wyjàtkiem. O Êrodki z UE aplikujà bowiem policjanci z ca∏ej Polski. Wiele z wprowadzanych przez nich
rozwiàzaƒ ma innowacyjny charakter. To jest nowa jakoÊç, nowy
sposób myÊlenia. Inny sposób dzia∏ania policji, który mogà zapewniç
m.in. Êrodki z Programu Innowacyjna Gospodarka. – We wszystkich wojewódzkich komendach
policji funkcjonujà specjalne wydzia∏y, których celem jest skuteczne
absorbowanie Êrodków z UE. Udaje si´ to z coraz lepszym skutkiem –
opowiada podinspektor.
Te dzia∏ania bezpoÊrednio nadzoruje Komenda G∏ówna. Obecnie
trwajà prace nad systematyzacjà tych
staraƒ i przygotowywaniem ogólnopolskich wniosków. - Wdra˝ane
przez nas rozwiàzania idealnie komponujà si´ z celem 7 PO IG Spo∏eczeƒstwo informacyjne – budowa
elektronicznej administracji – zauwa˝a policjant i dodaje: – By∏oby bardzo
dobrze, gdyby taki system, jaki ju˝
wkrótce powstanie w Wielkopolsce,
dzia∏a∏ wsz´dzie, w ca∏ym kraju.
Tymczasem w ramach PO IG
na list´ projektów indywidualnych
wpisany zosta∏ projekt, którego beneficjentem jest Ministerstwo
Spraw Wewn´trznych i Administracji pn. „Zintegrowana, wielous∏ugowa platforma komunikacyjna Policji
z funkcjà e-Us∏ug dla obywateli
i przedsi´biorców”. Projekt ten dotyczy budowy systemu informatycznego pozwalajàcego na wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych w Policji. W jego

Dzi´ki Êrodkom
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które zosta∏y przyznane w ramach Programu
Innowacyjna Gospodarka, wielkopolska policja
zbuduje tak˝e system wizualizacji wielkoformatowej. To tak˝e jeden z elementów Systemu Wspomagania Dowodzenia,
przypominajàcy obraz rodem z filmu „Matrix”.
ramach zostanà zrealizowane us∏ugi dla przedsi´biorców i obywateli
dotyczàce m.in.: zamówieƒ publicznych, aukcji elektronicznej, pozwoleƒ na broƒ, licencji detektywa,
licencji ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, a tak˝e
skarg i za˝aleƒ. Umowa o dofinansowanie projektu opiewajàcego na
kwot´ blisko 100 mln z∏otych zosta∏a podpisana we wrzeÊniu 2009 r.
Ze Êrodków unijnych projekt zostanie zasilony kwotà niemal˝e 84 mln
z∏otych. Zakoƒczenie realizacji projektu planowane jest na 2012 rok,
zatem ju˝ wkrótce nie tylko Policja, ale równie˝ obywatele oraz
przedsi´biorcy b´dà mogli korzystaç z e-Us∏ug w jego ramach.

 Eliza Taczanowska

fot. Policja

stach, ale w tych mniejszych – zapewniam, ˝e ju˝ tak.
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 WYWABIANIE

bia∏ych plam

S

zerokopasmowy dost´p do Internetu by∏ w Polsce jeszcze niedawno du˝o bardziej utrudniony, ni˝ w innych krajach UE. Stopieƒ
pokrycia Polski ∏àczami powy˝ej 2
Mbit/s by∏ praktycznie dwukrotnie
ni˝szy od Êredniej europejskiej,
a trzykrotnie od najbardziej rozwini´tych pod tym wzgl´dem krajów,
takich jak Dania i Holandia. Zmian´
takiej sytuacji umo˝liwi∏o uruchomienie unijnych programów operacyjnych. W ich ramach o Êrodki mogà si´ staraç lokalne w∏adze, które
chcà przeciwdzia∏aç cyfrowemu wykluczeniu jak równie˝ lokalni przedsi´biorcy, ch´tni do budowy sieci na
etapie „Ostatniej Mili”.

Pomóc mogà
tylko dotacje
– Bez unijnych pieni´dzy
i wsparcia w ramach dzia∏ania 8.3
i 8.4 Programu Innowacyjna Gospodarka, sytuacja, o której mowa
powy˝ej nie mog∏aby ulec zmianie
jeszcze przez wiele lat. Tym samym
powi´ksza∏aby si´ przepaÊç pomi´dzy Polskà a innymi krajami Unii
Europejskiej. Ten dystans by∏by naprawd´ trudny do nadrobienia –
mówi Piotr Kucharz z gliwickiej firmy technologicznej KCSP.
Swój najwi´kszy jak do tej
pory projekt firma przeprowadzi∏a
na terenie gminy Toszek w województwie Êlàskim, która korzystajàc z dofinansowania z unijnych
funduszy w ramach dzia∏aƒ 8.3
oraz 8.4 PO IG zapewni∏a swoim
mieszkaƒcom dost´p do Internetu
na etapie “Ostatniej Mili”.
– Dla naprawd´ wielu obszarów dotacje unijne to jedyna szansa
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Inwestycje w rozwój Internetu majàce na
celu przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu sprawi∏y, ˝e w latach 2007-2009
odsetek gospodarstw domowych z szerokopasmowym dost´pem do Internetu
wzrós∏ w Polsce z 30 do 51 procent.

na pod∏àczenie do Internetu. Powód
jest bardzo prosty. Na niektórych terenach po prostu nie op∏aca si´ inwestowaç. Z punktu widzenia firm jest
to ekonomicznie nieuzasadnione. Taka sytuacja mia∏a miejsce w gminie
Toszek – mówi Piotr Kucharz.
WartoÊç projektu na tym terenie to niemal 4 miliony z∏otych.
W efekcie powstanie kompletne
rozwiàzanie dla ca∏ej gminy obejmujàce czternaÊcie so∏ectw spi´tych
mostami radiowymi do centralnego
punktu w mieÊcie gminnym. Dzi´ki
temu zostanie stworzony socjalny
dost´p do sieci na terenie ca∏ej gminy, serwerownia, dwa hot spoty,
system Digital Signage dla promocji
projektu oraz jako gminny noÊnik
informacyjny. Wdro˝ony b´dzie
równie˝ system komunikacji wewn´trznej Wi-Fi, w celu zmniejszenia kosztów operacyjnych gminy, co
umo˝liwi inwestycj´ w szybsze ∏àcza dost´powe.

