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I.

CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

1.1.

Wprowadzenie
Niniejszy dokument jest raportem końcowym prezentującym wyniki badania „Ocena

absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG służącym zapewnieniu szerokopasmowego
dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.
Głównym celem badania było określenie stopnia wykorzystania środków działania
8.3 PO IG w roku 2009 i osiągnięcia celów tego działania oraz określenie barier, jakie już
wystąpiły i mogą wystąpić w trakcie wdrażania przedmiotowego działania.
Badania ewaluacyjne mają charakter obligatoryjny. Obowiązek monitorowania przez
państwa członkowskie Programów Operacyjnych w perspektywie 2007- 2013 wynika
z art. 47 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. Dokument
uszczegóławia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. W Polsce kwestię ewaluacji
reguluje art. 17 Ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. 06.227.1658 z późn.

zm.). Dla ewaluacji w okresie programowania 2007-2013

Komisja Europejska przygotowała wytyczne metodologiczne zawarte w dokumencie pt. New
Programming Period 2007-2013. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation
During the Programming Period. Na poziomie krajowym wytyczne dotyczące ewaluacji
uwzględniono w dokumencie nt. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 20072013 (wytyczne nr 6 w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013).
Badanie ewaluacyjne zostało zrealizowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie przez zespół badawczy Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. W ramach
przeprowadzonego badania zrealizowano:


analizę danych zastanych (w tym: dokumentów programowych PO IG,
wytycznych związanych z realizacją działania 8.3 PO IG, złożonych wniosków
aplikacyjnych oraz wyników poprzedniego badania ewaluacyjnego);



indywidualne wywiady pogłębione z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację
działania 8.3 PO IG (Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
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badania ankietowe typu face to face z 300 przedstawicielami gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, które są beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami
działania 8.3 PO IG.

Realizacja badania odbyła się pomiędzy październikiem i grudniem 2009 r.

1.2.

Streszczenie raportu
Głównym celem badania było określenie stopnia absorpcji środków przeznaczonych

na wdrażanie działania 8.3 PO IG w kontekście osiągnięcia celów przedmiotowego działania
przy jednoczesnym określeniu barier, jakie mogą wystąpić w trakcie jego wdrażania.
W ramach ewaluacji dokonano analizy dokumentów związanych z realizacją działania.
Przeprowadzono 300 wywiadów face to face z przedstawicielami gmin wiejskich i wiejsko –
miejskich, zarówno realizujących projekty z działania 8.3 PO IG jak i pozostałych gmin.
Ewaluatorzy przeprowadzili 3 indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami
instytucji zaangażowanych w realizację działania 8.3 PO IG, tj. Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie.
Analizie zostały poddane także treści

odnoszące się do działania 8.3 PO IG

zamieszczone na stronach internetowych Forum Szerokopasmowego i WWPE (w zakładce –
pytania i odpowiedzi).
W wyniku realizacji badania zostały wskazane „dobre praktyki” realizacji projektów
z działania 8.3 PO IG. Należy zaznaczyć, że za „dobre praktyki” zostały uznane projekty JST,
które złożyły wnioski aplikacyjne w pierwszym naborze ogłoszonym przez WWPE.
Przeprowadzone badanie wskazało bariery, które występują w trakcie aplikowania

o

dofinansowanie projektów i ich realizacji. Wśród najważniejszych wskazywano konieczność
zapewnienia pięcioletniej trwałości projektu, posiadanie minimalnego 15% wkładu własnego
oraz obawa przez sprzedaniem sprzętu przez osoby, którym został on wręczony.
Ze zgromadzonych informacji wynika, że przygotowanie wniosku aplikacyjnego nie
sprawia większych problemów. Elementem, który sprawia kłopoty jest sporządzenie analizy
finansowej projektu.
Wśród barier, które zostały wskazane przez gminy realizujące projekty wskazywano
możliwość zmniejszenia się liczby uprawnionych do pomocy w trakcie trwania projektu,
skomplikowane procedury przetargowe oraz problem z rekrutowaniem grupy docelowej.
-4–

Należy zaznaczyć, że gminy realizujące projekty nie zgłaszają tych samych problemów, co
ogół badanych gmin.
W świetle zebranych danych należy oceniać umiarkowanie optymistycznie
absorpcję środków z działania 8.3 PO IG. Wiedza o nim jest coraz bardziej powszechna, a
potencjalni beneficjenci coraz chętniej korzystają z różnorodnych sposobów pozyskiwania
informacji o działaniu i kanałów komunikacji z instytucjami zaangażowanymi w realizację VIII
osi priorytetowej. Należy zaznaczyć, że w naborze od 13.07-15.10.2009 r., znacznie
zwiększyła się liczba wniosków aplikacyjnych, co spowodowane było wzrostem wiedzy
beneficjentów i poszerzeniem działania o nową grupę docelową projektu – możliwość
prowadzenia działań koordynacyjnych dla jednostek podległych samorządowi gminnemu.

1.3.

Summary

Main objective of the evaluation was to determine the level of absorption of financial
resources designed for implementation of 8.3 Innovative Economy Programme within the
context of reaching goals of subjective activity, and at the same time - description of
limitations that may occur during implementation.
During evaluation process respective documents related to the Programme realization
were analysed. Three hundred “face to face” interviews with representatives of urban and
urban-rural municipalities were conducted. Researchers performed three individual
profound interviews with representatives of institutions engaged in execution of the 8.3
Innovative Economy Programme, viz. Ministry of Regional Development, Ministry of Interior
and Administration and Implementing Authority for European Programmes.
As a part of the analysis, related to the 8.3 Innovative Economy Programme (IEP) content
found on Broadband Forum and Administration and Implementing Authority for European
Programmes website (bookmark – questions and answers) was analysed.
Finally, some „good practices” in realization of the 8.3 IEP projects, as a result of the
thorough research, were indicated. It should be noticed here that projects submitted by
local government entities during first recruitment round became the ones that are
recognized as “good practices”.

Performed analysis pointed out some barriers that

appeared during application and execution stages. The most important ones were:
a necessity to assure 5-years project duration period, required 15% own financial
contribution and anxiety for equipment defraudation (by beneficiaries).
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It may be stated, on the basis of gathered knowledge, that application preparation was
not difficult for the applicants, but project financial analysis part is the one that causes some
problems.
Among some difficulties that were pointed out by participating in Programme
municipalities we could find: possibility of decrease in a number of beneficiaries during
project duration period, complicated auction procedures and issues related to target group
recruitment.
It is worth mentioning that municipalities which are involved in execution of the 8.3 IEP
projects do not report the same problems as the rest of examined municipalities.
In light of gathered data, absorption of financial resources from the 8.3 Innovative
Economy Programme should be evaluated with moderate optimism. Knowledge about the
8.3 Innovative Economy Programme has become more and more common and potential
beneficiaries are more willingly using various ways of getting information about the
Programme and means of communication with institutions engaged in execution of socalled priority axis 8.
It should be pointed out that there was a substantial increase in the number
of application forms for the application round of July 13th to October 15th 2009. Increased
knowledge and widened project

target group through a possibility of conducting

coordinative activities for local government dependent entities, were the main reasons
of the surge in application figures.

1.4.

Wykaz skrótów

BENEFICJENT – beneficjent wniosku projektowego 8.3 PO IG
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
MRR – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne
IZ – Instytucja Zarządzająca
IP – Instytucja Pośrednicząca
IP II – Instytucja Pośrednicząca II stopnia
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IDI – (Indywidual In-Depth Interview) – Indywidualny Wywiad Pogłębiony
JST – jednostki samorządu terytorialnego
PAPI – (Paper and Pencil Interview) - kwestionariuszowy wywiad osobisty przeprowadzany
przez ankietera przy pomocy papierowej ankiety
PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
SZOP POIG – Szczegółowy Opis Priorytetów PO IG
SMWI – Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
WWPE – Władza Wdrażająca Programy Europejskie

II.

OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE BADANIA

2.1.

Przedmiot badania i kontekst ewaluacji
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, został zatwierdzony

przez Komisję Europejską 2 października 2007 r. i przyjęty przez Radę Ministrów 30
października 2007 r. Program jest jednym z kilku z instrumentów realizacji Narodowej
Strategii Spójności. Jego celem jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności,
obejmującej działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym a także
finansowym. Program obejmuje zarówno wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji wsparcia
biznesu samorządów gminnych i jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom
usługi, jak również wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego
innowacyjnej działalności gospodarczej. PO IG zakłada również rozwój przedsięwzięć
bazujących na wykorzystaniu Internetu do prowadzenia e-biznesu.
Przedmiotem badania jest działanie 8.3 PO IG - Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu (e-Inclusion). Zakres działania polega na zapewnieniu dostępu do Internetu
osobom o niskich dochodach i niepełnosprawnym, które są zagrożone wykluczeniem
cyfrowym. Ma ono charakter dotacji przekazywanej JST lub konsorcjom JST, a także JST z
NGO, które są odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z udzieleniem
wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie danej gminy, powiatu czy
województwa. Grupy docelowe projektu (mieszkańcy gminy spełniający określone warunki
kwalifikowalności do udzielenia pomocy społecznej) są wybierane przez projektodawców,
przy możliwym wsparciu ich jednostek podległych np. MOPS, GOPS, szkoły, a także NGO.
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W ramach działania wnioskodawcy mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości
maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków, pozostała część, tj. co najmniej 15% musi
zostać pokryta ze środków własnych wnioskodawców. Należy podkreślić, że maksymalny
okres finansowania kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych wynosi 3
lata, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia trwałości rezultatów
projektu w ciągu 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
Wsparcie jest przeznaczone na zapewnienie dostępu do Internetu oraz zakup
i serwisowanie komputerów z tym dostępem, a także na przeprowadzenie niezbędnych
szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Wsparciem finansowym objęte
są również koszty prowadzenia działań związanych z obsługą i promocją projektu, ponoszone
przez wnioskodawcę, a także koszty działań koordynacyjnych.

2.2.

Metodologia badania - krótki opis, koncepcja i projekt ewaluacji, stosowane
metody badawcze
W celu uzyskania jak najbardziej wiarygodnych wyników, została zastosowana

triangulacja źródeł informacji, polegająca na wykorzystaniu w toku badań różnych metod
źródeł pozyskiwania informacji (patrz schemat 1). Ewaluacja została przeprowadzona przez
szeroki zespół badawczy, dzięki czemu osiągnięto efekt uzupełniania się wiedzy
i doświadczeń poszczególnych osób zaangażowanych w przygotowanie raportu.
W niniejszym badaniu wykorzystano zróżnicowane metody badawcze: od analizy
treści (content analysis) dokumentów zastanych, przez jakościowe analizy indywidualnych
wywiadów pogłębionych (individual-in-depth-interviewing), po badanie sondażowe face-toface

przeprowadzone

techniką

paper-and-pencil-intrviewing,

dostarczające

danych

o charakterze statystycznym. Takie podejście przyczyniło się do wykorzystania mocnych
stron każdej z zastosowanych metod przy wzajemnej neutralizacji ich słabości.
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Schemat 1. Model triangulacji

Zastosowane podejście do badania bazuje na klasycznych kryteriach ewaluacji:
 zgodności – czy zidentyfikowane potrzeby, jak i strategiczne cele działania 8.3 PO IG
są zaspokajane i realizowane
 sprawności – w jaki sposób działanie 8.3 PO IG jest realizowane
 efektywności – czy działanie 8.3 PO IG osiąga wyszczególnione cele
 użyteczności – szerszy wpływ działania 8.3 PO IG na otoczenie (wykraczające poza
bezpośrednich beneficjentów
 trwałości – w jakim stopniu efekty z działania 8.3 PO IG utrzymują się w czasie.
Założenia metodologiczne badania ewaluacyjnego wymagały przeprowadzenia
wieloetapowej procedury, która w pierwszej fazie zakładała analizę danych zastanych. Sama
taka analiza jest niewystarczająca do udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na pytania
problemowe postawione w niniejszym badaniu. Analiza danych zastanych służy wstępnemu
rozpoznaniu „terenu badań” oraz stanowi podstawę dalszej eksploracji badawczej. „Analizie
danych zastanych” poddano dokumenty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia.
Zgodnie z wymogami Zamawiającego przeanalizowano:
a) dokumenty programowe PO IG, w tym:


PO IG 2007-2013



SZOP PO IG 2007-20131

b) wytyczne związane z realizacją PO IG, w tym:


wzór wniosku o dofinansowanie

1

Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 zatwierdzonego decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 1 października 2007 r. oraz uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 października 2007 r.
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instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO
IG Działanie 8.3



przewodnik po kryteriach wyboru finansowych operacji w ramach PO IG



regulamin pracy Komisji Oceniającej



regulamin przeprowadzania konkursu

c) złożone wnioski aplikacyjne udostępnione przez Zamawiającego (10 szt.)
d) wyniki poprzedniego badania ewaluacyjnego.

2.2.1. Metoda analizy treści strony internetowej Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie i Forum Szerokopasmowego
Analiza treści (content analysis) jest badaniem zarejestrowanych (zastanych)
przekazów na temat działania PO IG 8.3. Do miejsc tego przekazu w niniejszym badaniu
zaliczono stronę WWPE w zakładce: „pytania i odpowiedzi dotyczące działania 8.3 PO IG”
http://www.wwpe.gov.pl/files/poig/8.3%20%20Pytania%20i%20odpowiedzi_16.04.2009.pdforaz stronę Forum Szerokopasmowego:
http://www.forumszerokopasmowe.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=index
Analiza stosowana jest do udzielania odpowiedzi na pytania: „kto mówi”, „do kogo”,
„dlaczego mówi”, „jak mówi”, „co mówi”, „z jakim skutkiem”. Analiza treści stosowana jest
do:


opisu cech przekazu



wyprowadzenia wniosków o nadawcy przekazu lub przyczynach nadania przekazu



wyprowadzenia wniosków o skutkach, jakie dany przekaz wywiera na jego
odbiorców.
Jednostkami analizy były pytania (tematy) zamieszczone na stronie WWPE oraz

tematy dyskusji na Forum Szerokopasmowym.
następujących kategoriach:


finansowanie projektu



kwalifikowalność wydatków



grupy docelowe



składanie wniosku



ocena wniosku
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Zagadnienia zostały pogrupowane w



realizacja projektu.

2.2.2. Indywidualne wywiady pogłębione
Badanie zostało zrealizowane za pomocą indywidualnych wywiadów pogłębionych
(IDI), które są jedną z bardziej popularnych i sprawdzonych metod badań jakościowych,
polegającą na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Celem badania było
uzyskanie pogłębionej wiedzy o tym, jak badani postrzegają realizację działania 8.3 PO IG od
instytucji

zaangażowanych

w

wdrażanie

działania.

Wywiady

pogłębione

zostały

przeprowadzone przez badacza, który posiada doświadczenie w zakresie stosowania metod
jakościowych. Warto podkreślić, że zaletą indywidualnych wywiadów pogłębionych jest
możliwość poznania podczas rozmowy z badanym jego przekonań, opinii, postaw. Pozwalają
również na ograniczenie wpływu uwarunkowań grupowych i wyczulenie na indywidualność
respondenta.
Przebieg indywidualnych wywiadów pogłębionych był rejestrowany za pomocą
dyktafonu cyfrowego, podstawą interpretacji wyników była pogłębiona analiza transkrypcji
wywiadów, opartych na cyfrowym zapisie i przygotowanych po przeprowadzeniu wszystkich
3 zaplanowanych wywiadów.
Wywiady zostały przeprowadzone w dniu 16.11.2009 r. z przedstawicielami
(wskazanymi przez Zamawiającego):
a) MRR (jeden IDI)
b) MSWiA [Departament Społeczeństwa Informacyjnego] (jeden IDI),
c) WWPE (jeden IDI).