Najwi´ksze
inwestycje
„Ostatnia Mila” swoim zasi´giem obejmuje ca∏à Polsk´, a jej
uczestnikami mogà byç podmioty

z obszarów, na których zakoƒczy∏a
si´ ju˝ inwentaryzacja map zasi´gu
i tzw. bia∏ych plam szerokopasmowego dost´pu do Internetu.
– Inwentaryzacja terenów jest
zadaniem szczególnie istotnym,
i nie ma co ukrywaç, czasoch∏onnym. Z pierwszych ankiet wysy∏anych do operatorów wynika∏o, ˝e
szerokopasmowy Internet jest dost´pny na terenie niemal ca∏ego
kraju. To spowodowa∏o, ˝e w województwie Êwi´tokrzyskim dotacjà mog∏o byç obj´tych zaledwie 9
procent powierzchni województwa. Po zmianie kryteriów obszar
ten zwi´kszy∏ si´ szeÊciokrotnie –
wyjaÊnia Piotr Kucharz.
W tej chwili zakoƒczono ju˝
inwentaryzacj´ dla województw
wielkopolskiego, ma∏opolskiego,
pomorskiego, Êwi´tokrzyskiego,
∏ódzkiego, podkarpackiego, Êlàskiego, opolskiego i warmiƒsko-mazurskiego. Jak do tej pory najwi´ksze inwestycje sà zaplanowane w województwach wielkopolskim i mazowieckim. W ramach projektu
„OKNO NA ÂWIAT – szerokopasmowy Internet w 182 miejscowoÊciach
Mazowsza”, którego beneficjentem
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jest MGK Rafa∏ Chmielewski, dost´p do Internetu uzyskajà 182 miejscowoÊci w województwie mazowieckim. Ca∏kowity koszt realizacji
projektu wyniesie 2 815 756,90 z∏
i zostanie on dofinansowany kwotà
1 363 538,12 z∏. Jeszcze wi´ksze
wsparcie otrzyma beneficjent Telekomunikacja Novum Sp. z o.o., która w ramach projektu pt. „Zapewnienie dost´pu do Internetu na etapie „ostatniej mili” w woj. wielkopolskim” chce zapewniç Internet
mieszkaƒcom powiatów leszczyƒskiego, kolskiego i tureckiego. Projekt szacowany jest na ∏àcznà kwot´ 4 045 982,14 z∏otych, z czego
ca∏kowite dofinansowanie wyniesie
1 648 189,40 z∏. Na chwil´ obecnà
beneficjenci nie podpisali jeszcze
umów o dofinansowanie.
Do koƒca 2009 roku W∏adza
Wdra˝ajàca Programy Europejskie
podpisa∏a ju˝ 6 umów i zatwierdzi∏a 14 projektów w ramach Dzia∏ania 8.4 Zapewnienie dost´pu do
Internetu na etapie „ostatniej mili”
na ∏àcznà kwot´ blisko 7 milionów
z∏otych. Mog∏oby si´ wydawaç, ˝e
to niewiele, ale trzeba pami´taç, ˝e
ten Program mo˝e byç realizowany
w ka˝dym z rejonów dopiero wtedy, gdy znane sà za∏o˝enia budowy sieci szkieletowej i w´z∏y dost´pu. W zwiàzku z tym w województwach gdzie prace inwentaryzacyjne nie zosta∏y zakoƒczone,
równie˝ uruchomienie dzia∏ania
8.4 zosta∏o opóênione.

Gonimy Europ´
Inwestycje w rozwój Internetu, zmierzajàce do przeciwdzia∏ania wykluczeniu cyfrowemu, sprawi∏y, ˝e w latach 2007-2009 odsetek gospodarstw domowych
z szerokopasmowym dost´pem do
Internetu w Polsce wzrós∏ z 30
proc. do 51 proc., natomiast w UE
z 42 proc. do 56 proc. Utrzymanie
szybszego ni˝ w UE tempa wzrostu
w naszym kraju (o 21 punktów
procentowych, przy 14 punktach
w UE w wy˝ej wspomnianym okresie) umo˝liwi Polsce w 2011 r.
przekroczenie Êredniej unijnej.

Jest to perspektywa jak najbardziej realna bioràc pod uwag´,
˝e w tym roku ruszy pi´ç regionalnych przetargów na budow´ sieci
szerokopasmowego dost´pu do
Internetu w Polsce Wschodniej. Za
unijne pieniàdze w województwach
warmiƒsko-mazurskim,
podlaskim, lubelskim, podkarpackim i Êwi´tokrzyskim powstanà regionalne sieci szerokopasmowego
dost´pu do Internetu warte 1,2
mld z∏, co jest najwi´kszym przedsi´wzi´ciem tego typu w naszym
kraju. Przetargi ruszà w drugiej po∏owie tego roku.
Sà nimi zainteresowane najwi´ksze sieci obecne na polskim
rynku. Na razie najwi´kszy sukces
odnios∏a TP, która zawar∏a z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego
i w∏adzami samorzàdowymi porozumienia o przy∏àczeniu do powstajàcej sieci klientów oraz o dostarczeniu niezb´dnych centrali
oraz serwerów. Podobne porozumienie spó∏ka zawar∏a tak˝e z w∏a-

dzami Ma∏opolski, która realizuje
bliêniaczy projekt – budow´ w∏asnej sieci szerokopasmowej.
Budowa sieci w pi´ciu regionach Polski Wschodniej to nie jedyny tego typu projekt, który b´dzie
finansowany ze Êrodków unijnych
w najbli˝szych latach. Z szacunków
Urz´du Komunikacji Elektronicznej
wynika, ˝e na ten cel do 2013 roku zostanie wydane ∏àcznie ponad
1,1 mld euro.
Oprócz tego w parlamencie
jest ju˝ projekt ustawy o wspieraniu
rozwoju us∏ug i sieci telekomunikacyjnych. Rzàd zaakceptowa∏ go 3 listopada 2009 roku. Zawarte w nim
przepisy majà u∏atwiç i przyspieszyç
proces inwestycyjny. W ich myÊl samorzàdy b´dà mog∏y staç si´ nie tylko inwestorami, ale tak˝e dostawcami us∏ugi dost´pu do Internetu.
Dzi´ki uproszczeniu procedur ∏atwiejsze ma byç tak˝e tworzenie regionalnych sieci szerokopasmowych.

 Piotr Kaêmierczak

„Ostatnia Mila” jest to dystans pomi´dzy w´z∏em sieci
szkieletowo-dystrybucyjnej a u˝ytkownikiem koƒcowym.
W ró˝nych rozwiàzaniach stosowane sà ró˝ne technologie
„dotarcia” do klienta. Ze wzgl´du na du˝à konkurencj´ i koniecznoÊç obni˝ania kosztów w chwili obecnej pojedynczy
abonenci prywatni pod∏àczani sà z regu∏y przy pomocy
urzàdzeƒ Wi-Fi, czyli bezprzewodowo. Rozwiàzanie takie
niesie ze sobà szereg problemów. Ka˝dy operator zna takie
miejsca, w których po∏àczenie klienta ze stacjà bazowà stanowi powa˝ny problem, ze wzgl´du na zak∏ócenia. Dlatego
tam, gdzie koszty i czas nie majà decydujàcego znaczenia,
przy∏àczanie u˝ytkowników koƒcowych odbywa si´ drogà
kablowà (kable miedziane, a w szczególnych przypadkach
– Êwiat∏owody), co zwi´ksza bezawaryjnoÊç ∏àcza i bezpieczeƒstwo danych w sieci.
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Korzystanie z funduszy

uczy rzetelnej pracy

Gra˝yna W´clewska
dyrektor W∏adzy Wdra˝ajàcej
Programy Europejskie
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– My nie bronimy dost´pu
do unijnych pieni´dzy,
wr´cz przeciwnie. Ka˝da,
dobrze wydana z∏otówka
przyczynia si´ do rozwoju
naszego kraju.
– rozmowa z panià Gra˝ynà W´clewskà, dyrektorem W∏adzy Wdra˝ajàcej Programy Europejskie.