2.2.3. Wywiady face to face
Narzędziem badawczym był papierowy kwestionariusz wywiadu, zamieszczony
w aneksie do niniejszego raportu. Zasadnicza cześć wywiadu poprzedzona została
pytaniami filtrującymi, których celem było zapewnienie odpowiedniego doboru osób do
badania. Wywiady przeprowadzane były z przedstawicielami gmin wiejskich i wiejskomiejskich,

z

osobami

zaangażowanymi

bezpośrednio

finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.
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w

realizację

projektów

W przypadku gmin, które realizują projekty w ramach działania 8.3 PO IG – wywiady
prowadzone były wśród osób uczestniczących we wdrażaniu tych przedsięwzięć. Sytuacja
wywiadu bezpośredniego sprzyja interakcji z badanym i zapewnia przemyślane i szczere
odpowiedzi. W razie braku pełnego zrozumienia treści pytania, prowadzący wywiad ma
możliwość dookreślenia tematyki pytania. Wywiady przeprowadzane były w miejscach
zapewniających dobre warunki do ich przeprowadzenia.
Dobór podmiotów do badania miał charakter celowy (nie był przeprowadzony losowo,
a według kryteriów zaproponowanych przez Zamawiającego). Liczbę przeprowadzonych
wywiadów w poszczególnych województwach określił Zamawiający zgodnie z tabelą 1.
Tabela 1. Liczba ankiet w poszczególnych województwach
Województwo
Próba badawcza
Dolnośląskie
18
Kujawsko - Pomorskie
18
Lubelskie
27
Lubuskie
10
Łódzkie
22
Małopolskie
23
Mazowieckie
39
Opolskie
9
Podkarpackie
20
Podlaskie
15
Pomorskie
14
Śląskie
16
Świętokrzyskie
13
Warmińsko-Mazurskie
14
Wielkopolskie
28
Zachodniopomorskie
14
Łączna liczba ankiet
300
W celu przeprowadzenia badania, do gmin został wysłany list informujący o badaniu
ewaluacyjnym wraz z pismem polecającym od Zamawiającego. Przed badaniem ankieterzy
kontaktowali się telefonicznie z wylosowanymi urzędami gmin, aby ustalić termin spotkania.
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III.

WYNIKI BADANIA

3.1.

Pytania badawcze

Przy opracowywaniu problematyki badania

uwzględniono następujące pytania

przedstawione przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia:


jak przebiega wdrażanie projektów zatwierdzonych do realizacji?



czy realizacja projektów, przynosi Beneficjentom trudności, jeżeli tak, jakie? Co
stanowi największy problem?



czy potencjalni Beneficjenci są zainteresowani realizacją projektów w ramach
działania 8.3 PO IG, jeżeli tak, jakie są powody zainteresowania, jeżeli nie, jakie są
powody braku zainteresowania?



jakie są największe bariery w przystąpieniu do aplikowania o środki w ramach
działania 8.3 PO IG w opinii potencjalnych Beneficjentów?



jakie wsparcie powinno oferować działanie 8.3 PO IG, aby Beneficjenci chętniej sięgali
po środki dostępne w ramach przedmiotowego działania.



jakie są mocne i słabe strony działania 8.3 w opinii obecnych oraz potencjalnych
Beneficjentów?



jak kształtuje się rozkład Beneficjentów, którzy aplikowali o środki w ramach działania
8.3 PO IG w ujęciu geograficznym oraz ze względu na typ gminy (miejsko-wiejska /
wiejska)?



czy w opinii Beneficjentów zasady aplikowania o środki są przejrzyste i czy
przyczyniają się do sprawnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych?



Czy potencjalni Beneficjenci są w stanie efektywnie dotrzeć do docelowych grup
Beneficjentów ostatecznych?



czy potencjalni Beneficjenci posiadają odpowiednie doświadczenie oraz zasoby
kadrowe umożliwiające prawidłową realizację projektów?



jakiego rodzaju wsparcia ze strony instytucji zaangażowanych w realizację działania
8.3 PO IG (IZ, IP, IP II) oczekują obecni oraz potencjalni Beneficjenci oraz czy wsparcie
to jest im udzielane?



jakie szkolenia oraz jaka wiedza jest niezbędna obecnym i potencjalnym
Beneficjentom działania 8.3 PO IG ?
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jakie można przewidzieć potencjalne bariery i zagrożenia w dalszej prawidłowej
realizacji działania 8.3 PO IG?



czy w chwili obecnej można wskazać „dobre praktyki”, które warto byłoby
wykorzystać w innych projektach?



czy można wstępnie ocenić, jaki będzie poziom osiągnięcia założonych w ramach
działania 8.3 PO IG celów?



czy zagrożenia i bariery, zdefiniowane w trakcie poprzedniej ewaluacji, wystąpiły
w rzeczywistości?

Aby zrealizować cele badania, na etapie konceptualizacji badania SMWI sformułowało
dodatkowe pytania badawcze:


skąd informacje o działaniu 8.3 PO IG czerpali Beneficjenci realizujący działania,
a skąd nie-aplikujący?



jak Beneficjenci oceniają użyteczność materiałów zawartych na stronie internetowej
WWPE i Forum Szerokopasmowego?



jak Beneficjenci oceniają gotowość współpracy i zainteresowanie ze strony innych
podmiotów mogących aplikować do działania 8.3 PO IG?



co wpływa na zainteresowanie działaniem 8.3 PO IG wśród samorządów ?



jakie są główne przyczyny chęci realizacji projektów w działaniu 8.3 PO IG?



jakie działania modyfikujące dotychczasowy system wdrażania 8.3 PO IG mogły by
skłonić samorządy nie-aplikujące do złożenia wniosku ?



czy Beneficjenci dostrzegają wady programu 8.3 PO IG oraz jakie zalety tego działania
zauważają?



co w odczuciu Beneficjentów stwarza największe problemy w aplikowaniu o środki
działania 8.3 PO IG?



jakie są, zdaniem Beneficjentów, przyczyny nie ubiegania się o środki w ramach
działania 8.3 PO IG, pomimo pozytywne opinii o trafności instrumentu oferowanego
w jego ramach?



jak Beneficjenci oceniają zasady przyznawania pomocy oferowanej w ramach
działania 8.3 PO IG?



jak Beneficjenci oceniają system ubiegania się o środki z działania 8.3 PO IG?



gdzie Beneficjenci poszukują informacji o możliwości realizacji projektu 8.3 PO IG?
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w jaki sposób fora internetowe i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
spełniają funkcję informacyjną przy aplikowaniu o środki działania 8.3 PO IG?



która cześć wniosku aplikacyjnego sprawia Beneficjentom problemy z wypełnieniem?



czy Beneficjenci korzystają z pomocy zewnętrznych firm doradczych w celach złożenia
wniosku projektowego?



w jaki sposób zawiązywane są konsorcja projektowe?



jaka ma być rola NGO w złożonych wnioskach projektowych 8.3 PO IG?

3.2.

Analiza danych zastanych
W trakcie badania ewaluacyjnego dokonano analizy dokumentów zastanych i

określono obszary, w których mogą pojawić się ewentualne problemy związane z
realizowanymi procesami i przyjętymi procedurami. Ponadto, analiza danych zastanych
wskazała czynniki, które mogą utrudniać realizację celów zawartych w działaniu 8.3 PO IG.
Dokumentacja działania 8.3 PO IG określa jego założenia, w tym rodzaje projektów,
typy beneficjentów czy grupy docelowe. Spis analizowanych dokumentów znajduje się w
aneksie nr 3.
3.2.1. Przykładowe rodzaje projektów
W dokumentach PO IG i SZOP PO IG zostały zdefiniowane operacje, które mogą być
finansowane w działaniu 8.3 PO IG:


dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu
w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (maksymalnie przez 3
lata)



pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego
i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez
projektodawcę



zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów końcowych projektu
z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych
umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji
przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych)
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dofinansowanie

kosztów

operacyjnych,

kosztów

zatrudnienia

i

szkolenia

pracowników Beneficjenta, którzy mają być odpowiedzialni za realizację działania
oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia
cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do
Internetu w jednostkach podległych Beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne,
instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na
obszarze działania Beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej)


dofinansowanie promocji projektu na obszarze nim objętym.

3.2.2. Typy beneficjentów
O dofinansowanie w ramach działania 8.3 PO IG zgodnie z dokumentacją programową,
mogą ubiegać się:
 jednostki samorządu terytorialnego
 konsorcja jednostek samorządu terytorialnego
 konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. .

3.2.3. Grupy docelowe
Zgodnie z SZOP PO IG, wnioski projektowe o dofinansowanie w ramach działania 8.3 PO
IG muszą być skierowane do konkretnych grup docelowych, które będą bezpośrednio
korzystać z rezultatów prowadzonych projektów. Grupami docelowymi w ramach działania
8.3 PO IG są:


gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej



gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych



dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana we współpracy ze
szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej do otrzymania wsparcia



osoby

niepełnosprawne

ze

znacznym

lub

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym


rodziny zastępcze
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umiarkowanym

stopniem



jednostki podległe samorządom, takie jak: biblioteki publiczne, instytucje kultury,
szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze, publiczne domy pomocy
społecznej – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez Beneficjenta.

3.2.4. Analiza treści dokumentów związanych z działaniem 8.3. PO IG oraz wniosków
projektowych
W dokumentach programowych PO IG, SZOP PO IG oraz w szczegółowych wytycznych
(Wzór wniosku o dofinansowanie, Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach PO IG działanie 8.3, Przewodnik po kryteriach wyboru
finansowych operacji w ramach PO IG, Regulamin pracy Komisji Oceniającej, Regulamin
przeprowadzania konkursu), została użyta angielska nazwa – e-Inclusion. Rekomenduje się
zamianę nazwy na polski odpowiednik, który wykorzystywany jest m.in. w tłumaczeniach
dokumentów organów Unii Europejskiej. Proponowana zmiana to e-Integracja.

Należy

zaznaczyć, że użycie angielskiej nazwy do określenia tytułu działania stoi w sprzeczności
z Ustawą z dnia 2.04.2004 r. o zmianie ustawy o języku polskim (Dz. U. z dnia 30 kwietnia
2004 r.)
Po analizie dokumentów zastanych ewaluatorzy zwracają uwagę na kwestię
doprecyzowania wytycznych związanych z realizacją działania 8.3 PO IG.
W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
Programu

Operacyjnego

Innowacyjna

Gospodarka

Działanie

8.3

Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion” w części ad. 13 podano ten sam przykładowy
wskaźnik produktu i rezultatu: „liczba uczestników konferencji”. Podane przykłady
wskaźników nie wskazują na wyraźne rozróżnienie pomiędzy wskaźnikiem rezultatu
i produktu. Niektóre wskaźniki rezultatu wydają się bardziej odpowiadać definicji
wskaźników produktu, np.: „liczba zmodernizowanych teleinformatycznych obiektów
infrastruktury umożliwiających dostęp do Internetu dla grup docelowych”, „liczba
wybudowanych teleinformatycznych obiektów infrastruktury (maszty)”, „liczba gospodarstw
domowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny”, „liczba zainstalowanych zestawów
komputerowych (sprzęt teleinformatyczny), oprogramowania, modemów”.
Wśród uwag do wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ewaluatorzy
zwracają uwagę na pkt. 17. Nie jest jasne, w której kolumnie należy umieścić opis działań, a
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w której − informację o kwartale, w którym działania te będą realizowane. Proponuje się
dodanie dodatkowej kolumny zatytułowanej kwartał/kwartały.
W pkt. 20 nie ma miejsca na informację, jaka jest nazwa jednostki wydatków w ramach
projektu według podziału na kategorie wydatków. Może to utrudniać ocenę planowanych
wydatków we wniosku. Wśród załączników do wniosku jest wymieniona analiza finansowa,
która powinna być przygotowana zgodnie z wymogami MRR - Wytyczne w zakresie
wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód. Rekomenduje się rozważenie możliwości stworzenia
poradnika, obrazującego krok po kroku sporządzanie analizy finansowej oraz umieszczenie
tematyki przygotowania tego dokumentu na spotkaniach informacyjnych organizowanych
przez WWPE przed poszczególnymi naborami.
W ramach prac badawczych zostało poddanych analizie 10 wniosków złożonych do
WWPE. 7 wniosków realizowanych będzie przez Wnioskodawców samodzielnie, bez
wsparcia Partnera/-ów. Może to oznaczać brak skoordynowanych działań, brak współpracy
międzysektorowej (tylko jeden wniosek był złożony w partnerstwie z podmiotem będącym
przedstawicielem NGO).
Z analizy wynika, że w przedstawionych wnioskach zostały określone cele, które nie
zostały zbudowane zgodnie z metodyką SMART, czyli Specific (konkretne) - wyrażające to, co
chce się osiągnąć, Measurable (mierzalne) - oparte na liczbach, skwantyfikowane,
Achievable (osiągalne) - oparte na obiektywnej ocenia własnych możliwości oraz Realistic
(realistyczne) - oparte na dostępnych zasobach i Time-bound (określone w czasie) wskazujące w jakim czasie zostaną osiągnięte. Rekomenduje się zamieszczenie informacji w
Instrukcji wypełniania wniosku (Ad. 12), o formułowania celu zgodnie z zasadami SMART.
Konstrukcja celów projektu zgonie z metodyką przyczyniłoby się do sformułowania
klarownych zapisów pozwalając tym samym Beneficjentom jak i asesorom na ocenę
składanego wniosku. Należy zaznaczyć, że metodyka SMART stosowana jest obligatoryjnie
m.in. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
W analizowanych wnioskach, beneficjenci wskazywali na zakup oprogramowania,
wskazując konkretnego producenta. Takie zapisy - nie powinny być stosowane we wnioskach
projektowych z uwagi na zachowanie neutralności technologicznej. Zasada neutralności
technologicznej w społeczeństwie informacyjnym staje się jedną z podstawowych zasad

- 18 –

państwa demokratycznego a brak jej zachowania jest postrzegane jako jedno z ograniczeń
rozwoju eGovernment.
Przeprowadzone analizy sytuacji problemowej w większości wniosków odnoszą się
ogólnie do np. obszarów wiejskich a nie wynikają z dokładnego rozeznania problemu
podpartego własnymi przeprowadzonymi badaniami. W większości projektów nie została
opisana skala problemu wykluczenia cyfrowego na obszarze objętym projektem ale ogólnie
wskazywano problemy związane z wykluczeniem mające charakter uniwersalny. Brak wyżej
wspomnianej analizy skutkuje również tym, że grupy docelowe w złożonych do WWPE
wnioskach są określone bardzo ogólnie, najczęściej są kopią zapisów Regulaminu Konkursu.
W harmonogramach poszczególnych wniosków brak jest realistycznie przewidzianego czasu
na przeprowadzenie postępowań przetargowych (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień
Publicznych) np. w ciągu 2 pierwszych miesięcy zaplanowano przeprowadzenie przetargu na
zakup sprzętu i jego zakup bez uwzględnienia niezbędnej rezerwy czasowej np. na protesty.
Tak optymistycznie przygotowane założenia harmonogramu mogą stanowić pewne
zagrożenie. Należy jednak zaznaczyć, że harmonogram może ulec modyfikacjom w trakcie
realizacji projektu - w razie takiej konieczności, przy uzgodnieniu tego z Władzą Wdrażającą
Programy Europejskie.
Wnioskodawcy nie przeprowadzają analizy ryzyka związanego z realizacją projektu,
szczególnie zaś w zakresie kontroli dystrybucji produktów, ich wykorzystania oraz
odzyskiwania w razie nieprawidłowego użytkowania od grupy/ grup docelowych. Podejście
takie skutkować może brakiem przygotowania do reagowania na tego typu sytuacje, a co za
tym idzie, stanowić kolejny element ryzyka. Należy zaznaczyć, że Wnioskodawca, składając
wniosek projektowy, sam określa procedury zabezpieczenia sprzętu i tym samym podejmuje
ryzyko niezrealizowania założeń projektu. Na etapie oceny projektu trudno jest precyzyjnie
określić ryzyko niepowodzenia. Jest to możliwe dopiero po upływie pewnego czasu.
Podczas szkoleń przygotowujących do składania wniosków i realizacji projektów zwraca
się uwagę na poszczególne kwestie metodyki projektowej tak, aby cele projektu, jego
założenia oraz działania były określane w sposób precyzyjny i jednoznaczny. Z
przeprowadzonej analizy wynika, że dodatkowy i szczególny nacisk należy położyć na aspekty
monitoringu i kontroli wykorzystywanego przez odbiorów sprzętu.
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3.3.