– Jak Pani ocenia zainteresowanie
samorzàdów dzia∏aniem 8.3 i 8.4
Programu Innowacyjna Gospodarka?
– Zainteresowanie z konkursu na
konkurs jest coraz wi´ksze. Zw∏aszcza, je˝eli chodzi o dzia∏anie 8.3.
Za ma∏e – moim zdaniem – jest natomiast zainteresowanie dzia∏aniem 8.4. W pierwszych dwóch
og∏oszonych konkursach 8.3,
trwajàcych w sumie oko∏o 9 miesi´cy, zg∏oszono jedynie 62 projekty. W ostatnim og∏oszonym – ju˝
jesienià – konkursie by∏o ich ju˝
dwa razy wi´cej. Odbieramy coraz
wi´cej telefonów i maili z pytaniami od potencjalnych beneficjentów.

– To na pewno nie jest kwestia braku informacji. W momencie og∏aszania konkursu przeprowadzamy
pe∏nà kampani´ reklamowà, która
trafia do samorzàdów w ca∏ej Polsce. Jest ona po∏àczona ze szkoleniami i akcjà informacyjnà. Ma∏o
tego, w momencie, kiedy ktoÊ
zwraca si´ do nas bezpoÊrednio, to
te˝ nigdy nie odmawiamy mu pomocy i konsultacji. Po umówieniu
si´ i okreÊleniu problemu mo˝na
do nas przyjechaç i z naszymi pracownikami rozwiàzaç konkretny
problem. OczywiÊcie, nie jesteÊmy
od tego, ˝eby wype∏niaç za kogoÊ
wnioski, ale na pewno ka˝demu
udzielimy fachowej pomocy jak napisaç wniosek.

– A mo˝e jest tak, ˝e nie wszyscy
przedsi´biorcy wiedzà, i˝ mogà si´
staraç o dofinansowanie?

– Czy samorzàdy potrafià wykorzystaç oferowanà przez Was pomoc?
– Na pewno jest tak, ˝e im wi´ksza
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wiedza beneficjenta, tym wi´ksza
szansa na to, ˝e bez problemów
przejdzie on wszystkie etapy weryfikacji. W takich wnioskach, gdzie
ktoÊ wczeÊniej korzysta∏ z naszej
pomocy wad jest mniej. Rzadko
zdarza si´, ˝e sà one niekompletne. Nie oznacza to oczywiÊcie, ˝e
wniosek zostanie na 100 procent
przyj´ty, ale takie wnioski sà na
pewno lepsze.
– Co dzieje si´ z b∏´dnie wype∏nionymi aplikacjami?
– Je˝eli wniosek jest odrzucony ze
wzgl´dów formalnych, to w pierwszej wersji cz´Êç b∏´dów mo˝na
poprawiç. Procedura jest bowiem
taka, ˝e po pierwszym sprawdzeniu formalnym my taki wniosek
wysy∏amy do samorzàdów z proÊbà o uzupe∏nienie i poprawienie
b∏´dów. Je˝eli wniosek nie zostanie
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poprawiony lub zawiera b∏´dy, które ca∏kowicie go dyskwalifikujà,
wtedy jest on odsy∏any do beneficjenta. W takich wypadkach ka˝dorazowo tworzymy list´ b∏´dów,
gdzie wyszczególniamy powody
odrzucenia wniosku. Na podstawie
tej listy wnioskodawca mo˝e ten
sam poprawiony wniosek z∏o˝yç
w nast´pnej rundzie.

wiele b∏´dów wynika, przepraszam
za s∏owo – z „niedbalstwa”. Bo jak
inaczej nazwaç brak podpisu, pieczàtki czy upowa˝nieƒ. Zdarza si´,
˝e do∏àczone do wniosku za∏àczniki sà z nim niespójne. Odrzucanie
przez nas wniosków ze wzgl´dów
formalnych jest spowodowane
najcz´Êciej zwyk∏ym ludzkim niedopatrzeniem.

– To chyba du˝e udogodnienie dla
samorzàdów?
– My, po prostu ju˝ wiemy, ˝e beneficjenta trzeba czasem poprowadziç
za r´k´. GdybyÊmy tego nie zrobili
to nikt by na tym nie skorzysta∏. Beneficjent pozostawiony sam sobie
bywa roz˝alony, a pieniàdze pozostajà niewykorzystane. Przecie˝ zdajemy sobie spraw´, ˝e wnioskodawcy na wype∏nienie wniosku i opracowanie projektu poÊwi´cajà swój
czas i pieniàdze. Przecie˝ wielu naszych beneficjentów zatrudnia fachowców, którzy majà pomóc im
w zdobyciu Êrodków.

– Czy przy wspó∏pracy z beneficjentami przydaje si´ Wasze doÊwiadczenie?
– To, na pewno jest nie do przecenienia. Jest z nami kilka osób, które
pracujà tutaj od samego poczàtku,
czyli ju˝ 15 lat. Reszta to ludzie
m∏odzi. To doÊwiadczenie daje nam
inne spojrzenie na beneficjenta.
Chodzi o to, ˝e jest to osoba, która
wymaga opieki, ˝e nie jest to wróg,
któremu trzeba udowodniç, ˝e nic
nie umie. Takie podejÊcie trzeba
mieç zw∏aszcza do tych, którzy
o dotacje starajà si´ po raz pierwszy. Mamy ÊwiadomoÊç, bo takie
jest nasze doÊwiadczenie, ˝e ten,
komu raz uda∏o si´ pozyskaç Êrodki
na dofinansowanie swoich projektów nie ma oporów przed ubieganiem si´ o kolejne. My nie mo˝emy
go zniech´ciç. Musimy mu pokazaç, ˝e uzyskanie wsparcia nie jest
jakimÊ olbrzymim k∏opotem. Pomagamy prze∏amywaç l´ki i obawy, ˝e
zg∏aszanie si´ do takich instytucji
jak nasza jest jakimÊ pokonywaniem niemo˝liwych do przezwyci´˝enia biurokratycznych barier.

– Kryteria, jakimi kierujecie si´ przy
ocenie wniosków sà przejrzyste. Na
brak pomocy beneficjenci te˝ nie
mogà narzekaç. Z czego wi´c wynikajà b∏´dy we wnioskach?
– RzeczywiÊcie beneficjenci nie mogà mówiç, ˝e nie wiedzà jak z∏o˝yç
prawid∏owy wniosek. Jasne sà nie
tylko kryteria, ale równie˝ wytyczne
pokazujàce „czarno na bia∏ym” jak
go wype∏niç zachowujàc wszelkie
wymogi formalne i merytoryczne.
Mo˝e to, co teraz powiem b´dzie
sàdem ostrym, ale uwa˝am, ˝e

W wielu wypadkach pokutuje te˝ jeszcze
polska mentalnoÊç. Cz´Êç
samorzàdów woli nie
mieç pieni´dzy, ale nie
mieç te˝ k∏opotów.