Analiza treści działania 8.3 PO IG na stronie internetowej Władzy Wdrażającej
Programy Europejskie i Forum Szerokopasmowego

3.3.1. Statystyki analizowanych stron
W celu zbadania, jaka tematyka i problemy są zgłaszane przez potencjalnych
beneficjentów końcowych, ewaluatorzy dokonali analizy pytań i problemów formułowanych
przez projektodawców (i kandydatów na nich) i zamieszczanych na stronie Zamawiającego w
zakładce „pytania i odpowiedzi” oraz na portalu Forum Szerokopasmowym.
W trakcie badania analizie podlegały statystyki dotyczące korzystania z portalu Forum
Szerokopasmowego oraz zakładki „pytania i odpowiedzi” ze strony WWPE. Do 14.12. 2009 r.
na portalu Forum Szerokopasmowego zarejestrowało się 149 użytkowników, którzy napisali
345 wypowiedzi. W wątku „Jak przygotować projekt PO IG 8.3”, zamieszczono 19
odpowiedzi. Wątek został 2175 razy wyświetlony przez użytkowników. W dyskusji brało
udział 8 dyskutantów. Należy zaznaczyć, że w dyskusji brały osoby, które ujawniały
personalia oraz anonimowi użytkownicy. Głos zabierali realizatorzy projektu z działania 8.3
PO IG oraz przedstawiciele JST zamierzających złożyć wniosek o dofinansowanie.
Informacje z zakładki „pytania i odpowiedzi” zostały zamieszczone w formie opisu na
stronie WWPE oraz w postaci pliku PDF, który użytkownicy mogli pobrać. Jak wynika
z statystyk do dnia 14.12.2009

do godziny 13:07 na stronę było 5545 wejść. Należy

zaznaczyć, że działanie 8.3 PO IG, jest połączone z działaniem 8.4 PO IG w części „pytania
i odpowiedzi”, więc trudno oszacować jaka jest skala wizyt osób zainteresowanych
działaniem 8.3 PO IG.

3.3.2. Analiza zawartości stron związanej z działaniem 8.3 PO IG
Główne wątki, jakie pojawiały się w pytaniach na stronie WWPE i Forum
Szerokopasmowego dotyczyły kwestii formalnej konstrukcji analizy finansowej, możliwości
uzyskania wzorca a także celowości dołączania analizy w przypadku gdy projekt nie generuje
dochodu (pojawiło się zapytanie o możliwość złożenia jedynie oświadczenia o takim stanie
rzeczy). W dyskusji na Forum wspominano o fakcie jakości analizy (finansowej,
ekonomicznej,

analizy

trwałości,

wrażliwości

i

ryzyka)

warunkującego powodzenie utrzymania trwałości projektu.
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jako

głównego

czynnika

Wśród pytań pojawiały się zagadnienia odnoszące się do przygotowania analizy
finansowej. Użytkownicy wskazywali,

że analiza finansowa dla osób nie będących

ekonomistami jest trudnym wyzwaniem dlatego też koszt przygotowania dokumentu może
zostać uznany za koszt kwalifikowany.
Na Forum Szerokopasmowym pojawiła się też dyskusja, która dotyczyła problemów z
odnalezieniem wytycznych do analizy finansowej na stronie WWPE. Należy zaznaczyć, że w
pytaniach i odpowiedziach zamieszczonych na stronach WWPE zostało wskazane, że
przygotowanie dokumentacji uzależnione jest od wytycznych MRR. Choć kwestie związane z
wytycznymi do analizy finansowej pojawiały się w wielu wątkach dyskusji należy stwierdzić,
że w trakcie rozmaitych działań promocyjno-informacyjnych, wielokrotnie przekazuje się
informacje o kwalifikowalności kosztów analizy finansowej oraz możliwości zlecenia jej
podmiotowi zewnętrznemu,
Kolejną kwestią poddaną analizie były zagadnienia związane z kwalifikacją wydatków w
ramach projektu. Wśród pytań zadawanych przez beneficjentów pojawiały się zagadnienia
dotyczące refundowania m.in. szkoleń. Wnioskodawcy wymieniali koszty związane
z wynajmem sali, cateringiem, dojazdem uczestników i trenera a także wydatki na zakup
podręczników. Pojawiło się także pytanie o możliwość utworzenia kawiarenki internetowej
pełniącej funkcję punktu prowadzącego w sposób otwarty i ciągły szkolenia. Kawiarenka
miałaby stanowić substytut organizowanych szkoleń i pełnić także funkcję punktu
informacyjnego. W pytaniach przewijały się także kwestie posiadania prawa własności
sprzętu powiązane z zapytaniami o odpowiedzialność za powierzone mienie. Niektórzy z
zainteresowanych mieli problemy z jednoznaczną definicją wyposażenia objętego
działaniem.
W kolejnym obszarze zagadnień pojawiały się pytania o identyfikację statusu grupy
docelowej. Pytający zwracali uwagę na kwestię definicji i kryteriów, jakie powinny spełniać
osoby zaliczane do grupy podmiotów o niskich dochodach (posiadanie pod opieką
małoletnich dzieci, status bezrobotnego itp.). Podnoszono także kwestię utraty statusu
osoby o niskich dochodach w trakcie trwania projektu, kwestię pomocy dla osób
niepełnosprawnych znajdujących się w Domu Opieki Społecznej, a także możliwość
zawężenia kręgu beneficjentów poprzez wprowadzenie dodatkowych lub bardziej surowych
kryteriów. Należy wskazać, że opis grup docelowych i kryteriów, które powinny spełniać
wnioskodawcy, został określony w SZOP PO IG. Wczytując się w wypowiedzi na Forum
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Szerokopasmowym oraz zakładkę z „pytaniami i odpowiedziami” ze strony WWPE, można
dostrzec obawy wnioskodawców o zapewnienie trwałości sprzętu, który ma być
przekazywany uprawnionym grupom zgodnie z dokumentami programowymi. Pojawiły się
pytania o możliwość dostarczania wyposażenia i Internetu przez kawiarenki internetowe dla
części beneficjentów, a także wyposażania sal komputerowych będących pod nadzorem
jednostek gminy. Pytano czy na decyzje o zakwalifikowaniu do grupy beneficjentów może
wpływać faktu posiadania już komputera lub łącza internetowego o niskich parametrach.
Kwestie budowy infrastruktury, w przypadku gdy gospodarstwa domowe są oddalone od
siebie na terenie gminy, a także sposób przeprowadzenia identyfikacji obszarów trudnych
technicznie dla rozwoju Internetu szerokopasmowego to kolejne problemy, które były
poruszane przez wnioskodawców. Łączy się z tym też kwestia kwalifikowalności kosztów
budowy przez gminę własnej infrastruktury dostępowej i sprawa ponoszenia kosztów
eksploatacji sprzętu oraz dostarczania sygnału.
Wymogi formalne dotyczące składania wniosków to kolejny obszar wątpliwości
potencjalnych wnioskodawców. Beneficjenci zadawali pytania, w których zwracali uwagę na
sposób przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wymagane załączniki. Np. o
możliwość

ponownego składania wniosków -

także na realizację kolejnych etapów

inwestycji, o potrzebę przygotowania studium wykonalności czy o określenie wymogu
sporządzenia dokumentów określających finansowanie projektu przez konsorcja. Należy
odnotować, że

pojawiły się także pytania o to, czy preferowane są określone typy

wnioskodawców - gminy wiejskie i miejskie.
Interesująca była też kwestia

dostarczenia użytkownikom tylko Internetu, bez

udostępniania im komputerów.
Niejasności powstały w obszarze dokumentacji wymaganej przy realizacji projektów.
Jeden z uczestników dyskusji zapytał: „W formularzu wniosku znajduje się deklaracja
wnioskodawcy, gdzie czytamy m.in. – pkt. 8 Posiadam wszystkie niezbędne pozwolenia,
zgody, dokumenty umożliwiające prawidłową realizację projektu – czy oznacza to, że do
konkursu nie można zgłosić wniosku z koncepcją zinformatyzowania i podłączenia 360
gospodarstw domowych i dopiero w toku realizacji sporządzić projekt budowlany oraz
uzyskać pozwolenie na budowę?” Należy zaznaczyć, że wszystkie dokumenty wymagane są
na etapie składania wniosku o dofinansowanie, w tym także pozwolenie na budowę. Brak
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dokumentów, skutkować będzie opóźnieniem podpisania umowy o dofinansowanie
projektu.
Wśród kwestii poruszanych na stronie WWPE było pytanie o możliwość podpisania
umowy nie z jednym, ale z kilkoma operatorami telekomunikacyjnymi świadczącymi usługi
na terenie gminy. Wiązało się ono z wątpliwością, czy wymóg wyboru najkorzystniejszej
oferty cenowej operatora jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji przez realizatorów
projektu.
Na portalu Forum Szerokopasmowego trwała dyskusja dotycząca zawarcia we wniosku
zapisów o stosowaniu neutralności technologicznej. Użytkownicy dyskutowali na temat
zapisów

wniosku o dofinansowanie, w którym mógłby zostać wskazany konkretny

producent oprogramowania. Należy zauważyć, że kwestia zapisów nie została ostatecznie
rozstrzygnięta przez uczestników biorących udział w dyskusji.
3.4.

Analiza indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pracownikami instytucji
zaangażowanych w realizację działania 8.3 PO IG

3.4.1. Informacja o wywiadach
Wywiady zostały przeprowadzone w dniu 16.11.2009 r. z przedstawicielami
następujących instytucji (wskazanych przez Zamawiającego):


Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (1 IDI), Łukasz Małecki – specjalista, Wydział
Kontraktów

i

Pomocy

Publicznej

Departament

Zarządzania

Programami

Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (1 IDI), Agnieszka Suska – Buława,
naczelnik

Wydziału

Informacyjnego

funduszy

oraz

Mariusz

strukturalnych,

Departament

Społeczeństwa

Dąbrowski

Departament

Społeczeństwa

–

Informacyjnego, starszy specjalista w Wydziale Funduszy Strukturalnych


Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (1 IDI) – Katarzyna Kowalska, kierownik
zespołu ds. informatyzacji
Respondenci, z którymi przeprowadzany był wywiad, posiadali wiedzę dotyczącą

działania 8.3 PO IG z racji pełnionych obowiązków, dzięki czemu uzyskano ważne opinie
dotyczące oceny wdrażania działania.
Wywiad był przeprowadzony przy użyciu częściowo ustrukturyzowanego scenariusza
wywiadu w celu poruszenia wszystkich istotnych badawczo kwestii. Prowadzący wywiad
- 23 –

dążył jednakże do jak największej swobody wypowiedzi respondenta. Struktura niniejszego
raportu odpowiada strukturze scenariusza.
Czas trwania poszczególnych rozmów był różny, w zależności od stopnia
zaangażowania respondenta w poruszaną problematykę badawczą i wynosił ok. 50 min.
Przebieg

wywiadów

był rejestrowany za pomocą cyfrowego dyktafonu. Podstawą

interpretacji wyników była pogłębiona analiza informacji uzyskanych po przeprowadzeniu
3 IDI i stworzeniu transkrypcji z wywiadów (zostały one zamieszczone w niniejszym raporcie
w formie załącznika).

3.4.2. Diagnoza działania 8.3 PO IG
Ocena działania 8.3 PO IG
Badani ogólnie ocenili wysoko potrzebę realizacji zadań działania 8.3 PO IG w Polsce.
W wywiadach wskazywali równocześnie, że brak jest polskich doświadczeń, które
pozwoliłyby na precyzyjne programowanie działania 8.3 PO IG. Istnieją co prawda podobne
projekty realizowane przez państwa Unii Europejskiej, ale nie były one finansowane z
funduszy strukturalnych. Respondenci zwracali też uwagę, że działanie 8.3 PO IG odpowiada
na potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Mocne i słabe strony działania 8.3 PO IG
Badane osoby poproszono o przedstawienie mocnych i słabych stron działania 8.3 PO
IG. W opinii badanych najważniejszą mocną stroną działania jest sam fakt jego istnienia, co
zostało podkreślone w wypowiedziach:

„wcześniej

nie mieliśmy do czynienia z tak ukierunkowanym

działaniem którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu” (wyw. 2)
„mocną stroną jest sam cel tego działania” (wyw. 1)

Ograniczanie wykluczenia cyfrowego dla uprawnionych osób i grup zgodnie z
zapisami Programu, w opinii badanych stanowi mocną stronę działania 8.3. Inną jest także
możliwość komplementarności projektów z działania 8.3 PO IG z innymi, realizowanymi ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie pozwala na finansowanie
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infrastruktury, która może służyć JST i organizacjom pozarządowym do realizowania działań i
projektów np. z zakresu telepracy.
Ważnym aspektem z punktu widzenia badanych jest wielkość środków, które zostały
przeznaczone na działanie 8.3 PO IG. Jest ona – zdaniem osób udzielających wywiadów –
wystarczająca do skutecznej walki lub przynajmniej minimalizacji wykluczenia cyfrowego.

„Mocną stroną jest ilość środków zagwarantowanych na to
działanie, dzięki temu mamy taką stabilność i pewność, że projekty
niezależnie od skali będą mogły być finansowane. Z drugiej strony
słaba stroną jest też ta mała liczba składanych wniosków, czyli
pieniądze są, ale brak tej ochoty (wyw. 3).

Do mocnych stron zaliczono także dobór grup beneficjentów, którzy zostali
uprawnieni do aplikowania o środki.
Jeden z rozmówców za mocną stronę działania uznał zainicjowanie współpracy JST
i NGO. Badani podkreślali, że współpraca różnych podmiotów może przyczynić się do
efektywnej i sprawnej realizacji projektu.
Wśród mocnych stron działania została wymieniona także prosta procedura
aplikowania o środki w ramach działania 8.3 PO IG.
Badani zostali poproszeni również o wskazanie słabych stron działania 8.3 PO IG.
Czynnikiem, który wpływa negatywnie na działanie jest konieczność zapewnienia trwałości
projektu realizowanego przez gminę („niepewność utrzymania efektów” – wyw. 1). Innym
niebezpieczeństwem, o którym mówili badani, jest niebezpieczeństwo zmniejszenia się
grupy docelowej beneficjentów ostatecznych („największa trwałość to ograniczony krąg
odbiorców” – wyw. 3)
Jak wskazywał jeden z respondentów, projektodawcy minimalizują ryzyko
niezapewnienia trwałości projektu poprzez objęcie wsparciem dzieci i młodzieży uczącej się z
rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów
socjalnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Wybór ww. grup podyktowany jest
faktem, że dzieci i młodzież mogą korzystać z dostępu do Internetu i komputerów w celach
edukacyjnych. Dzięki zastosowaniu ICT osoby z niepełnosprawnością mogą przełamać wiele
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barier, a komputer z odpowiednimi urządzeniami wspomagającymi i oprogramowaniem przynieść duże postępy w nauce.
Komputer wyposażony w multimedia, a w szczególności z dostępem do Internetu
otwiera drogę do teleedukacji i telepracy. Taki sprzęt staje się nieraz jedynym dostępnym i
możliwym stanowiskiem do nauki i pracy dla osoby z niepełnosprawnością. Przekazany
komputer będzie realnie wykorzystywany, a tym samym zmniejszona zostaje ryzyko
sprzedania sprzętu i utrzymania trwałości projektu. Innym czynnikiem, który był wskazywany
jako słaba strona, to brak ścisłej współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w
wdrażanie działania 8.3 PO IG - MRR, MSWiA i WWPE. Respondenci zwracali uwagę, że taka
współpraca mogłaby być prowadzona chociażby przy promocji projektu. Jeden z rozmówców
zauważył, że kooperacja na płaszczyźnie działań promocyjnych była zdecydowanie
niewystarczająca. Inny zauważył, że między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie 8.3
PO IG brak było wymiany informacji.
Podsumowując, z badania wynika, że - według badanych - słabą stroną działania jest
obowiązek zapewnienia przez projektodawców trwałości projektu oraz grupa docelowa
działania. Z kolei mocną stroną działania 8.3 PO IG jest to, że jest on odpowiedzią na realną
potrzebę przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Polsce, a także wysokość środków,
które zostały zakontraktowane na prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie
wykluczenia cyfrowego.
3.4.3. Szanse i zagrożenia dla działania 8.3 PO IG
a) Bariery w podjęciu przez potencjalnych beneficjentów działań zmierzających do
realizacji projektów
Niezwykle ciekawych wniosków dostarcza analiza wypowiedzi badanych dotyczących
barier w podjęciu działań zmierzających do realizacji projektów z działania 8.3 PO IG. Jeden z
respondentów stwierdził, że barierą, która może odgrywać znaczenie przy aplikowaniu o
środki w ramach działania 8.3 jest słaba rozpoznawalność działania przez potencjalnych
projektodawców. Wśród wymienianych barier ograniczających wdrażanie działanie 8.3 PO IG
wskazano również na „małą namacalność efektów” (wyw. 1).
Realizacja projektów z działania 8.3 jest „mało widoczna” w porównaniu z gminnymi
projektami infrastrukturalnymi, np. budową dróg czy kanalizacji. W przypadku JST, ważnym
- 26 –

elementem, który może ograniczać zainteresowanie złożeniem wniosku aplikacyjnego są
rozbieżności w celach i priorytetach, które zostały wcześniej ustalone i są realizowane przez
gminy
„Samorządowcy inaczej [niż byśmy tego oczekiwali] definiują cele,
które

stawiają

sobie

jako

liderom

społeczności

lokalnych.