– Czy beneficjenci to rozumiejà?
– Coraz cz´Êciej dociera do nich, ˝e
tam gdzie w gr´ wchodzà naprawd´ du˝e publiczne pieniàdze, kontrola nad nimi musi byç naprawd´
bardzo wnikliwa. I z tego, a nie
z naszej z∏ej woli, wynikajà pewne
obostrzenia. Zw∏aszcza teraz, kiedy
z∏e wykorzystanie pieni´dzy skutkuje tym, ˝e trzeba je zwracaç,
a zgodnie z nowà ustawà trzeba je
zwracaç tak jak zaleg∏oÊci podatkowe, czyli od momentu zaistnienia nieprawid∏owoÊci naliczane sà

odsetki karne. Dlatego coraz wi´cej
osób rozumie, ˝e lepiej kilka razy
si´ zastanowiç i kilka razy skontrolowaç, ˝eby uniknàç k∏opotów.
Beneficjenci zrozumieli te˝ jednà
podstawowà rzecz, ˝e my nie bronimy dost´pu do unijnych pieni´dzy. Wr´cz przeciwnie. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e ka˝da dobrze wydana
z∏otówka przyczynia si´ do rozwoju
naszego kraju. Do tego, ˝e nast´pne pokolenia nie b´dà narzeka∏y na
brak oczyszczalni, dróg czy wreszcie Internetu. Dlatego namawiamy
do sk∏adania wniosków.
– Nie wszyscy jednak chcà Was s∏uchaç. Nadal wiele samorzàdów
wniosków po prostu nie sk∏ada,
chocia˝ nie oznacza to, ˝e na ich terenie nie ma problemów do rozwiàzania.
– Tu sytuacja wyglàda tak, ˝e te
gminy, które korzysta∏y jeszcze
z programów przedakcesyjnych,
nie maja problemów z korzystaniem ze Êrodków, bo wiedzà, ˝e
przynosi to wymierne korzyÊci.
Mówi´ to na podstawie obserwacji, bo dzisiaj najbardziej oporne
w sk∏adaniu wniosków sà gminy
województw, które z ró˝nych powodów ma∏o korzysta∏y z pomocy
przedakcesyjnej. Samorzàdy –
mam wra˝enie bojà si´ równie˝
przeprowadzanych kontroli, czy
przyznane im pieniàdze zosta∏y
w∏aÊciwie wykorzystane.
W wielu wypadkach pokutuje te˝
jeszcze polska mentalnoÊç. Cz´Êç
samorzàdów woli nie mieç pieni´dzy, ale nie mieç te˝ k∏opotów.
Sk∏adajàc wniosek trzeba si´ do
niego naprawd´ przy∏o˝yç. To moim zdaniem kolejna pozytywna
rzecz, bo korzystanie z funduszy
uczy rzetelnej pracy. Jestem przekonana, ˝e z ka˝dym nowym konkursem samorzàdów, które obawiajà
si´ sk∏adania wniosków o dofinansowanie b´dzie coraz mniej.
– Dzi´kuj´ za rozmow´.

 Piotr Kaêmierczak
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Innowacje pomagajà

PRZETRWAå KRYZYS
56% procent badanych firm ciàgle zamierza zwi´kszaç nak∏ady na B+R.

P

onad 80% przebadanych
firm, które swego czasu postawi∏y na nowe rozwiàzania twierdzi, ˝e ich inwestycje w innowacje procesowe, produktowe,
marketingowe i organizacyjne majà pozytywny wp∏yw na ich obecnà
sytuacj´.
Przedsi´biorstwa wyraênie
wskazujà, ˝e dzi´ki wdro˝onym
technologiom ich pozycja na rynku
poprawi∏a si´ (61%), wzros∏a jakoÊç produktów i us∏ug (41%),
dzi´ki czemu mogà oferowaç lepsze produkty i us∏ugi po porównywalnej wobec konkurencji cenie.

P∏acz w Stanach,
u nas – optymizm
We wrzeÊniu 2008 r., gdy
w USA upada∏ Lehman Brothers,
polskie przedsi´biorstwa patrzy∏y
na 2009 r. bardzo optymistycznie –
75 proc. firm oczekiwa∏o wy˝szych
przychodów ze sprzeda˝y i wy˝szych zysków, ponad 40 proc. planowa∏o inwestycje, prawie 40
proc. - wprowadzenie na rynek nowych produktów i us∏ug.
Wa˝niejsze jednak jest to, ˝e
przedsi´biorstwa zacz´∏y dostrzegaç, ˝e konkurowanie cenà nie daje szans na osiàgni´cie d∏ugotrwa∏ej przewagi na rynku i deklarowa-

22

INNOWACYJNI 7/2010

∏y budowanie pozycji konkurencyjnej tak˝e w oparciu o pozacenowe
czynniki, przede wszystkim o jakoÊç produktów i us∏ug. Nadchodzi∏ zatem okres kluczowych zmian
w polskim sektorze przedsi´biorstw, których efektem by∏by
wzrost innowacyjnoÊci firm.
Za∏amanie na Êwiatowych
rynkach finansowych i os∏abienie
gospodarcze, które dotkn´∏o Polsk´, zmiany te jednak zatrzyma∏o.
Wi´kszoÊç firm skoncentrowa∏a si´
na celach krótkookresowych. Czy
tylko na czas kryzysu, czy na d∏u˝ej? Jak d∏ugo b´dzie trwa∏a ta niska akceptacja dla dzia∏aƒ o wy˝szym poziomie ryzyka i czy wp∏ynie ona na zdolnoÊç firm do konkurowania na Êwiatowych rynkach?

Kwestia
potencja∏u?
Wyniki finansowe przedsi´biorstw po pierwszych szeÊciu miesiàcach 2009 r., czyli w okresie najtrudniejszej sytuacji w polskiej gospodarce, pokazywa∏y, ˝e firmy
s∏abnà. Przychody ze sprzeda˝y
wzros∏y jedynie o 1%, a towarzyszy∏
im ponad dwukrotnie wy˝szy
wzrost kosztów. Spad∏ wynik finansowy dzia∏alnoÊci podstawowej, co

oznacza∏o spadek rentownoÊci tej
dzia∏alnoÊci. Tendencja nie by∏a dobra, bo oznacza∏a, ˝e nie udaje si´
firmom restrukturyzowaç kosztów
w odpowiedniej proporcji do spadku sprzeda˝y. Ostatecznie zysk netto, który pozosta∏ w przedsi´biorstwach by∏ o ponad 7 mld z∏ ni˝szy
ni˝ na koniec czerwca 2008 r.
Coraz wa˝niejsze zatem staje
si´ pytanie nie o to, czy firmy poradzà sobie z kryzysem, bo tà odpowiedê w∏aÊciwie ju˝ znamy, ale
o to, czy przedsi´biorstwa majà
potencja∏ do wzrostu, gdy zacznie
si´ o˝ywienie gospodarcze. I jak
jest on du˝y?
Problem bowiem w tym, ˝e
wzrost gospodarczy dokonuje si´
w coraz wi´kszym stopniu dzi´ki
innowacjom, czyli zastosowaniu
nowej wiedzy w praktyce gospodarczej. A polska gospodarka i polskie przedsi´biorstwa nie sà innowacyjne.
GUS niedawno przedstawi∏
dane, które wyraênie pokazujà, ˝e
nie tylko mamy niski poziom innowacyjnoÊci w przedsi´biorstwach,
ale tak˝e, ˝e zainteresowanie firm
wprowadzaniem nowych rozwiàzaƒ do praktyki w latach 20062008 by∏o mniejsze ni˝ w latach
2004-2006. Jednak pozytywne jest
to, ˝e te firmy, które inwestowa∏y
w latach 2006-2008 w innowacje,
przeznacza∏y na ten cel znacznie
wi´cej pieni´dzy ni˝ w latach poprzednich, co mo˝e oznaczaç, ˝e
innowatorzy dostrzegajà wartoÊç
dodanà inwestycji w innowacje
i widzà sens zwi´kszania wartoÊci
inwestycji w nowoÊci.

PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA
Kamerton
InnowacyjnoÊci
Wyraênie potwierdzajà to
wyniki badania, które PKPP Lewiatan przygotowa∏a i przeprowadzi∏a w czerwcu 2009 r., a które mia∏o pokazaç, jak radzà sobie firmy
innowacyjne w kryzysie. Zbadano
podmioty, które wzi´∏y udzia∏
w rankingu „Kamerton InnowacyjnoÊci”, który PKPP Lewiatan realizuje wspólnie z BRE Bankiem.
Porównanie wyników badania Firm Innowacyjnych z wynikami badania ca∏ego sektora przedsi´biorstw wyraênie pokazuje, jak
inwestycje w innowacje wp∏ywajà
na efektywnoÊç i konkurencyjnoÊç
firm innowacyjnych.

szà sytuacj´. Wyraênie wskazujà,
˝e dzi´ki tym inwestycjom zrealizowanym w latach 2007-2008 ich
pozycja konkurencyjna na rynku
poprawi∏a si´ (61% firm), wzros∏a
jakoÊç produktów i us∏ug (41%
firm), dzi´ki czemu mogà oferowaç lepsze produkty i us∏ugi po
porównywalnej wobec konkurencji
cenie, wzros∏a liczba klientów
(29% firm), wzros∏a równie˝ jakoÊç
obs∏ugi klienta (23% firm).

Inwestujà
w innowacje
Te doÊwiadczenia sà zapewne jednym z g∏ównych powodów,
dla których Firmy Innowacyjne
w relatywnie niewielkim stopniu
ograniczy∏y inwestycje w innowa-

Problemem dla innowatorów jest dost´p do finansowania. Nasze badania wykazujà, ˝e wi´kszoÊç
Firm Innowacyjnych nawet w okresie dobrej koniunktury inwestuje w oparciu o Êrodki w∏asne.
Podczas gdy w pierwszej po∏owie 2009 r. tylko 17% przedsi´biorstw osiàgn´∏o wzrost sprzeda˝y, to wÊród Firm Innowacyjnych
by∏o to 48%. Co ciekawe, najwi´cej firm, w których sprzeda˝ wzros∏a, by∏o wÊród ma∏ych Firm Innowacyjnych (zatrudniajàcych od 10
do 49 pracowników) – 62%.
WÊród firm du˝ych odsetek ten
wyniós∏ 57%, a w grupie mikro
Firm Innowacyjnych – 50%. JednoczeÊnie odsetek Firm Innowacyjnych, w których sprzeda˝ spad∏a,
by∏ ni˝szy ni˝ przeci´tnie w sektorze przedsi´biorstw.
Oznacza to, ˝e inwestycje
w innowacje pozwalajà firmom na
takà popraw´ oferty rynkowej, ˝e
nawet w okresie kryzysu ich pozycja konkurencyjna wzmacnia si´.
Mówià o tym same Firmy Innowacyjne. Ponad 80% takich firm
twierdzi, ˝e ich inwestycje w innowacje procesowe, produktowe,
marketingowe i organizacyjne majà pozytywny wp∏yw na ich dzisiej-

cje w 2009 r. Zredukowa∏o bowiem lub w ogóle zrezygnowa∏o
z inwestycji w innowacje tylko 15%
Firm Innowacyjnych. Tymczasem
w ca∏ym sektorze przedsi´biorstw
by∏o to 41% firm. Oko∏o 50% Firm
Innowacyjnych planuje inwestycje
w innowacje tak˝e w 2010 r. Mówià one, ˝e gdy raz zainwestowa∏y
w nowe rozwiàzania i zobaczy∏y
rezultaty tych inwestycji, to inwestowaç w innowacje b´dà ju˝ zawsze.
Jest to szczególnie wa˝ne dla
firm dzia∏ajàcych na rynku polskim.
Wskazujà one, ˝e ich konkurencyjnoÊç pod wzgl´dem jakoÊci produktów i us∏ug, nowatorstwa, jakoÊci obs∏ugi klienta, a tak˝e pod
wzgl´dem promocji i dystrybucji
istotnie wzros∏a. Wp∏yw inwestycji
w innowacje na firmy dzia∏ajàce
na rynkach zagranicznych, jak wynika z badaƒ, jest nieco mniejszy.
Wynika to z faktu, i˝ firmy te innowatorami sta∏y si´ znacznie wcze-

Êniej. Ale oznacza tak˝e, ˝e inwestycje w innowacje zawsze mogà
podnieÊç poziom konkurencyjnoÊci
przedsi´biorstwa.
Problemem dla innowatorów
jest dost´p do finansowania. Nasze badania wykazujà, ˝e wi´kszoÊç Firm Innowacyjnych nawet
w okresie dobrej koniunktury inwestuje w oparciu o Êrodki w∏asne.
W okresie obecnego os∏abienia gospodarczego ta tendencja wzmocni∏a si´ – 87% Firm Innowacyjnych
wskaza∏o, ˝e finansuje obecnie
swoje inwestycje w ca∏oÊci lub
w cz´Êci ze Êrodków w∏asnych.
Z kredytu bankowego korzysta
obecnie 39% innowatorów. Wa˝nym êród∏em finansowania dla
Firm Innowacyjnych sà tak˝e fundusze unijne. Wykorzystujàc Êrodki
europejskie prawie 25% Firm Innowacyjnych inwestuje w zasoby
ludzkie, w nowe maszyny i urzàdzenia oraz nowe technologie,
a tak˝e w B+R. Plany na najbli˝sze
3 lata dotyczàce inwestycji w te
obszary z wykorzystaniem funduszy unijnych ma ponad 50% Firm
Innowacyjnych. Pokazuje to znaczenie, jakie dla innowacji w Polsce
majà Êrodki unijne.

Innowacyjni
na plusie
Firmy Innowacyjne twierdzà,
˝e inwestycje w innowacje, które
zrealizowa∏y i nawet w okresie
os∏abienia gospodarczego realizujà,
wp∏yn´∏y na ich sytuacj´ w ca∏ym
2009 r. Ponad 68% Firm Innowacyjnych ju˝ dzisiaj wie, ˝e ich przychody ze sprzeda˝y wzrosnà, a 66% –
˝e wzrosnà tak˝e zyski. 65% Firm
wprowadzi na rynek nowe produkty i us∏ugi, a 55% widzi wzrost
udzia∏ów w rynku w ubieg∏ym roku.
I co dla perspektyw rozwoju bardzo
wa˝ne – 56% Firm Innowacyjnych
ciàgle zamierza zwi´kszaç nak∏ady
na B+R.

 Ma∏gorzata
Starczewska-Krzysztoszek
(PKPP Lewiatan)
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CO S¸YCHAå

w PO IG?

Nowa perspektywa finansowa 2007-2013 stworzy∏a du˝e szanse
dla dalszego rozwoju naszego kraju. Przynios∏a Polsce ogromne
Êrodki z funduszy unijnych. Po dwóch latach obserwujemy widoczne
post´py we wdra˝aniu programów z nowej perspektywy finansowej: podpisywanych jest coraz wi´cej umów, dokonywane sà p∏atnoÊci na konta beneficjentów, wdra˝anie programów nabiera tempa.
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konywaniu p∏atnoÊci. Wzrós∏ tak˝e
poziom wydatków poÊwiadczonych przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà
(1,61 mld z∏) oraz tych, które nast´pnie certyfikowano do Komisji
Europejskiej (1,61 mld z∏).
Przypomnijmy: w ramach
Programu Innowacyjna Gospodarka realizowanych jest 131 projektów kluczowych, z czego podpisano 114 preumów i 72 umowy
o dofinansowanie.
Wraz ze wzrostem liczby
podpisywanych umów zmianie
uleg∏a tak˝e wielkoÊç p∏atnoÊci
dokonanych przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà. Z 1 077,80 mln z∏ dokonanych p∏atnoÊci jeszcze w listopadzie ich wysokoÊç wzros∏a
do 1 496,87 mln z∏ w grudniu.
W porównaniu z danymi za
listopad 2009 r. obserwowane jest
zwi´kszenie liczby podpisywanych
umów o dofinansowanie, co pozwala sàdziç, ˝e zarówno administracja, jak i przedsi´biorcy coraz
lepiej sà przygotowani do realizacji projektów wspó∏finansowanych z Êrodków Unii Europejskiej.
W szczególnoÊci zauwa˝yç nale˝y,
˝e powstajà nowe, ciekawe pomys∏y na projekty, które determinujà

IloÊç podpisanych umów
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4

76
4
166
195
38
16
42
21
1
39
191
98
4
263
23
2
14
4
53
444
18
1
1
0
22
639
372
47
6
10
9
10
8

èród∏o: http://www.poig.gov.pl:80/AnalizyRaportyPodsumowania/Strony/default.aspx

D

zia∏ania, które usprawni∏y
wydatkowanie Êrodków, sà
zas∏ugà Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz wszystkich
innych instytucji zaanga˝owanych
w system wdra˝ania programów
operacyjnych w latach 20072013. W por´ podj´to nowelizacj´ aktów prawnych, co przyspieszy∏o absorpcj´ Êrodków z Unii
Europejskiej.
Poni˝ej prezentujemy dane
dotyczàce stopnia wdra˝ania Programu Innowacyjna Gospodarka,
który oferuje najwi´ksze Êrodki na
innowacyjne przedsi´wzi´cia beneficjentów.
Do 31 grudnia 2009 roku Instytucja Zarzàdzajàca zatwierdzi∏a
3 577 projektów na kwot´ 21,23
mld z∏, co stanowi 52,49% alokacji
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podpisano 2 837
umów o dofinansowanie na kwot´
18,22 mld z∏, co stanowi 45,06%
alokacji. Wyp∏acono zaliczki w kwocie 891,39 mln z∏, a zatem o przesz∏o 150 mln z∏ wi´cej ni˝ jeszcze
miesiàc wczeÊniej. P∏atnoÊci dokonane na rzecz beneficjentów wynios∏y 1,49 mld z∏, co równie˝
wskazuje na znaczny wzrost w do-
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innowacje, a przez to przyczyniajà si´ do rozwoju gospodarki
oraz wzrostu jej konkurencyjnoÊci na rynkach zagranicznych. Inwestycje w nowoczesne technologie sà obecnie bardzo po˝àdane, szczególnie w ostatnim czasie, gdy kryzys finansowy powoduje, ˝e przetrwaç mogà jedynie
najlepsi, najlepiej rozwini´ci, najbardziej innowacyjni. T´ okolicznoÊç stwarza Program Innowacyjna Gospodarka, dzi´ki któremu przedsi´biorstwa mogà konsekwentnie si´ rozwijaç, a ich
dzia∏alnoÊç nabiera rozp´du.
Si´gajàc pami´cià wstecz
jeszcze do koƒca pierwszego pó∏rocza 2009 roku, mo˝na zauwa˝yç znaczne przyspieszenie w realizacji stanu wdra˝ania PO IG.
Na koniec czerwca 2009 r.
zawartych by∏o zaledwie niespe∏na
1000 umów, podczas gdy na koniec roku 2009 ich liczba oraz wartoÊç wzros∏y ponad trzykrotnie.
Faworytem beneficjentów
w 2009 roku by∏a 8 oÊ priorytetowa Spo∏eczeƒstwo informacyjne – zwi´kszanie innowacyjnoÊci
gospodarki, w szczególnoÊci
dzia∏ania 8.1 Wspieranie dzia∏alnoÊci gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej oraz
8.2 Wspieranie wdra˝ania elektronicznego biznesu typu B2B.
Powodzeniem cieszy∏y si´ tak˝e
dzia∏ania z 4 osi PO IG Inwestycje

w innowacyjne przedsi´wzi´cia,
zw∏aszcza dzia∏anie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym.
Rok 2009, bioràc pod uwag´ liczb´ wniosków zatwierdzonych przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà PO IG do dofinansowania, zamknà∏ si´ wykorzystaniem ponad
50% alokacji z EFRR. Bioràc pod
uwag´ pó∏metek perspektywy finansowej 2007-2013 mo˝na
oceniç, i˝ jest to wynik doÊç dobry, a dynamika wdra˝ania PO IG
w ostatnim roku daje pozytywne
prognozy na kolejny rok.
W 2009 roku uruchomiono
wszystkie zaplanowane konkursy. Na
stronie internetowej Programu Innowacyjna Gospodarka, w zak∏adce
Nabór wniosków (http://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/Documents/Harmonogram_konkursow_na_2010_30122009.pdf) opublikowano równie˝ nowy harmonogram naborów na 2010 rok,
w którym wskazano, jakie dzia∏a-

nia b´dà kolejno uruchamiane.
Znaleêç w nim mo˝na wiele bardzo
przydatnych dla potencjalnych beneficjentów informacji, które w trybie ciàg∏ym, w miar´ post´pu Programu oraz w zale˝noÊci od uruchamiania konkursów, b´dà na
bie˝àco aktualizowane. Potencjalni
beneficjenci mogà si´ dowiedzieç
z harmonogramu, np. które dzia∏ania sà zarezerwowane tylko dla
projektów indywidualnych lub systemowych oraz uzyskaç informacj´
o planowanych, trwajàcych lub
zakoƒczonych naborach wniosków
w trybie konkursowym, jak równie˝
o stronach internetowych, jako
miejscach og∏oszenia konkursów.
Pierwsze konkursy ruszajà
ju˝ w pierwszym kwartale 2010
roku.
Zach´camy do zapoznania
si´ z harmonogramem oraz do
bie˝àcego monitorowania strony
www.poig.gov.pl.