Przeciwdziałanie cyfrowe nie jest pierwszorzędnym celem” (wyw. 2)

Czynnikiem mającym wpływ na realizację projektów z działania 8.3 PO IG jest także
konieczność zapewnienia przez projektodawców minimum 15 % wkładu własnego. Problem
ten został poruszony przez jednego z badanych.

„ (…) gminy będą miały (…) dylemat: czy współfinansować budowę
drogi, czy też współfinansować utrzymywanie sieci” (wyw. 3).

Zauważonym przez rozmówców problemem są także emocje związane z wyborem
liczby osób uprawnionych do otrzymania wsparcia w ramach projektu.

„Niskie zainteresowanie w pierwszych dwóch naborach działania
8.3. wynikało także stąd, że działanie jest skierowane do tej
”wrażliwej” grupy odbiorców, Samorządowcy z różnych powodów
nie za bardzo byli przekonani co do słuszności przekazywania
wsparcia dla osób, rodzin o niskich dochodach czasami kojarzących
się jako rodziny patologiczne, [czyli] takie które nie mogą dawać
gwarancji zachowania tego sprzętu.” (wyw. 2)

„nieprzemijalny to jest problem grupy docelowej, czyli tych osób
spełniających kryteria dochodowe, które często jak mówią
wnioskodawcy są to osoby z marginesu” (wyw. 1)

Respondenci zwracają uwagę na to, że sposobem przełamania powyższej bariery w
aplikowaniu o środki, było poszerzenie

ram

projektów o działania koordynujące w

jednostkach podległych wnioskodawcom tj. w bibliotekach
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publicznych, instytucjach

kultury, szkołach, publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych położonych na
obszarze działania Beneficjenta, a także w publicznych domach pomocy społecznej.
Na podstawie wyrażonych opinii należy stwierdzić, że istnieje szereg barier
związanych z przystąpieniem do realizacji projektów z działania 8.3 PO IG. Wśród najczęściej
wymienianych znalazły się:


dylematy wnioskodawców stojących często przed wyborem, czy inwestować w
minimalizację wykluczenia cyfrowego, czy realizować projekty infrastrukturalne np.
drogi



konieczność zapewnienia trwałości projektu w długim okresie



konieczność wyboru wąskiej grupy uprawnionych

do otrzymania wsparcia,

rodzący protesty mieszkańców.

Warunek zapewnienia trwałości projektów przez kolejnych 5 lat jako potencjalna bariera
dla działania 8.3 PO IG
Na problem zapewnienia trwałości projektu zwróciło uwagę dwóch respondentów.
W opinii badanych, przedstawiciele JST i NGO obawiają się, że realizacja projektu, w którym
efekt końcowy uzależniony jest bezpośrednio od udziału grupy docelowej, wiąże się
z większym ryzykiem niewykonania przyjętych założeń i wskaźników. Przekazany sprzęt
komputerowy może ulec awarii lub zostać sprzedany, co - nawet biorąc pod uwagę
możliwość ubezpieczenia sprzętu w ramach wydatków kwalifikowanych - w konsekwencji
rodzić może problemy Beneficjentów odnośnie utrzymaniem pięcioletniej trwałości projektu.
Należy zaznaczyć, że projektodawcy są także zobowiązani do finansowania dostępu do
Internetu ze środków budżetu gminy w okresie utrzymania trwałości projektu.
Na podstawie wyrażonych opinii oraz wyników

wywiadów przeprowadzonych

z instytucjami zaangażowanymi w realizację działania 8.3 PO IG w poprzednim badaniu
ewaluacyjnym należy stwierdzić, że wymóg trwałości projektu jest jednym z zasadniczych
czynników ograniczających liczbę składanych wniosków aplikacyjnych.
Pojawiają się jednak także inne opinie dotyczące trwałości projektu. Jeden z
rozmówców stwierdził na przykład, że najważniejszą barierą nie jest konieczność
zapewnienia trwałości projektu, gdyż:
„ (…) już nie ma (…) dyskusji na ten temat. Wnioskodawcy pytają o inne elementy, z
trwałością już się oswoili, pogodzili, że to muszą już w jakiś sposób zapewnić” (wyw. 1)
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W związku z powyższym można stwierdzić, iż obowiązek zapewnienia trwałości
projektów w ramach 8.3 PO IG jest zauważaną przez rozmówców barierą, którą jednak
przy dobrej woli i wiedzy Beneficjentów można przezwyciężyć.

b) Rodzaje wsparcia w ramach działania 8.3 PO IG zachęcającego Beneficjentów do
aplikowania o środki.
W toku wywiadów zadano respondentom pytanie dotyczące wsparcia, które powinno
być udzielane, aby Beneficjenci chętniej aplikowali o środki działania 8.3 PO IG. W opinii
rozmówców działaniem, które spowodowało, że zwiększyła się w ostatnim naborze pula
wniosków aplikacyjnych, było poszerzenie programu o nowe instytucje w ramach działań
koordynacyjnych (biblioteki publiczne, instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki
opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta, publiczne domy
pomocy społecznej).

„Zostało zmienione uszczegółowienie i został zmieniony schemat
działania 8.3. Dotychczas było 70 wniosków od początku naborów,
od początku działania, zaś w tym jednym naborze przyszło ponad
100 wniosków. Jest to więc duży efekt” (wyw. 3)
„Moim zdaniem został uczyniony spory krok w kierunku zwiększenia
zainteresowania wsparciem. W połowie tego roku (…) dokonaliśmy
reorientacji działania - otworzyliśmy je na inne grupy odbiorców, co
spowodowało, że jest większe pole elastyczności w kreowaniu grup
odbiorców.” (wyw. 2)

Jak zauważył jeden z rozmówców, w celu zwiększenia wydatkowania środków
finansowych, zostanie wdrożony projekt systemowy. W ramach projektu prowadzone będą
działania promocyjne informujące potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania
wsparcia, prowadzone będą szkolenia dla Beneficjentów i osób wykluczonych cyfrowo, a
Beneficjenci będą także wspierani w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji
projektu. Realizacja projektu systemowego pozwoliłaby na rozszerzenie promocji działania
8.3 PO IG i, jak stwierdził respondent:
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„ (…) taki krajowy program operacyjny zszedłby niżej - do regionów,
do powiatów, do gmin, bo jest to bariera. Oczywiście, to też jest
kwestia oswojenia tematu - jeśli coś jest mało znane, to ludzie
podchodzą do tego z rezerwą. (wyw. 2)
Badani uważają, że prowadzenie projektu systemowego powinno spowodować
zidentyfikowanie i zrozumienie działania przez Beneficjentów, a tym samym dotarcie do
osób odpowiedzialnych za rozwój gminy. Należy przypuszczać, że dzięki realizacji projektu
systemowego przez WWPE, nie będzie powodów do krytykowania polityki informacyjnej, co
pojawiało się w wypowiedziach badanych. Zwracali oni uwagę, że potencjalni Beneficjenci
zwracali się do nich z pytaniami i problemami, które ujawniały ich głęboką niewiedzę w
zakresie działania 8.3 PO IG. Okazywało się, że wiedza ta jest niedostateczna nie tylko jeśli
chodzi o sprawy szczegółowe, ale podstawowe zasady przyznawania wsparcia w ramach
działania.
W celu poprawy efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.3 PO IG,
w opinii jednego z badanych, powinny być prowadzone działania promocyjne,
uwzględniające nowoczesne formy komunikacji w postaci np. czatu z ekspertami z WWPE.
Na kwestię promocji działania zwrócił uwagę też inny badany, który wskazywał, że
prowadzone są wysyłki poczty elektronicznej z pismem ministra odpowiedzialnego za
informatyzację, informującego o założeniach działania. Instytucje zaangażowane w realizację
działania 8.3 prowadzą także spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami podczas
konferencji, targów, itp. wydarzeń, informując o możliwości ubiegania się o środki. WWPE
zamieszcza także informacje na stronach internetowych a ponadto wyprodukowała film,
który zostanie udostępniony na początku 2010r. i zawierać będzie przykłady gmin
realizujących projekty z działania 8.3 PO IG.

c) Problemy związane z wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych. Elementy wniosku
projektowego sprawiające największe trudności
Podczas wywiadu zostały poruszone kwestie potencjalnych trudności związanych z
wypełnieniem dokumentów aplikacyjnych. Rozmówcy stwierdzali, że stworzenie wniosku
aplikacyjnego nie sprawia większych trudności:
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„Przy okazji robienia tego filmu posłuchaliśmy sobie Beneficjentów,
którzy (…) otrzymali dofinansowanie i którzy wyraźnie mówili, że jest
to bardzo proste,(…) i że nie ma żadnego problemu.” (wyw. 3)
„Jeśli ktoś nie popełnia istotnych błędów merytorycznych,
formalnych, zapoznał się z dokumentacją, dobrze przemyślał
projekt, to nie ma problemów z wypełnieniem tego wniosku
zwłaszcza jeśli ma już jakieś doświadczenie w funkcjonowaniu
funduszy

unijnych

i

pozyskiwania

wsparcia.

Procent

zaakceptowanych wniosków jest stosunkowo duży, więc to by
dowodziło że takich problemów specjalnie nie ma.” (wyw. 2)

W trakcie wywiadów zostały zaakcentowane kwestie trudności stworzenia analizy
finansowej projektu przez Beneficjentów.

„…że wymagamy od nich czegoś, co jest tak gwarantowane przez
nich

wymogami

prawa.

Chodzi

o

wymagania

dotyczące

pracowników samorządowych. Ustawa o samorządzie terytorialnym
nakłada konkretne wymagania jeśli chodzi o kandydatów na
pracowników. Muszą to być osoby niekaralne, a my w swojej
dokumentacji wymagaliśmy od nich przedstawienia dokumentów2 o
niekaralności” (wyw 2)

Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z respondentami, wnioskodawcy realizujący
już projekty z działania 8.3 PO IG uważają, że stworzenie wniosku aplikacyjnego nie sprawia
trudności. Odmiennego zdania są ci wnioskodawcy, którzy nie składali wniosku ponieważ
wyrażają obawę przed przygotowaniem aplikacji.
Podczas badania została też wskazana bariera utrudniająca realizację projektu, w
którym Beneficjenci planują budowę sieci internetowej. Jak wskazywał jeden z
respondentów, podczas aplikowania o środki:

2

Należy zaznaczyć, że na obecnym etapie wymagane jest tylko oświadczenie o niekaralności.
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„musi być dostarczone pozwolenie na budowę. Sprawia to
beneficjentom wiele kłopotów.” (wyw. 1)

Pozwolenie na budowę jest dokumentem wymaganym przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie, a tym samym jego brak powoduje opóźnienia w realizacji harmonogramu
projektu. Należy podjąć działania informujące dla wnioskodawców planujących złożenie
wniosku projektowego, obejmującego budowę sieci internetowej, konieczności posiadania
pozwolenia i konsekwencjach związanych z opóźnieniami w przypadku braku dokumentu.
3.4.4. Problemy związane z realizacją projektów z działania 8.3 PO IG
a) Bariery, jakie występują w prawidłowej realizacji działania 8.3 PO IG?
Badani przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację działania 8.3 PO IG
wyrażali swoje opinie na temat barier, które mogą zahamować prawidłową realizację
projektów. Jedną z nich, może być stabilność i trwałość zespołu realizującego projekt:

„Wystarczy, że takie osoby odejdą z gminy (…) i wszystko trzeba
budować od podstaw. W dużym zespole jednak ta wiedza zostaje”
(wyw. 3)

Wśród barier utrudniających realizację projektu zostało też wymienione nieodpowiednie
przygotowanie wniosku aplikacyjnego przez aplikujące podmioty, w którym nie przewidziano
wszystkich kosztów potrzebnych do sprawnej realizacji projektu.

„To jest pewien problem, że trzeba właściwie przemyśleć ten
projekt, sprecyzować, czego właściwie chcemy tak, aby później
uniknąć sytuacji, że zaplanowaliśmy wydanie sobie jakiś środków, a
później chcemy kupić sobie jakiś specjalistyczny sprzęt dla
niepełnosprawnych, a on jest droższy.” (wyw. 2)
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b) Kłopoty Beneficjentów z dotarciem do grupy docelowych (użytkowników końcowych)
Podczas badania zadano respondentom pytanie dotyczące potencjalnych kłopotów,
jakie mogą mieć przedstawiciele gmin i NGO w dotarciu do grupy docelowej. Jak zaznaczył
jeden z badanych, problem nie wystąpi, gdy zostanie przeprowadzona gruntowana analiza
grup i osób do objęcia wsparciem w ramach działania i będzie ona odzwierciedlona w
wniosku o dofinansowanie.

c) Sposoby rekrutacji grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
Wśród problemów z realizacją projektów z działania 8.3 PO IG, respondenci
wskazywali na bariery z rekrutowaniem grupy docelowej. Jeden z rozmówców odwołał się do
przypadku, w którym

„wnioskodawca nie mógł nazbierać tyle osób kwalifikujących się do
grupy docelowej, co zakładał we wniosku, w związku z czym prosił
nas o zgodę na zmniejszenie liczby gospodarstw domowych na
korzyść jednostek podległych samorządowi” (wyw. 1)

Na kolejny problem związany z rekrutacją i arbitralnością wyboru uprawnionych grup
i osób zgłaszał uwagę kolejny z rozmówców.

„Zadzwoniła do mnie dzisiaj pewna pani, która i mówi: sąsiadowi
dali komputer a mnie nie dali. Gmina arbitralnie wybiera (…) grupę
[beneficjentów ostatecznych]” (wyw. 3)

Problem rekrutacji i doboru właściwych użytkowników końcowych może być
rozwiązany poprzez współpracę gminy i NGO z lokalnymi ośrodkami pomocy społecznej i ze
szkołami, które mogą zagwarantować dobór odpowiednich osób do projektu. Wnioskodawcy
niejednokrotnie korzystają na etapie promocji i rekrutacji z pomocy i wsparcia gminnych
bądź miejskich ośrodków pomocy społecznej. Współpraca taka powinna być propagowana i
wspierana.
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d) Stosowanie przepisów zamówień publicznych
Rozmówcy nie wskazywali większych problemów związanych ze stosowaniem
przepisów zamówień publicznych na obecnym etapie wdrażania działania przez
wnioskodawców. Sygnalizowane były jednak przesunięcia harmonogramu związane z
przesunięciem postępowań przetargowych:

„Problemem jest harmonogram, który trzeba zmieniać, bo
przesuwają się [terminy] przetargów np. nie wychodzą im albo
muszą zmieniać terminy otwarcia ofert i skutkuje to koniecznością
zmiany harmonogramu. W tej chwili większość beneficjentów,
którzy mają podpisane umowy, ubiega się o rozszerzenie projektu o
te działania koordynujące, których jeszcze nie było w czasie, kiedy
oni podpisywali umowy, (…).” (wyw. 1)

e) Kłopoty z realizacją zamówień publicznych np. na dostawę komputerów, Internetu,
wybudowanie sieci.
W opinii badanych nie występują większe problemy ze stosowaniem procedur
zamówień publicznych na zakup sprzętu, Internetu czy budowę sieci dostępowej. Rozmówcy
wskazywali, że mogą pojawić się problemy po ostatniej rundzie aplikacyjnej, do której
zostały złożone projekty o budżetach opiewających nawet na kilkadziesiąt milionów złotych.

„Problem może zrobić się większy teraz, kiedy pojawiły się naprawdę
większe projekty, tam gdzie są robione przetargi na kilkadziesiąt
milionów, one z natury rzeczy są trudne (…) to nie jest specyfika
działania 8.3, tylko specyfika rynku informatycznego.” (wyw. 3)

W opinii rozmówców instytucje, które odpowiadają za wdrażanie działania 8.3 PO IG
będą mogły wspomóc wnioskodawców w przeprowadzeniu postępowań.

„Nie widzę problemu w tej chwili, natomiast dobrze by było, jeżeli
takie problemy by się pojawiły, żeby spróbować te problemy
rozwiązywać wspólnie, czyli razem z instytucją wdrażającą,
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wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w to, aby takie projekty
były sprawnie, skutecznie realizowane. Jeśli będzie konieczność
wsparcia, dobrze by było, żeby beneficjenci wcześniej informowali o
takiej potrzebie, żeby uniknąć sytuacji, że taki projekt nie jest
skierowany do realizacji, bo minął termin,” (wyw. 2)

3.4.5. Ocena organizacji, sprawności i współpracy Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Pośredniczącej oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia
a) Opinie na temat współpracy z IZ, IP i IPII stopnia
Respondenci wyrazili opinię, że współpraca pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w
zarządzanie i pośredniczenie we wdrażaniu działania 8.3 PO IG przebiega na ogół sprawnie.
Sygnalizowano wszakże konieczność usprawnienia przepływu informacji pomiędzy
poszczególnymi instytucjami i stworzenia rutynowych mechanizmów współdziałania w
szybkim rozwiązywaniu problemów.

„My dyskutujemy, natomiast nie wiem, czy to jest wystarczające.
(…) Bardziej brakuje wewnętrznej inicjatywy, że chcemy to robić
wspólnie, mamy pomysł, jak to robić.” (wyw. 3)
oraz
„Raczej oczekiwalibyśmy dobrego przygotowania merytorycznego i
wszelkiego rodzaju inicjatyw, aby wychodziły z dołu czyli od naszych
instytucji wdrażających, a w tym przypadku wiele rzeczy musieliśmy
inicjować samodzielnie.” (wyw. 2)

Rozmowy przeprowadzone w ramach badania wskazują na konieczność wzmocnionia
współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację działania 8.3 PO IG, dzięki
czemu proces decyzyjny będzie przebiegał szybciej, a w przypadku wystąpienia problemów z
realizacją działania czy poszczególnych projektów będą one sprawniej rozwiązywane.
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b) Rodzaje wsparcia, ze strony instytucji zaangażowanych w realizację działania 8.3 PO IG
(np. IZ, IP, IP II), jakiego mogą oczekiwać beneficjenci
Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację i nadzorowanie działania 8.3
PO IG wskazywali na różne źródła, z których mogą korzystać potencjalni beneficjenci. Wśród
wymienianych wskazywano na funkcjonowanie stron internetowych prowadzonych przez IZ,
IP i IP II oraz komercyjne strony prowadzone przez różne podmioty. Respondenci wskazywali
także na e-mailingi, kierowane przez IP i IP II do poszczególnych gmin. Jak zauważył jeden z
badanych, instytucje nie uczestniczą w sposób aktywny w dyskusjach na „branżowym”
portalu Forum Szerokopasmowego, gdyż związane jest to z ograniczeniami czasowymi oraz
kadrowymi
Należy zauważyć, że śledzenie dyskusji na branżowym portalu pozwoliłoby
instytucjom zaangażowanym w realizację działania 8.3 uzyskiwać informacje na temat opinii
potencjalnych i faktycznych realizatorów działania, dzięki czemu pewne kwestie byłyby
rozwiązywane szybciej (patrz dyskusja nt. neutralności technologicznej). Przedstawiciel
MSWiA wskazał, że jego instytucja przekazuje swoje informacje na portalu Forum
Szerokopasmowego. Jak zauważył jeden z respondentów, poza tradycyjnymi formami
kontaktu tj, kontakty telefoniczne czy e-mailowe, beneficjenci mogą korzystać z pomocy
stron internetowych instytucji zaangażowanych w wdrażanie działania 8.3 PO IG.

„Portal funduszeuropejskie.gov.pl daje możliwość dopasowania
Beneficjenta do działania. Jest to rodzaj wyszukiwarki dotacji, jest
tam też baza projektów które zostały zrealizowane i tych które są w
realizacji, jest też baza beneficjentów”. (wyw. 2)

Respondenci zwracali też uwagę na wykorzystywanie narzędzi informacji i promocji,
które pozwalają na bezpośredni kontakt z potencjalnymi beneficjentami poprzez konferencje
i organizowane czaty z ekspertami.

„Była jedna konferencja dotycząca (…) działania 8.3. (…) Jest taki
element wyjścia do ludzi. Czasem jest też tak, że przy okazji
konferencji,

które

dotyczą

społeczeństwa

informacyjnego

prezentujemy też możliwości wsparcia, [w ramach 8.3 PO IG] (…)
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Poza tym organizujemy czaty z ekspertami - to tez jest jakaś forma
informacji ” (wyw. 2)

Na każdym etapie realizacji projektu, a także w fazie przygotowania dokumentacji
aplikacyjnej, wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie i pomoc od instytucji zaangażowanych
we wdrażanie działania 8.3 PO IG. Świadczy o tym następująca wypowiedź:

„[Wnioskodawcy] kontaktują się z nami najczęściej mailowo wysyłają do nas zapytania, na które my odpowiadamy, ewentualnie
konsultujemy z instytucją pośredniczącą. [Niekiedy] przysyłają pisma
bądź umawiają się na spotkania indywidualne. (…) Ponadto
prowadzone są szkolenia” (wyw. 1)

Kontakt do WWPE - jako instytucji do tego powołanej - z potencjalnymi i obecnymi
realizatorami projektów z działania 8.3 PO IG został przez rozmówców wskazany jako
podstawowe źródło informacji

Ocena polityki informacyjnej IZ, IP i IP2
W opinii wszystkich badanych, prowadzone są działania informacyjne dla
Beneficjentów, mające na celu poinformowanie o możliwości ubiegania się o środki w
ramach działania 8.3 PO IG, ale - jak wskazuje jeden z nich:

Bardzo łatwo dotrzeć nam do gmin aktywnych. Natomiast (…)można
powiedzieć, ze jest to zapotrzebowanie na informację w gminach
mniej aktywnych.” (wyw. 3)

Podczas wywiadu jeden z rozmówców wskazywał, że jego doświadczenia wskazują na
wyraźny podziała na gminy aktywne i pasywne, zaś o potencjale gminy decydują jej zasoby
kadrowe. Podobną opinię prezentuje kolejny respondent
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„Wiem też, że wiele działań nie zostało zrealizowanych. Poza
zapaleńcami i osobami które siedzą w funduszach europejskich,
niektórzy mogą mieć problem z dotarciem do takiej informacji.”
(wyw. 2)

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację działania 8.3 PO IG
podkreślają, że stosowane są różne formy docierania z informacją do potencjalnych
Beneficjentów, takie jak:


organizacja spotkań informacyjnych i konferencje konferencji



wysyłka listów elektronicznych do gmin



prowadzenie kampanii medialnej,



prowadzenie czaty z ekspertami oraz zamieszczanie w Intertnecie odpowiedzi na
pytania zadawane przez Beneficjentów.

3.5.

Analiza wywiadów face to face

3.5.1. Ogólne informacje o gminach objętych badaniem
Zgodnie z wytycznymi, w badaniu wzięło udział 300 gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
ze wszystkich województw Polski. Badanie było adresowane zarówno do gmin, które
realizują obecnie projekty w ramach działania 8.3 PO IG, jak i do tych, które takich projektów
nie realizują. W większości przypadków (87,0%) były to gminy nie realizujące projektu z
działania 8.3. Rozkład gmin realizujących i nie realizujących projektów w 8.3 PO IG
przedstawiono na poniższym wykresie.
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Wykres 1. Czy gmina realizuje projekt w ramach 8.3 PO IG? (n=300)

s

Na rysunku 1 zaprezentowano udział gmin objętych badaniem w poszczególnych
województwach.

Rysunek 1. Rozmieszczenie geograficzne gmin objętych badaniem (n=300).

Powyższy rysunek ukazuje rozkład badanych gmin w poszczególnych województwach
zgodnie z SIWZ.
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Biorąc pod uwagę charakter administracyjny, gminy wiejskie stanowiły 66,1% ogółu,
zaś miejsko-wiejskie - 33,9%. Rozkład odpowiedzi na pytanie o charakter administracyjny
gminy przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres 2. Jaki jest charakter administracyjny gminy (n=300)?

Pod względem charakteru ekonomicznego przeważały gminy o charakterze rolniczym
(54,3%). Zdecydowanie niższy udział miały gminy rolniczo-przemysłowe (23,0%) oraz gminy
wielobranżowe, czyli takie, w których żaden z sektorów nie jest w przewadze (13,8%). Należy
zauważyć, że znikomy udział w badanej grupie stanowiły gminy o charakterze turystycznym,
przemysłowym oraz handlowym. Powyższe dane ilustruje wykres 3.
Wykres 3. Jaki jest charakter ekonomiczny gminy? (n=300)
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Gminy biorące udział w badaniu liczyły średnio blisko 11 tysięcy mieszkańców. W
badaniu udział wzięły zarówno gminy wiejskie, jak i miejsko wiejskie. Wielkośc gmin wahała
się od około tysięcznych gmin wiejskich do nawet czterdziestotysięcznych gmin miejskowiejskich.
Również odsetek osób korzystających w danej gminie z pomocy społecznej był
zróżnicowany, gdyż wahał się on od 2 do 50 %, średnio zaś wyniósł on 14,25%. Jednak
zakładając, że w skali całego kraju odsetek ten wyniósł w 2008 roku około 5,5% (dane
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej), można wnioskować, że badaniem objęto gminy z
większą niż przeciętna krajowa skalą tego problemu (a więc i skalą wykluczenia cyfrowego).
3.5.2. Doświadczenie i motywacja gmin do realizacji projektów
Poprzednie badanie oceny stopnia przygotowania Beneficjentów do absorpcji
środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG potwierdziło przypuszczenie, że
zdecydowana większość gmin (prawie 90%) ma doświadczenia w realizacji projektów
dofinansowywanych ze środków UE. W niniejszym badaniu tylko 1,8% gmin stwierdziło, że
nie realizuje projektów unijnych.
W trakcie przedmiotowego badania zapytano przedstawicieli gmin, które wzięły w
nim udział, czy podejmowano próby uzyskania dofinansowania projektów w ramach
działania 8.3, w naborach prowadzonych przez WWPE. Okazało się, że zdecydowana
większość (82,0%) nie ubiegała się o takie dofinansowanie
Niespełna co piąta badana gmina podejmowała takie próby. Najwięcej - w naborze w
trybie ciągłym od czerwca 2008 roku do końca stycznia 2009 roku – 6,9%, nieco mniej w I
rundzie aplikacyjnej między 16.02-14.04.2009 – 6,5%, zaś najmniej – w II rundzie aplikacyjnej
(13.07-15.10.2009) – 4,6%. Można stwierdzić, że niewielka liczba gmin uprawnionych do
aplikowania o środki w ramach działania 8.3 skorzystała z możliwości aplikowania o fundusze
na minimalizację wykluczenia cyfrowego.
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Wykres 4. Czy gmina składała wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 PO IG?
(n=300)

Wśród powodów, które powodowały, iż gminy nie starały się o dofinansowanie
projektu w ramach działania 8.3 PO IG, najczęściej wskazywano zbyt niski poziom
dofinansowania projektów oraz brak potrzeb mieszkańców, które mogłyby być zaspokojone
dzięki 8.3 PO IG. Należy tu podkreślić, iż twierdzenie o braku potrzeb w zakresie świadczenia
usług związanych z udostępnieniem Internetu, jest wyłącznie subiektywną opinią
respondentów. Jak pokazują wyniki niniejszego badania (patrz rozdział 3.5.8), aż połowa
gmin nie przeprowadziła analizy potrzeb swoich mieszkańców w tym zakresie i większość z
nich nie planuje takich badań w przyszłości.
Trzecim w kolejności, wskazywanym przez co czwartą gminę, powodem było zbyt
duże – zdaniem badanych – ryzyko odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub
merytorycznej. Warto też zauważyć, że 15% badanych gmin stwierdziło, że realizuje projekt
realizujący zadania zbliżone charakterem do 8.3 PO IG.
Wnioski, jakie płyną z powodów nieaplikowania do działania 8.3 PO IG, wskazują, że
należy zintensyfikować działania mające na celu uświadomienie przez gminy potrzeby
projektów zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu, gdyż świadomość ta jest bardzo mała.
Po drugie zaś, zastanawiająco wysoki odsetek gmin obawia się ryzyka odrzucenia wniosku, co
najprawdopodobniej świadczy o tym, że gminy czują się mało kompetentne do składania
wniosków w ramach 8.3 PO IG. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na pytanie o powody
nieprzystępowania do działania 8.3 PO IG przedstawiono na poniższym wykresie.
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Wykres 5. Jakie są powody braku zainteresowania Pana/Pani gminy aplikowaniem do działania 8.3
PO IG? (możliwe wiele odpowiedzi; n=140)

Trzynastu gminom, które wzięły udział w II naborze i złożyły wniosek w ramach
działania 8.3 PO IG zadano pytanie, czy w razie odrzucenia ich wniosku na etapie II rundy
aplikacyjnej planują powtórne złożenie wniosku w ramach kolejnych naborów. Ponad
połowa tych gmin deklaruje swoją determinację i stwierdza, że złoży ponownie wniosek.
Żadna z gmin nie stwierdziła, że definitywnie zrezygnuje z ponownych starań, zaś pozostałe –
46,2% - nie są jeszcze w tej sprawie zdecydowane.
Dane te pokazują, że determinacja gmin posiadających doświadczenia w 8.3 PO IG
jest zróżnicowana. O połowie możemy stwierdzić, że prawdopodobnie – w razie
niepowodzenia – złoży wniosek ponownie, niezależnie od powodów pierwszego odrzucenia.
Niemal równie liczna grupa uzależnia ponowne starania od tego, z jakiego powodu ich
pierwszy wniosek zostanie odrzucony.
W opinii ewaluatorów, WWPE powinna zachęcać podmioty, których wnioski nie
uzyskały dofinansowania, do złożenia wniosku projektowego w kolejnym naborze. Czas
przeznaczony na przygotowanie wniosku, zaangażowanie ludzkie i wydatkowana energia nie
będą wtedy marnowane, a opinia samorządów o działaniu 8.3 PO IG na pewno będzie lepsza.
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Wykres 6. Czy w przypadku negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez
gminę w ramach II rundy aplikacyjnej gmina planuje złożenie wniosku w kolejnych naborach? (n=13)

Kolejny ciekawy wniosek nasuwa się, gdy przeanalizuje się odpowiedzi badanych na
pytanie, z kim składany był wniosek w ramach działania 8.3 PO IG. Spośród 53 gmin, które o
to zapytano, zdecydowana większość (74,5%) składała wnioski samodzielnie, tak więc tylko
co czwarty wniosek składany był w badanych gminach przez konsorcjum. Ci, którzy je
zawiązali, częściej robili to z NGO (14,5%), niż z JST (7,3%). Jedynie 3,6% badanych gmin
zawiązało konsorcjum, w którym znajdywały się zarówno jednostki samorządowe, jak i NGO
Dane te ilustruje poniższy wykres.