 Tomasz Hoffmann

W publikacji zamieszczonej w Biuletynie INNOWACYJNI nr 6 z 2009 r. na str. 23 znalaz∏ si´ nast´pujàcy
fragment: „Nabory ciàg∏e trwajà nadal w ramach dzia∏aƒ: 4.3 – Kredyt technologiczny, do wyczerpania
90% alokacji na 2009 rok lub do koƒca roku 2009”.
Sformu∏owanie powy˝sze zawiera nieÊcis∏oÊç, i˝ nabór zostanie zakoƒczony z koƒcem danego roku kalendarzowego. Zgodnie z ustawà o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej oraz Szczegó∏owym Opisem Priorytetów PO IG nabór wniosków w dzia∏aniu 4.3 – Kredyt technologiczny ma charakter ciàg∏y, a wnioski rozpatrywane sà do wyczerpania Êrodków na rachunku funduszu.
W zwiàzku z realizacjà naboru wniosków o dofinansowanie w ramach dzia∏ania 4.3 Kredyt
technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w trybie ciàg∏ym, do wyczerpania
Êrodków, którymi zasilono rachunek Funduszu Kredytu Technologicznego w danym roku bud˝etowym, wprowadzono korekt´ do harmonogramów przeprowadzania konkursów na 2009 i 2010 rok
w zakresie terminów zamykania konkursów – konkursy nie sà zamykane z koƒcem danego roku.

Stopieƒ zaawansowania realizacji poszczególnych osi priorytetowych wg stanu na dzieƒ 31 grudnia 2009 r.
Priorytet
Priorytet 1
Priorytet 2
Priorytet 3
Priorytet 4
Priorytet 5
Priorytet 6
Priorytet 7

Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Infrastruktura sfery B+R
Kapita∏ dla innowacji
Inwestycje w innowacyjne przedsi´wzi´cia
Dyfuzja innowacji
Polska gospodarka na rynku mi´dzynarodowym
Spo∏eczeƒstwo informacyjne
– budowa elektronicznej administracji
Priorytet 8 Spo∏eczeƒstwo informacyjne
– zwi´kszenie innowacyjnoÊci gospodarki
Priorytet 9 Pomoc techniczna

Alokacja
na priorytet
w mln PLN

Liczba
zawartych
umów

Kwota wnioskowanego
dofinansowania w ramach
podpisanych umów (w mln PLN)

5 409,51
5 409,51
1 415,59
14 279,60
1 661,23
1 709,67

441
96
61
579
73
464

3772,04
4347,00
1026,20
4722,86
519,77
245,87

3 281,82

22

2866,75

5 894,95
1 372,49

1064
37

575,77
143,05

èród∏o: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarzàdzania Programami KonkurencyjnoÊci i InnowacyjnoÊci
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Wizje innowacji, rozmaitoÊci – przeglàd
■■■■■ Ju˝ dwa tysiàce pi´çset umów!
Dwu i pó∏tysi´czna umowa o dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka podpisana zosta∏a w ramach
dzia∏ania 6.1 Paszport do eksportu. Beneficjentem jest firma
z Puszczykowa w Wielkopolsce.
Warto przypomnieç, ˝e umowa nr 2000 zawarta zosta∏a na
poczàtku listopada ub. roku. Podpisano jà w ramach dzia∏ania
8.3 Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Zwi´kszenie liczby zawartych umów o jednà czwartà, w przeciàgu niespe∏na dwóch miesi´cy, wskazuje na wyraênie utrzymujàcà si´ dynamik´ realizacji Programu.
(êród∏o: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

■■■■■ Poznaƒski InQbator najlepszy na Êwiecie!
Funkcjonujàcy w ramach Poznaƒskiego Parku Naukowo –
Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu, dofinansowanego ze Êrodków PO IG, InQbator
zosta∏ uhonorowany Êwiatowà nagrodà Best Science Based Incubator 2009. Poznaƒski InQbator jest pierwszym polskim laureatem tej presti˝owej nagrody.
Projekt uzyska∏ najwy˝sze noty w grupie m∏odych (dzia∏ajàcych
do trzech lat) inkubatorów technologicznych. Na kolejnych
pozycjach znalaz∏y si´ kanadyjski Waterloo Research and Technology Park Accelerator Centre i portugalski BOC Beira Atlantico. WÊród wyró˝nionych sà tak˝e chiƒski Tsinghua Science
Park, angielski Oxford Biobusiness Centrum (Oxfordshire Biotech-Net) i amerykaƒski Venture First Flight Center.
Podstawà do wy∏onienia laureata by∏a analiza przeprowadzonych dzia∏aƒ. Na wysokà ocen´ poznaƒskiego InQbatora znaczàcy wp∏yw mia∏y osiàgni´cia firm dzia∏ajàcych w jego obszarze, m.in.: AkustiX, Centrum Badaƒ DNA, Centuria, ITTI.
Poznaƒski Park Naukowo – Technologiczny, w ramach którego
dzia∏a InQbator, jest najstarszy w Polsce. Skutecznie aplikuje
o Êrodki z PO IG. To beneficjent dzia∏ania 5.3. WartoÊç projektu p.t. Budowa Zespo∏u Inkubatorów Wysokich Technologii –
„Materia∏y i biomateria∏y” oraz „Technologie informacyjne
i komunikacyjne” wynosi blisko 57 milionów z∏otych.
(êród∏o: „Polska – G∏os Wielkopolski”)

■■■■■ Firmy stawiajà na innowacje
Wybrane instytucje zrzeszone w Krajowym Systemie Us∏ug dla
MSP Êwiadczà kolejne us∏ugi. Cz´Êç z nich otrzyma∏a na to specjalnà dotacj´ z PO IG, przyznanà przez PARP. Dzi´ki temu przedsi´biorcy, którzy chcà postawiç na nowe, innowacyjne technolo-

■■■■■

S∏owniczek

Projekt systemowy – zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 2 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. „o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju” – polega na realizacji zadaƒ publicznych przez
podmioty dzia∏ajàce na podstawie odr´bnych przepisów, w zakresie okreÊlonym przepisami prawa i dokumentami strategiczno
– programowymi przyj´tymi przez Rad´ Ministrów.
Projekt indywidualny – zgodnie z art. 28 ust. 1, pkt 1 znowelizowanej ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. „o zasadach prowadzenia polityki rozwoju”, to projekt o strategicznym znaczeniu dla realizacji Programu, wskazywany przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà (IZ).

gie, ale nie majà doÊwiadczenia w negocjowaniu odpowiednich
umów (np. zakupu licencji i patentów) oraz wdra˝aniu ich
w praktyce, majà szans´ skorzystaç z us∏ug specjalistów.
Jednym z elementów oferty jest przeprowadzenie w firmie audytu technologicznego, który ma pomóc – m.in. poprzez
opracowanie skutecznego biznesplanu w pozyskaniu Êrodków
na rozwój firmy w postaci kredytu bankowego, funduszy unijnych lub pochodzàcych od prywatnych inwestorów.
(êród∏o: „Rzeczpospolita”)

■■■■■ Wzornictwo i innowacje mogà dostaç 50
milionów EURO
29 stycznia PARP og∏osi pierwszy konkurs na dofinansowanie
prac badawczo – rozwojowych i opracowania wzorów przemys∏owych (dzia∏anie 4.2 PO IG). 15 lutego odb´dzie si´ nabór
wniosków. PARP ma do wydania 25 milionów EURO. Drugi
konkurs – na kolejne 25 milionów EURO zostanie og∏oszony 16
sierpnia. Od 6 wrzeÊnia b´dzie mo˝na aplikowaç o pieniàdze.
Konkursy te cieszà si´ ogromnym powodzeniem, o Êrodki mogà si´ ubiegaç firmy, które chcà rozwijaç dzia∏alnoÊç badawczo – rozwojowà bàdê opracowaç i wdro˝yç wzory przemys∏owe czy us∏ugowe.
Dofinansowanie b´dzie udzielane na dwa typy projektów.
Pierwszy ma pomóc w rozwini´ciu dzia∏alnoÊci ju˝ prowadzonej przez firm´. Drugi dotyczy wdra˝ania pomys∏ów w zakresie wzornictwa przemys∏owego. Dofinansowane b´dà mog∏y
byç dzia∏ania doradcze czy szkoleniowe dotyczàce opracowania nowego wzoru, a tak˝e inwestycje zwiàzane z uruchomieniem wed∏ug niego produkcji.
(êród∏o: „Puls Biznesu”)