Wykres 7. Z kim składany był projekt w ramach działania 8.3 PO IG (n=53)?
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Przedstawiciele JST realizują swoje projekty samodzielnie nie dlatego, że ze strony
potencjalnych konsorcjantów nie ma takiej woli, ale dlatego, że specyfika projektów i cele
przez nie stawiane nie wymagają angażowania do tego celu partnerstwa. Badanym zadano w
związku z tym pytanie, czy – ich zdaniem – NGO oraz inne JST są zainteresowane współpracą
w projektowaniu i wdrażaniu działania 8.3 PO IG.
Opinie ankietowanych były podzielone. W przypadku NGO, 45,7% badanych gmin
stwierdziło, że są one zainteresowane współpracą, zaś 54,3% było przeciwnego zdania. Nieco
większą chęć współpracy dostrzegają badane gminy wśród innych JST. 63% badanych gmin
stwierdziło, że dostrzega z ich strony zainteresowanie współpracą. Przeciwnego zdania było
37,1%.
Wskazywane przez badanych większe szanse współpracy gmin z innymi jednostkami
samorządowymi są zrozumiałe i wynikają najprawdopodobniej z podobieństw w sposobie
funkcjonowania, w płaszczyźnie prawnej i w doświadczeniach różnych podmiotów tego
rodzaju. Graficzny rozkład odpowiedzi na powyższe pytanie zaprezentowano na wykresie.

Wykres 8. Czy Pana/Pani zdaniem organizacje pozarządowe (NGO) oraz jednostki samorządu
terytorialnego (JST) są zainteresowane współpracą z Pana/Pani urzędem w projektowaniu i
wdrażaniu działania 8.3 PO IG (n=105)?

Na koniec niniejszej części raportu z badań face to face należałoby pokazać, czy opory
i wahania niezdecydowanych do składania wniosków 8.3 PO IG są uzasadnione. Okazuje się
bowiem, że wśród gmin, które złożyły wniosek o dofinansowanie (biorąc pod uwagę
wszystkie nabory ogłoszone do momentu realizacji badania), dwie trzecie (65,5%) uzyskało
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dofinansowanie, zaś prawie wszystkie pozostałe (30,9%) - 65,5%) oczekują obecnie na
decyzję. Tylko 3,6% badanych gmin otrzymało informację o odrzuceniu wniosku.

Wykres 9. Czy projekt w ramach działania 8.3 PO IG, składany przez Pana/i gminę, uzyskał
dofinansowanie(n=31)?

Odsetek gmin, które otrzymały wsparcie, w porównaniu z odsetkiem tych, którym się
nie udało,

jest znacznie większy. Może to zatem oznaczać, że obawy o negatywne

rozpatrzenie wniosku są mało uzasadnione. Propagowanie dobrych praktyk gmin, które
zrealizowały z sukcesem projekty z działania 8.3 PO IG może zachęcić wiele innych gmin do
aplikowania.
Podsumowując: gotowość gmin do realizacji projektów z działania 8.3 PO IG jest w świetle zebranych danych - relatywnie niska. Wynika to w przeważającej mierze z niskiej
świadomości gmin zarówno potrzeby walki z zagrożeniem cyfrowym, jak i realnych
możliwości, jakie daje działanie 8.3 PO IG. Dość niska jest również motywacja do składania
wniosków, co – jak pokazują doświadczenia tych, którzy wnioski złożyli – nie zawsze jest
uzasadnione. Doświadczenia tych, którzy złożyli wnioski są pozytywne, co oznacza, że
czynniki demotywujące leżą przede wszystkim po stronie potencjalnych Beneficjentów na
etapie poprzedzającym złożenie wniosku.
Równocześnie, jak wynika z poprzedniego badania ewaluacyjnego działania 8.3 PO
IG, gminy posiadają duże doświadczenia w realizacji projektów unijnych i często dysponują
wykwalifikowaną kadrą do ich realizacji. Wszystko to pozwala sądzić, że bariery leżą
bardziej po stronie motywacji i świadomości, nie zaś realnych możliwości i szans, które ma
każda gmina, która chce złożyć projekt w działaniu 8.3 PO IG.
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3.5.3. Wiedza i źródła informacji potencjalnych Beneficjentów o możliwości skorzystania
ze wsparcia oferowanego w ramach działania 8.3 PO IG.
Pomimo, iż – jak wskazuje poprzednia część raportu – doświadczenia gmin z
działaniem 8.3 PO IG są niewielkie, to jednocześnie informacja o tym, że mogą się one
ubiegać o środki na walkę z wykluczeniem cyfrowym z tego działania, dotarła do znakomitej
ich większości. Aż 81,8% słyszała o takiej możliwości, a jedynie niespełna co piąty badany nie
słyszał o możliwości ubiegania się o środki w ramach działania 8.3 PO IG. (patrz wykres
poniżej).
Wykres 10. Czy słyszał Pan/Pani o możliwości ubiegania się o środki działania 8.3 PO IG? (n=299)

Wśród wymienianych przez Beneficjentów źródeł źródłem wiedzy o możliwości
uzyskania wsparcia w ramach 8.3 PO IG, wskazywano

stronę internetową WWPE

http://www.wwpe.gov.pl. Nieco mniej gmin dowiedziało się o działaniu 8.3 PO IG z e-maila
wysłanego do ich urzędu. Kolejnym wskazaniem była informacja przesłana do urzędu
pisemnie. Czwartym z kolei sposobem docierania do beneficjentów są spotkania
informacyjne (szkolenia) organizowane przez WWPE, zaś piątym – Forum Szerokopasmowe
(http://www.forumszerokopasmowe.pl/). Pozostałe źródła informacji uzyskały niższą liczbę
wskazań. Na poniższym wykresie zaprezentowano rozkład odpowiedzi na pytanie o źródło
informacji o działaniu 8.3 PO IG wśród badanych gmin.
Okazuje się, że liczba wskazań na internetowe sposoby docierania do beneficjentów
jest dwukrotnie wyższa od sposobów tradycyjnych. Warto też zwrócić uwagę, iż badani
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ponad dwukrotnie częściej wskazywali na stronę internetową WWPE niż Forum
Szerokopasmowe. Można też zauważyć, że pomimo innowacyjnego charakteru działania 8.3
PO IG, nadal ważną rolę w docieraniu do potencjalnych beneficjentów stanowią metody
tradycyjne: informacje przekazywane do urzędu pisemnie oraz spotkania informacyjne
organizowane przez WWPE.

Wykres 11: W jaki sposób Pan/Pani się dowiedziała o możliwości uzyskania wsparcia w ramach
działania 8.3 PO IG (możliwych wiele odpowiedzi, n=249).

Następnie poproszono o ocenę dwóch najważniejszych stron WWW, zawierających
kluczowe informacje o 8.3 PO IG z punktu widzenia beneficjentów. Badani lepiej oceniają
użyteczność informacji zawartych na stronie WWPE w stosunku do portalu Forum
Szerokopasmowego. Ponad 75% badanych gmin uznała informacje zawarte tam za
użyteczne. Tylko 22,8% wyraziło neutralność w tej kwestii (patrz wykres poniżej).
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Wykres 12. Proszę powiedzieć, czy informacje ze strony internetowej Forum Szerokopasmowego i
strony Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) są użyteczne przy aplikowaniu o
dofinansowanie (n=123)?

Jak widać na wykresie, nieco niżej, ale również pozytywnie, oceniono użyteczność
informacji zawartych na Forum Szerokopasmowym. Za bardzo użyteczne uznało je 17,1%
badanych gmin, a prawie połowa (46,3%) uznała je za użyteczne w nieco mniejszym stopniu.
Prawie jedna trzecia badanych (31,7%) wybrała wartość środkową, zaś 5% wyraziła opinię
umiarkowanie negatywną. Warto zauważyć, że opinie negatywne na temat użyteczności tych
dwóch stron zdarzały się rzadko i ogólnie ich ocena jest pozytywna.
Warto to podkreślić, że poprzednie badanie ewaluacyjne wykazało, że wówczas
głównym sposobem docierania do gmin były informacje przesyłane do urzędów gminy. W
niniejszym badaniu okazało się, że beneficjenci prawie w równym stopniu otrzymują
informacje w sposób bierny (drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną), co sami
odwiedzają strony internetowe.
Podsumowując: wiedza o działaniu 8.3 PO IG jest rozpowszechniona wśród
potencjalnych wnioskodawców, a coraz bardziej popularnym i dobrze ocenianym medium
pozyskiwania informacji o działaniu są strony www.
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3.5.4. Plany gmin odnośnie realizacji projektów w ramach działania 8.3 PO IG
Około 30% badanych gmin, które posiadają wiedzę o możliwości aplikowania do
działania 8.3 PO IG, a nie są obecnie beneficjentami działania, zamierza złożyć wniosek
Szczegółowe dane zamieszczono na poniższym Wykresie.

Wykres 13. Czy Państwa Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do działania 8.3 PO IG?
(n=300)

W punkcie 3.5.2 (wykres 5) zaprezentowano powody, dla których gminy nie planują
składania wniosków o dofinansowanie do działania 8.3 PO IG.
Dodatkowym pytaniem, jakie zadano w ramach planów gmin w związku z realizacją
działań 8.3 PO IG, był problem dotarcia do grup docelowych. Najczęstszą planowaną formą
dotarcia do Beneficjentów ostatecznych było ogłoszenie w urzędzie gminy Duża część
badanych gmin planuje zaangażowanie w działania promocyjne lokalnych instytucji
publicznych i niepublicznych. Wskazywano również na media lokalne oraz osobiste spotkania
z grupami docelowymi (patrz wykres). Gminy miejsko wiejskie częściej niż gminy wiejskie
wskazywały na ogłoszenia w mediach lokalnych jako formę docierania do grup docelowych.
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Wykres 14. W jaki sposób w Pani/Pana Gminie planuje się dotarcie do grup docelowych (gospodarstw
domowych)? Można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź (n=98).

3.5.5. Determinanty zainteresowania i barier w przystępowaniu do realizacji działań w
ramach 8.3 PO IG
W podrozdziale zaprezentowano najczęściej pojawiające się powody zainteresowania
beneficjentów działaniem 8.3 PO IG w kolejności: od

wskazywanych najczęściej do

wskazywanych najrzadziej. Warto zaznaczyć, że respondenci mogli wybrać więcej niż jeden
powód z zamkniętej listy możliwych odpowiedzi.
Powody zainteresowania udziałem w projekcie były następujące:


dofinansowanie kosztów dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na
obszarze

objętym

projektem

maksymalnie

przez

okres

3

lat

(81

wskazań)dofinansowanie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania
sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach
domowych wskazanych przez projektodawcę (66 wskazań)dofinansowanie
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kosztów

działań

koordynacyjnych

zmniejszających

problem

wykluczenia

cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do
Internetu w jednostkach podległych wnioskodawcom (np. biblioteki publiczne,
instytucje kultury itp.) (63 wskazania)dofinansowanie kosztów szkoleń dla
Beneficjentów końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z
Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych do świadczenia pracy na
odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (50 wskazań)dofinansowanie
kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub
NGO uczestniczących w konsorcjum z JST będącej Beneficjentem projektu (36
wskazań)
Liczba gmin, którym zadano to pytanie, wyniosła 103. Kolejność poszczególnych
wskazań i ich częstotliwość wskazuje, że Beneficjenci oceniają działanie 8.3 PO IG przede
wszystkim jako sposób na dostarczenie szerokopasmowego Internetu i sprzętu
komputerowego do gospodarstw domowych leżących na terenie gminy. Należy zwrócić
uwagę, że działania o bardziej „miękkim” charakterze (szkolenia, dofinansowanie kosztów
zatrudnienia) były wskazywane znacznie rzadziej. Relatywnie rzadziej wskazywano na
działania mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu i sprzętu komputerowego do
jednostek podległych gminie. Konkludując, działanie 8.3 PO IG jest dla zainteresowanych nim
gmin przede wszystkim sposobem na zapewnienie szerokopasmowego Internetu do
gospodarstw domowych.
Samo zapewnienie mieszkańcom szerokopasmowego dostępu do Internetu nie jest
wystarczającym sposobem na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, choć ma
znaczący wpływ na przeciwdziałanie wykluczeniu. Najnowsze badania (Diagnoza Internetu
2009, Diagnoza Społeczna 2009) wskazują, że nawet w środowiskach, gdzie dostęp do
szybkiego łącza jest powszechny, obserwuje się różne formy zjawiska wykluczenia
cyfrowego. Należy w związku z tym kłaść nacisk na uświadamianie potencjalnym
beneficjentom 8.3. PO IG celowości działań o charakterze komplementarnym wobec
projektów, których głównym celem jest dostarczenie dostępu do Internetu i sprzętu
komputerowego.
Kolejne analizowane pytanie było związane z barierami, utrudniającymi podjęcie decyzji o
udziale w projekcie działania 8.3. Zaznaczmy, że respondenci mogli wybrać więcej niż jeden
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powód z zamkniętej listy możliwych odpowiedzi (liczba gmin, które udzieliły odpowiedzi na
to pytanie, wynosi 241). Bariery usystematyzowano od najczęściej do najrzadziej
wskazywanych w odpowiedziach.


konieczność zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez okres 5 lat po
zakończeniu projektu (151 wskazań) brak środków budżetowych na sfinansowanie
wkładu własnego gminy - w wysokości co najmniej 15% wartości projektu (112
wskazań) obawa przed sprzedaniem sprzętu przez osoby, którym został on
przekazany (102 wskazania) arbitralny wybór przez władze wąskiej grupy osób,
którym wsparcie zostanie udzielone, spośród osób kwalifikujących się do grona
beneficjentów ostatecznych w danej gminie (77 wskazań) skomplikowana
dokumentacja aplikacyjna (52 wskazania) obawy o dostateczne zdolności
organizacyjne gminy gwarantujące prawidłową realizację projektu (42 wskazania)
skomplikowana

procedura

wyboru

partnera

projektu

(26

wskazań)

brak

doświadczenia gminy w realizacji projektów (25 wskazań)3
Zarówno to badanie, jak i poprzednie, pokazują, że najczęściej wskazywaną barierą
uniemożliwiającą bądź zniechęcającą gminy do aplikowania w ramach 8.3 PO IG, jest
konieczność zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.
Poprzednie badanie ewaluacyjne wykazało, że ów wymóg jest traktowany przez gminy jako
bardzo trudny, jeśli nie niemożliwy do spełnienia i stanowi czynnik w dużym stopniu
selekcyjnymi negatywnej. Niniejsze badanie potwierdza tamte wnioski tym bardziej, że drugą
najczęściej wskazywaną barierą jest brak funduszy budżetowych gminy na sfinansowanie
wkładu własnego. Można przypuszczać, że minimalny 15% wkład własny w połączeniu z
wymaganą 5-letnią trwałością rezultatów projektu są wymogami sprawiającymi, że realizacja
projektu jest postrzegana jako ryzykowna z punktu widzenia równowagi budżetowej gminy
(w razie niespełnienia kryterium 5-letniego okresu trwałości gminie grozi konieczność zwrotu
dofinansowania).
Warte uwagi jest to, że aż trzy z czterech najczęściej wskazywanych barier
zniechęcających do wejścia w działanie 8.3 PO IG związane są z ryzykiem niedopełnienia
3

Należy zaznaczyć, że wypowiedzi respondentów nie są w tym aspekcie niespójne. Z jednej strony twierdzą oni,
że mają doświadczenie w realizacji projektów, z drugiej, że brak tego doświadczenia może być barierą w
aplikowaniu. Oznacza to, że wśród badanych gmin są również takie, dla których brak doświadczenia może być
przeszkodą w aplikowaniu. Stanowią one jednak tylko część badanej populacji.
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zasad realizacji projektu i niebezpieczeństwem konieczności zwrotu środków. Relatywnie
rzadko wskazywanymi przeszkodami są te o charakterze formalnym, związane z samą
procedurą aplikowania do działania.
Można z tego wyciągnąć wniosek, że przeszkodą nie musi być małe doświadczenie czy
niskie kompetencje gminy w aplikowaniu o środki. Co więcej, gminy te mogą posiadać
wysokie

potrzeby

w

zakresie

przeciwdziałania

wykluczeniu

cyfrowemu

i

dużą

samoświadomość w tym zakresie. Jednakże, bariery uczestnictwa w projekcie działania 8.3
oraz groźba uchybień wobec zasad wydatkowania środków mogą być czynnikiem nie tyle
zniechęcającym, ale wręcz odstraszającym beneficjentów od aplikowania.
Należy podkreślić, iż warunek pięcioletniego okresu trwałości projektu jest
nienegocjowany, wynika bowiem z przepisów Unii Europejskiej wysokiej rangi. Trwałość ta
została uregulowana w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zgodnie z art. 57. Państwo członkowskie lub instytucja zarządzająca zapewniają, że operacja
zachowuje wkład funduszy, wyłącznie jeżeli operacja ta, w terminie pięciu lat od zakończenia
operacji lub trzech lat od zakończenia operacji w państwach członkowskich, które skorzystały
z możliwości skrócenia tego terminu w celu utrzymania inwestycji lub miejsc pracy
stworzonych przez MŚP, nie zostanie poddana zasadniczym modyfikacjom:
a) mającym wpływ na jej charakter lub warunki jej realizacji lub powodującym
uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz
b) wynikającym ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z
zaprzestania działalności produkcyjnej.

3.5.6. Trafność rodzajów wsparcia poszczególnych grup docelowych
Badanie face to face miało za zadanie zbadać, jak respondenci oceniają trafność
doboru grup docelowych działania. W tym celu zadano respondentom pytanie, na ile dobór
grup docelowych odpowiada potrzebom mieszkańcom badanej gminy w skali od 1 do 5,
gdzie 1 oznaczało „zupełnie nie odpowiada”, zaś 5 – „w pełni odpowiada”.
Respondenci ogólnie wysoko ocenili adekwatność doboru grup docelowych do
potrzeb ich gmin. Ogólnie ponad 70% oceniło, że dobór ten odpowiada problemom, z
którymi boryka się ich gmina. Niespełna jedna czwarta była w tej ocenie ambiwalentna.
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Opinię negatywną wyraziło jedynie 2,9% respondentów. Dane te zaprezentowano na
poniższym wykresie.

Wykres 15. Czy działanie 8.3 PO IG odpowiada potrzebom mieszkańców gminy, należących do grupy
docelowej projektów realizowanych w ramach tego działania (n=104)?

Powyższa ocena ma wyłącznie charakter sumaryczny i została doprecyzowana
kolejnym pytaniem. Respondentów poproszono o dokonanie szczegółowej oceny zasad
przyznawania pomocy w ramach 8.3 PO IG, ze względu na grupy docelowe tego działania.
Najwyższą ocenę uzyskało priorytetowe potraktowanie osób niepełnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (średnia ocena 4,0 w skali od 1
do 5). Nieco niżej oceniono włączenie do grup docelowych dzieci i młodzież uczącą się, z
rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniona do uzyskania stypendiów
socjalnych (3,91. Na kolejnym miejscu znalazły się jednostki podległe gminy (3,89) oraz
rodziny zastępcze (3,73). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż relatywnie nisko oceniono
zasadność uwzględnienia wśród grup docelowych - gospodarstw domowych spełniających
kryteria dochodowe do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (3,48)
oraz gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe do otrzymania wsparcia
systemu pomocy społecznej (3,32).
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Wykres 16. Jak Pani/Pan ocenia ograniczenie grupy docelowej działania 8.3 PO IG do następujących
kategorii społecznych (n=198).

3.5.7. Mocne i słabe strony działania 8.3 PO IG
Kolejna część pytań kwestionariusza dotyczyła oceny różnych elementów systemu
ubiegania się o środki w ramach działania 8.3 PO IG, związanych zarówno z warunkami
przystąpienia do działania, jak i z samą realizacja projektów. Respondentów poproszono też
o wskazanie mocnych i słabych stron tego systemu.
Choć piętnastoprocentowy, minimalny wkład własny gminy w projekt z działania 8.3
został w części 3.5.5, poświęconej między innymi barierom wejścia do działania uznany za
czynnik

blokujący

realizację

projektów,

to

–

równocześnie,

poziom

możliwego

dofinansowania dotacją był najwyżej ocenionym przez respondentów elementem systemu,
spośród uwzględnionych w kwestionariuszu. Uzyskał on średnią ocenę 4,0, w skali od 1 do 5.
Ten sam element systemu (możliwe 85% wsparcia ze środków unijnych) został przez
respondentów uznany za najważniejszą mocną stronę działania 8.3 PO IG (patrz poniżej,
wykres 18).
Nie oznacza to, że odpowiedzi respondentów były niespójne lub niekonsekwentne.
Mogą oni doceniać wysokość wsparcia, jednocześnie obawiając się, że spełnienie przez nich
nawet minimalnego, piętnastoprocentowego progu wkładu własnego, może być trudne.
Należy przypuszczać iż zjawisko to może wpływać dodatkowo demobilizująco na
potencjalnych beneficjentów. Z pytania o determinanty zainteresowania działaniem
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(podrozdział 3.5.5) wynika, że badanych interesują w większym stopniu projekty skierowane
do dużych grup beneficjentów, angażujące duże środki finansowe.
Drugim relatywnie wysoko ocenionym elementem systemu wsparcia w ramach
działania 8.3 PO IG, okazał się otwarty system naboru wniosków aplikacyjnych (średnia 3,97).
W ramach działania zorganizowano do tej pory trzy tury naboru, spośród których dwie miały
charakter zamknięty, a jedna – otwarty. Dwie kolejne planowane rundy naboru (1.0230.04.2010 oraz 2.08-29.102010) będą miały charakter zamknięty.
Z kolei najniżej ocenianymi przez respondentów elementami systemu 8.3 PO IG
okazały się: czas rozpatrywania wniosku o dofinansowanie przez WWPE (średnia 3,13) oraz
klarowność dokumentów aplikacyjnych (3,45). Należy jednak zwrócić uwagę, że obie te
wartości sytuują się powyżej wartości środkowej skali 1-5. Należałoby przede wszystkim
zwrócić uwagę na relatywnie niższą ocenę klarowności wniosków aplikacyjnych, gdyż uwagi
dotyczące tego elementu systemu powtarzały się zarówno w innych częściach
kwestionariusza (patrz niżej), jak i wynikały z analizy dokumentów zastanych (część 3.2
raportu).
Ogólnie należy stwierdzić, że wszystkie elementy systemu przyznawania pomocy w
ramach działania 8.3 PO IG zostały przez respondentów ocenione pozytywnie, co ilustruje
poniższy wykres.
Wykres 17. Jak Pana/ Pani ocenia poszczególne elementy systemu ubiegania się o środki w ramach
działania 8.3 PO IG? (n=184)

Jak już wspomniano, najczęściej wskazywaną przez respondentów mocną stroną
działania 8.3 PO IG jest wysoki możliwy poziom dofinansowania dotacją. Nieco rzadziej, choć
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również często, wskazywano na kompleksowy zakres wsparcia Beneficjentów ostatecznych.
To, iż respondenci rzadziej wskazywali na funkcjonalność stron internetowych z informacjami
o działaniu, nie powinno dziwić. Jest to element dodatkowy, wspierający realizację
zasadniczych działań.
Istotne jest też także , iż respondenci dostrzegają związek pomiędzy wsparciem w
ramach 8.3 PO IG a rzeczywistymi potrzebami przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.
Choć respondenci stwierdzali (wykres 5), że na terenie ich gminy problem wykluczenia
cyfrowego nie jest najważniejszy, to z niniejszego pytania wynika, iż zdają oni sobie sprawę,
że w skali ogólnopolskiej ów problem istnieje. Powodem takich odpowiedzi jest niechęć
respondentów do potwierdzenia występowania problemu w ich własnym otoczeniu, tym
bardziej, że badani byli urzędnicy gminni. Może to oznaczać, że wykluczenie cyfrowe jest
realnym zagrożeniem w badanych gminach, choć niechętnie wyrażanym explicite.
Dodajmy, że odpowiedź na rzeczywiste zagrożenie wykluczeniem cyfrowym,
traktowana jako mocna strona działania, była najczęściej wskazywanym czynnikiem w
poprzednim badaniu ewaluacyjnym 8.3 PO IG.
Nieco niżej oceniono klarowność celów i zakresu wsparcia działania, co ma
prawdopodobnie związek z problemami Beneficjentów w przygotowaniu wniosków
aplikacyjnych, wskazywanymi w innych częściach kwestionariusza.
Wykres 18. Jakie są Pana/Pani zdaniem obecnie mocne strony działania 8.3 PO IG? (możliwych wiele
odpowiedzi) (n=248)
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Wnioski wynikające z badania słabych stron działania 8.3 PO IG w opinii
respondentów są o wiele bardziej klarowne. Zdecydowanie najczęściej wskazywaną słabą
stroną okazała się konieczność zapewnienia trwałości rezultatów projektu w okresie 5 lat po
zakończeniu jego realizacji. Wskazywało na nią dwa razy więcej respondentów niż na drugą
w kolejności słabą strona 8.3 PO IG – konieczność posiadania wkładu własnego na poziomie
co najmniej 15% kosztów projektu. Potwierdza to wnioski wyrażone w pierwszej części
niniejszego podrozdziału – wymóg pięcioletniej trwałości rezultatów projektu może być
kluczowym czynnikiem demobilizującym potencjalnych beneficjentów.
Wykres 19. Jakie są Pana/Pani zdaniem słabe strony działania 8.3 PO IG? (możliwe wiele odpowiedzi)
(n=248)

Aby precyzyjnie zidentyfikować ewentualne słabości systemu przyznawania wsparcia
w ramach działania 8.3 PO IG, w obliczu wskazywanych przez Beneficjentów kłopotów na
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etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego, w trakcie badania przeprowadzono analizę
elementów przygotowania wniosku, które sprawiają im największe trudności.
Zdecydowanie najwięcej kłopotów sprawia przygotowanie analizy finansowej. Wskazało na
nią 62,9% zapytanych o to respondentów. Inne możliwe odpowiedzi zgromadziły
zdecydowanie mniej wskazań (Wykres 20).

Wykres 20. Jakie są Pana/Pani zdaniem trudności związane z przygotowaniem wniosku
projektowego o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.3 PO IG? (n=232)

Jest to kolejny ważny wniosek wynikający z badania, tym bardziej, że potwierdzają go
wyniki analizy odpowiedzi na uszczegóławiające pytanie o to, które elementy samego
wniosku o dofinansowanie sprawiają trudności. Również w tym przypadku najczęściej
wskazywanym elementem wniosku jest analiza finansowa. Znacznie rzadziej respondenci
wskazywali, iż kłopoty sprawia im uzasadnienie trwałości rezultatów projektu przez okres 5
lat, co również potwierdza wcześniejsze wnioski.
Podsumowując: mocnymi stronami działania 8.3 PO IG są – opinii respondentów –
przede wszystkim wysoki poziom wsparcia możliwego do uzyskania przez gminy oraz
kompleksowość dostępnych działań. Słabą stroną działania 8.3 PO IG jest natomiast
konieczność utrzymania trwałości projektu przez 5 lat po jego zakończeniu.
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Na poziomie systemu wdrożenia i praktycznych procedur, największe kłopoty
sprawia respondentom strona budżetowa, w szczególności analiza finansowa jako element
dokumentacji wniosku o dofinansowanie.
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3.5.8. Identyfikacja potrzeb Beneficjentów ostatecznych przez gminy w zakresie dostępu
do Internetu
Respondentów biorących udział w badaniu zapytano, czy na terenie ich gminy
przeprowadzono analizę zapotrzebowania na dostęp do Internetu. Celem tej części badania
było określenie rozeznania badanych gmin w zakresie stanu społeczeństwa informacyjnego
na ich terenie.
Spora część badanych gmin (36,8%) stwierdziła, że przeprowadziła analizę
zapotrzebowania na dostęp do Internetu. Równocześnie, w aż połowie (49,8%) badanych
jednostek samorządowych takie badanie nie zostało przeprowadzone. Interesujące, że 13,4%
badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. W porównaniu z poprzednim
badaniem ewaluacyjnym, odsetek gmin, w których przeprowadzono takie badanie wzrósł o
10% (poprzednio wynosiła 26,4%), co pozwala sądzić, że świadomość potrzeb w zakresie
dostępu do Internetu rośnie.

Wykres 21. Czy w Pani\Pana Gminie przeprowadzono analizę zapotrzebowania na dostęp do
Internetu? (n=300)

Respondentów, którzy na powyższe pytanie odpowiedzieli przecząco, zapytano, czy
planują przeprowadzenie takiego badania w przyszłości. Największa grupa (39,5%) nie
planuje badania potrzeb swoich mieszkańców związanych z dostępem do Internetu,
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ponieważ uważają, iż dysponują wiedzą o poziomie tych potrzeb bez konieczności opierania
się o badania. 14,2% stwierdziło, że nie planuje takich badań, choć potrzeby nie są im znane.
Badania potrzeb związanych z dostępem do Internetu planuje 17,6% gmin, które tego
jeszcze nie zrobiły. Warto również zauważyć, że prawie 30% tych gmin jest w tej kwestii
niezdecydowana. Wnioskiem wynikającym z tych danych jest potrzeba zachęcania gmin do
prowadzenia takich analiz, ponieważ mogą one pozytywnie wpływać zarówno na samą
decyzję o przystąpieniu do działania 8.3 PO IG (gdy diagnoza wykaże, że wykluczenie
cyfrowego jest realnym problemem na terenie gminy), jak również na powodzenie samego
projektu (precyzyjne zdefiniowanie grup docelowych na terenie gminy).

Wykres 22. Czy w Pani/Pana gminie planowane jest przeprowadzenie badania zapotrzebowania na
dostęp do Internetu? (n=296)

Pytanie sprawdzające wiedzę respondentów o dostępie do Internetu w
gospodarstwach domowych na terenie ich gminy pokazało, że szacują oni dosyć realistyczne
odsetek gospodarstw domowych podłączonych do sieci. Odpowiedzi skrajne i większości
przypadków mało realistyczne (do 10% oraz 51%-100%) stanowiły w sumie niewiele ponad
20% ogółu odpowiedzi. Większość respondentów szacowała, że odsetek gospodarstw
domowych z dostępem do Internetu na terenie ich gminy wynosi od 11 do 50%, co
odpowiada wynikom Diagnozy Społecznej 2009 (biorąc pod uwagę tereny wiejskie i wiejskomiejskie).
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Wykres 23. Ile w Pana/Pani opinii w gospodarstw domowych z terenu Gminy korzysta z Internetu?
(n=300)

Podsumowując: część badanych gmin posiada ogólną wiedzę na temat rzeczywistych
potrzeb zapewnienia dostępu do Internetu mieszkańcom. Niemniej jednak aż połowa gmin
objętych badaniem nie przeprowadziła analizy owych potrzeb, z czego duża część nie
planuje, z różnych powodów, przeprowadzenia takich analiz.