■■■■■ Du˝o, du˝o wniosków...
Rok 2009, a 2008 to ca∏kiem inne Êwiaty. Chodzi o liczb´
wniosków, które przedsi´biorcy z∏o˝yli o dofinansowanie w ramach PO IG. Tak wynika ze s∏ów Bo˝eny Lubliƒskiej – Kasprzak,
prezes PARP.
Dowodem sà suche cyfry: w 2008 roku by∏o ich 1 641,
a w 2009 – tylko do koƒca listopada – 8 929. ¸àcznie opiewa∏y na kwot´ przesz∏o 19 miliardów z∏otych!
Najwi´cej umów zawarto w województwach ma∏opolskim i mazowieckim. Najwi´ksze dofinansowanie otrzyma∏y gminy z województwa Êlàskiego – 488 milionów z∏otych, mazowieckiego –
481 milionów z∏otych i ma∏opolskiego – 421 milionów z∏otych.
Warto przypomnieç, ˝e od 1 stycznia 2010 r. zmienia si´ m.in.
system finansowania – wyp∏aty refundacji i zaliczek b´dzie dokonywa∏ Bank Gospodarstwa Krajowego. Zmieniajà si´ tak˝e zasady rozliczania kosztów – zamiast kopii dokumentów ksi´gowych
b´dzie mo˝na dostarczyç jedynie zestawienie tych dokumentów.
(êród∏o: Polska Agencja Prasowa)

■■■■■ Program Innowacyjna Gospodarka, a potrzebujàcy
Najbardziej potrzebujàcy z gminy Swarz´dz dostali 100 komputerów i przez pi´ç lat mogà bezp∏atnie korzystaç z Internetu. Wszystko dzi´ki funduszom unijnym, przyznanym w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka. W sumie na ten cel
zosta∏ przekazany milion z∏otych.
(êród∏o: „Gazeta Wyborcza”)
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KRZY˚ÓWKA
POZIOMO:
2. Stosunek wartoÊci pomocy
wyra˝onej w ekwiwalencie dotacji brutto do wydatków kwalifikujàcych si´ do obj´cia
wsparciem to intensywnoÊç …
3. Jeden z celów polityki regionalnej na lata 2007-2013.
5. Skrót od nazwy Rady Ministrów, Gospodarki i Finansów,
która zarzàdza równie˝ Unià
Gospodarczà i Walutowà.
6. Angielski skrót Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego
Handlu.
7. Zasada organizacji polityki
regionalnej, która nak∏ada
obowiàzek podejmowania
decyzji na podstawie wieloletnich programów rozwoju
i innych dokumentów planistycznych.
9. Dokument, który sk∏ada si´
z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej zwany dalej
studium …
14. Organizacja
zarzàdzana
przez fachowców, których
celem jest wzrost zasobnoÊci
przedsi´biorstw i instytucji
naukowo-badawczych w niej
zrzeszonych poprzez popieranie rozwoju innowacji
i konkurencyjnoÊci to … naukowy.
15. Celem tej inicjatywy jest merytoryczne wspieranie inwestycji o wartoÊci ponad 50 mln
euro, przyspieszenie ich przygotowywania oraz polepszenie jakoÊci wniosków o dofinansowanie zatwierdzanych
przez Komisj´ Europejskà.
16. Projekt lub grupa projektów
wybrana przez Instytucj´ Zarzàdzajàcà danym programem operacyjnym, zgodnie

2

3

4
4

z kryteriami ustanowionymi
przez Komitet Monitorujàcy.
17. Obowiàzek paƒstwa cz∏onkowskiego informowania Komisji Europejskiej o zamiarze
udzielenia pomocy publicznej.

5

6
5
6
7

PIONOWO:
1. Pisemne wystàpienie podmiotu wnioskujàcego o dofinansowanie projektu o ponowne sprawdzenie zgodnoÊci z∏o˝onego wniosku o dofinansowanie z kryteriami
wyboru.
2. Plik zawierajàcy informacj´ zapisanà w postaci cyfrowej b´dàcà przedmiotem dzia∏alnoÊci gospodarczej lub publicznej to cyfrowy …
4. Urzàd statystyczny UE.
5. Europejskie Biuro Policji.
8. Plan rozwoju przyj´ty przez
Rad´ Europejskà na posiedzeniu w 2000 roku to Strategia ...
10. Zasada, której celem jest
dà˝enie do skupiania dzia∏aƒ i Êrodków polityki regionalnej na priorytetach, które majà podstawowe znaczenie dla spójnoÊci spo∏eczno-gospodarczej Unii
Europejskiej.
11. Ocena projektu, przeprowadzana przez niezale˝nych audytorów.
12. Dzia∏anie 8.3 to Przeciwdzia∏anie wykluczeniu cyfowemu …
13. Ile dzia∏aƒ sk∏ada si´ na priorytet VIII PO IG?
14. Mo˝e byç wst´pnym etapem
weryfikacji kwalifikowalnoÊci
projektu w ramach danego
programu operacyjnego, polegajàcym na z∏o˝eniu fiszki
projektu lub bardzo uproszczonej dokumentacji.
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11
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13
14
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15

16

14

17

15

1

Litery z pomaraƒczowych ponumerowanych od 1 do 15 pól, utworzà rozwiàzanie.
Odpowiedzi prosimy przesy∏aç do 12 lutego br. na adres mailowy:
po-ig@mrr.gov.pl z tematem w mailu „KONKURS INNOWACYJNI”.
Na zwyci´zców czekajà nagrody: walizka z logo PO IG, torba sportowa z logo PO IG i koc z logo PO IG.
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Nagrody za prawid∏owe rozwiàzanie krzy˝ówki z numeru 6/2009 otrzymali: walizka z logo PO
IG – Pani Agnieszka z Tarnowa, torba z logo PO IG – Pani Magda z Torunia, koc z logo PO IG –
Pani Anna z Warszawy.
Prawid∏owe has∏o brzmia∏o: „INNOWACJA PROCESOWA”.
W konkursie nie mogà braç udzia∏u pracownicy Instytucji Zarzàdzajàcej PO IG.
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Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
prowadzony we wspó∏pracy
z Urz´dem Komitetu Integracji Europejskiej
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
czynny: od poniedzia∏ku do piàtku
w godz. 8.00-18.00,
w soboty w godz. 10.00-14.00
tel.: 022 626 06 32, 626 06 33
fax: 022 745 05 45
e-mail: punktinformacyjny@mrr.gov.pl
skrzynka kontaktowa IZ PO IG:
po-ig@mrr.gov.pl

Instytucja Zarzàdzajàca PO IG:
Instytucje PoÊredniczàce PO IG:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Gospodarki (MG)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego (MNiSW)
Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji (MSWiA)

www.poig.gov.pl