3.5.9. Oczekiwania beneficjentów odnośnie wsparcia ze strony instytucji zaangażowanych
w realizację VIII osi priorytetowej
Gminy biorące udział w badaniu zapytano również, czy w związku z realizacją
projektów w ramach działania 8.3 oczekiwałyby jakiegoś wsparcia z strony instytucji takich
jak Zarządzająca czy Pośredniczące. Okazało się, że większość ankietowanych takiego
wsparcia potrzebuje.
Największego wsparcia respondenci oczekują ze strony WWPE (63,4% odpowiedzi
twierdzących). Pomocy ze strony MRR oczekuje 52,2% pytanych, natomiast ze strony MSWiA
– 45,9. Oznacza to, że respondenci prawidłowo identyfikują zakres zadań poszczególnych
instytucji w odniesieniu do kontaktów z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi.
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Wykres 24. Czy w związku z realizacją projektów w ramach działania 8.3 Pana/Pani Gmina oczekuje
wsparcia ze strony instytucji takich jak Instytucja Zarządzająca - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Instytucja Pośrednicząca - MSWiA, Instytucja Pośrednicząca drugiego stopnia - Władza Wdrażająca
Programy Europejskie? (n=245)

Wśród form wsparcia wskazywanych przez respondentów najczęściej powtarzającymi
się były różnego rodzaju działania szkoleniowo-informacyjne. Można też było zauważyć, że
respondenci częściej oczekują szkoleń w formie tradycyjnej (bezpośrednie spotkania) na
terenie ich gmin lub – w ostateczności – powiatów. Należy, zaznaczyć, że deklaracje,
oczekiwania dotyczące szkoleń nie pokrywają się z rzeczywistością czego dowodem była
niska frekwencja osób uczestniczących w szkoleniach w porównaniu z liczbą zgłoszeń na
spotkania.
Na pytanie o sposoby docierania do respondentów z informacjami na temat działania
8.3 PO IG, najchętniej wskazywanym sposobem były wiadomości e-mailowe przysyłane
bezpośrednio do urzędów. Drugą w kolejności preferowaną formą komunikowania wiedzy
na temat 8.3 PO IG były spotkania informacyjne, zaś trzecią – strona internetowa WWPE.
Pytani o potrzeby szkoleniowe, badani za najbardziej przydatne uznali szkolenia z
rozliczania projektów oraz sporządzania analizy finansowej. Nieco rzadziej, ale również dosyć
często wyrażano potrzebę szkoleń poświęconych sporządzaniu wniosku o dofinansowanie
oraz sposobów skutecznej realizacji samego projektu. Wszystkie możliwe odpowiedzi w
kolejności od najczęściej pojawiających się do tych najrzadszych przedstawiono na poniższym
wykresie.
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Wykres 25. Jakie tematy szkoleń dotyczących działania 8.3 PO IG byłyby dla Pana/Pani najbardziej
użyteczne? Możliwych wiele odpowiedzi (n=300)

Z powyższego zestawienia wynika, że kwestie finansowe są rzeczywistą bolączką
potencjalnych i aktualnych wnioskodawców. Wskazywane są również w tematyce
preferowanych szkoleń związanych z 8.3 PO IG. Wydaje się uzasadnione, aby w obliczu
powyższych danych rozważyć organizację gminnych i powiatowych szkoleń podnoszących
wiedzę i umiejętności gmin w tym zakresie realizowanych z projektu systemowego WWPE.

3.5.10. Charakterystyka
8.3 PO IG

gmin

realizujących

obecnie

działania

w

ramach

Odrębną część raportu z badania face to face stanowi charakterystyka tych gmin,
które realizują obecnie działania 8.3. PO IG i miały obowiązek poddać się badaniu
ewaluacyjnemu. Ogólnie, tym blokiem pytań zostało objętych 36 gmin.
Miał on na celu uzyskanie informacji dotyczących specyfiki gmin skutecznie
aplikujących o finansowanie w ramach działania 8.3 PO IG. Poznanie opinii, doświadczeń
Beneficjentów związanych z działaniem 8.3 PO IG może pomóc we wskazaniu dobrych
praktyk dla gmin, które nie zdecydowały się – jak do tej pory – na aplikowanie do działania.
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Rysunek 2. Rozmieszczenie geograficzne gmin realizujących projekty w ramach działania 8.3 PO IG
(n=36)

Na powyższym rysunku zaprezentowano rozmieszczenie geograficzne gmin
realizujących projekty w ramach działania 8.3 PO IG. Najwięcej gmin realizujących takie
projekty znajduje się na terenie województwa mazowieckiego (13) oraz dolnośląskiego (9).
Biorąc pod uwagę charakter administracyjny gminy, 47,2% stanowią gminy miejskowiejskie, zaś 53% - gminy wiejskie.
Wśród gmin, które realizują projekty w ramach 8.3 PO IG, jedynie 16,7% robi to w
partnerstwie z NGO. Jeśli porównamy to z wynikami podobnego pytania, zadanego
wszystkim gminom, które złożyły wniosek (wykres 7), okaże się, że fakt zawiązania takiego
partnerstwa nie powinien znacząco wpływać na powodzenie wniosku.
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Wykres 26. Czy wniosek realizowany jest w partnerstwie z organizacją pozarządową? (n=36)

Interesujące, że aż 72,2% badanych gmin korzystała z pomocy zewnętrznych firm
doradczych na etapie składania wniosku projektowego. Jako że nie dysponujemy tutaj
odpowiednimi danymi dotyczącymi podmiotów, które składały swoje wnioski bez
powodzenia, trudno stwierdzić, na ile wsparcie firm doradczych wpływa na sukces wniosku.
Wykres 27. Czy Pani\Pana gmina korzystała z pomocy zewnętrznych firm doradczych w celu złożenia
wniosku projektowego? (n=36)

Gminy realizujące projekt w ramach 8.3 PO IG w większości uważają, że ich
doświadczenia są odpowiednie do realizacji takich projektów. Zdecydowana większość
badanych gmin (odpowiedzi 5 i 4 na skali, w sumie 88,9% badanych) stwierdziła, że ich
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doświadczenie jest wystarczające do realizacji projektów w ramach działania 8.3 PO IG.
Znikoma część badanych (11,1%) określiła swoje doświadczenie jako umiarkowane bądź
sporo za małe.

Wykres 28. Czy doświadczenie Gminy jest odpowiednie do realizacji projektu? (n=36)

Dużo słabiej wypadła samoocena gmin, jeśli chodzi o zasoby ludzkie odpowiednie do
zadań w ramach projektów 8.3 PO IG. Dwie trzecie badanych gmin (odpowiedzi 5 i 4 na skali,
w sumie 66,6%) stwierdziła, że posiadane zasoby kadrowe są odpowiednie do realizacji
projektów. Jedynie 5,6% badanych określiło swoje zasoby kadrowe jako za małe w stosunku
do potrzeb.

Wykres 29. Czy zasoby kadrowe gminy są odpowiednie do realizacji projektu? (n=36)
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Gminom zadano również pytanie o bieżące problemy pojawiające się w trakcie
realizacji projektu. Należy zwrócić uwagę, iż problemy te są diametralnie inne od tych, które
identyfikowały wszystkie gminy, w poprzednich częściach raportu. Zostały one zgromadzone
na poniższym wykresie.

Wykres 30. Jakie bariery przeszkadzają w realizacji projektu z działania 8.3 PO IG w Pana/Pani
Gminie? (n=36)

Jak wynika z powyższego wykresu, najczęściej wskazywane bariery w bieżącej
realizacji projektu w ramach działania 8.3 PO IG to: możliwość zmniejszenia się liczby
uprawnionych do pomocy, skomplikowane procedury przetargowe oraz problem z
rekrutowaniem grupy docelowej. Jak widać gminy realizujące projekt nie zgłaszają tych
samych problemów, co ogół badanych gmin. Prawdopodobnie więc obawy gmin odnośnie
aplikowania do działania 8.3 PO IG mogą być w wielu przypadkach nieuzasadnione.
Najczęstszym sposobem docierania do grup docelowych wskazywanym przez
badanych jest zaproszenie poprzez wysyłkę listową bezpośrednio do domu (53,1%). Innymi
sposobami dotarcia do grup docelowych wskazywanymi przez badanych były: kontakt
telefoniczny (32,4%), spotkania osobiste (24,2%), zaproszenia poprzez ogłoszenia w mediach
lokalnych (20,0%). Stosunkowo niewiele gmin zamierza kontaktować się z grupami
docelowymi dzięki współpracy z instytucjami lokalnymi (8,3%) i poprzez ogłoszenia w
Urzędzie Gminy (5,7%).
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Wykres 31. Wykorzystanie poszczególnych form dotarcia do grup docelowych (n=36)

Interesujące jest to, że gminy rzadko stosują metody, które oceniają wysoko ze
względu na ich skuteczność i – odwrotnie – wysoko oceniają te, które w praktyce są
wykorzystywane rzadko. Choć ponad połowa stosuje wysyłkę listową zaproszeń
bezpośrednio do miejsca zamieszkania beneficjentów, to średnia ocena tej metody wyniosła
relatywnie nisko (średnia 3,74 w skali od 1 do 5). Z kolei, najwyżej oceniona współpraca z
lokalnymi instytucjami (średnia 4,50) jest wykorzystywana tylko przez 8,3% gmin
realizujących projekty z 8.3 PO IG.

Wykres 32. P7.1. Średnia ocena różnych form docierania do grup docelowych (n=36)
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Badane gminy stosują różne sposoby zabezpieczenia sprzętu komputerowego
zakupionego w ramach projektu. Najczęstszym sposobem zabezpieczenia sprzętu
komputerowego w projekcie było trwałe oznaczenie (36 wskazań) oraz ubezpieczenie
sprzętu (30 wskazań).

Wykres 33. W jaki sposób został zabezpieczony sprzęt komputerowy w projekcie? (możliwych wiele
odpowiedzi) (n=36)

Tylko 30,6% badanych gmin zna dobre praktyki w realizacji działania 8.3 PO IG. Aż
69,4% nie słyszała przykładach projektów zakończonych powodzeniem. Może to wynikać z
niewielkich – jak do tej pory – doświadczeń podmiotów realizujących to działanie w skali
kraju.

Podsumowując:

gminy w większości realizują projekty działania 8.3 PO IG

samodzielnie, natomiast często korzystają z pomocy zewnętrznych firm doradczych na
etapie przygotowywania wniosku projektowego. Oceniają one wysoko swoje kompetencje
do realizacji takich projektów i – już na etapie realizacji – wskazują na bariery inne, niż ogół
badanych podmiotów.
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IV.

Wnioski i rekomendacje

Wnioski:

1. Gminy objęte badaniem, które realizują projekty w ramach działania 8.3 PO IG nie
napotykają na trudności, które mogłyby grozić niepowodzeniem w realizacji założonych
celów. Wśród gmin realizujących projekty z działania 8.3 najczęściej wskazywanymi
barierami były: możliwość zmniejszenia się liczby uprawnionych do pomocy, skomplikowane
procedury przetargowe oraz problem z rekrutowaniem grupy docelowej.

2. Potencjalni beneficjenci wsparcia w ramach działania 8.3 PO IG mają w większości
wystarczającą wiedzę o działaniu 8.3 PO IG i są zainteresowani pozyskaniem wsparcia
mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Najczęściej wskazywanymi
powodami zainteresowania były: możliwość uzyskania wysokiego wsparcia oraz odpowiedź
na realne potrzeby mieszkańców.

3. Wśród badanych gmin były również takie, które nie dostrzegają potrzeb wsparcia w
zakresie świadczenia usług dostępu do Internetu. Wśród wskazywanych powodów braku
zainteresowaniem działaniem 8.3 PO IG respondenci wskazywali także na ryzyko odrzucenia
wniosku na etapie oceny formalnej lub merytorycznej i realizacja innych projektów
zbliżonych charakterem do 8.3 PO IG.

4. Przedstawiciele gmin wskazywali, że najważniejszymi barierami, które ograniczają ilość
składanych wniosków, jest obowiązek zapewnienia 5-letniej trwałości projektu oraz
konieczność zabezpieczenia wkładu własnego. Kolejnymi barierami sygnalizowanymi przez
badanych były obawy przed sprzedaniem sprzętu komputerowego przekazanego w ramach
projektu, a także arbitralny wybór grupy docelowej. Mniej istotnymi barierami okazały się
skomplikowana dokumentacja konkursowa, obawy związane z prowadzeniem projektu przez
gminę a także wybór partnera do projektu.

5. W opinii badanych, głównym sposobem, który zachęciłby Beneficjentów do sięgania po
środki dostępne w ramach przedmiotowego działania, byłoby złagodzenie kryterium
- 73 –

trwałości efektów projektu. Czynnikiem zachęcającym do składania wniosków byłoby
również propagowanie dobrych praktyk gmin, które z powodzeniem realizują działania 8.3
PO IG. Większość badanych gmin nie słyszała o takich praktykach.

6. Wśród mocnych stron działania 8.3 PO IG respondenci wskazywali wysoki poziom
dofinansowania działania. Nieco rzadziej, choć również często, wskazywano na kompleksowy
zakres wsparcia dla uprawnionych grup docelowych projektu. Najczęściej wskazywaną słabą
stroną w opinii obecnych i potencjalnych Beneficjentów jest konieczność zapewnienia
trwałości rezultatów w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji projektu

7. Przebadane gminy posiadają duże doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze
środków Unii Europejskiej i często dysponują wykwalifikowaną kadrą do ich realizacji.

8. W opinii badanych przygotowanie dokumentów aplikacyjnych nie stanowi większego
problemu. Respondenci wskazywali, że największe kłopoty sprawia przygotowanie analizy
finansowej projektu. Należy jednak wskazać, że przygotowanie dokumentu jest kosztem
kwalifikowanym i można je zlecić podmiotowi zewnętrznemu.

9. W opinii respondentów badania najbardziej efektywnymi sposobami dotarcia do grup
docelowych działania są ogłoszenia w Urzędach gmin. Przy rekrutacji i dotarciu do osób
uprawnionych do uzyskania wsparcia respondenci wskazywali współpracę z lokalnymi
instytucjami (MOPS/GOPS, parafie, lokalne stowarzyszenia) a także ogłoszenia w lokalnych
mediach i spotkania osobiste.

10. Największego wsparcia w zakresie działania 8.3 PO IG respondenci oczekują ze strony
WWPE. Oczekiwanie takie zgłosiło badanych 2/3 gmin. Pomocy ze strony MRR oczekuje
około połowa badanych, natomiast wsparcia ze strony MSWiA, nieco mniej niż połowa.
Respondenci wskazywali, że preferowanymi formami wsparcia głownie są różnego rodzaju
działania szkoleniowo-informacyjne.

11. Respondenci za najbardziej przydatne uznali szkolenia z rozliczania projektów oraz
sporządzania analizy finansowej. W dalszej kolejności skazywano potrzebę szkoleń
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poświęconych sporządzaniu wniosku o dofinansowanie oraz sposobów skutecznej realizacji
samego projektu.

12. Tylko 1/3 badanych gmin zna dobre praktyki w realizacji działania 8.3 PO IG. Ponad 3/4
nie słyszało o przykładach projektów zakończonych powodzeniem. Może to wynikać z
niewielkich – jak do tej pory – doświadczeń podmiotów realizujących to działanie w skali
kraju. Przedstawiciele Instytucji zaangażowanych w wdrażanie działania wskazywali
przykłady gmin: Świerklany, Halinów oraz Grodzisk Mazowiecki. Na początku 2010 r. zostanie
przez MSWiA zaprezentowany film prezentujący przykłady dobrych praktyk.

13. Choć spośród przebadanych gmin ponad 80% słyszało o możliwości ubiegania się o środki
w ramach działania 8.3 PO IG, to, jednocześnie, tylko 1/3 z nich zamierza złożyć wniosek
aplikacyjny. Oceniając poziom osiągnięcia założonych celów należy przyjąć, że na obecnym
etapie istnieje obawa o pełne wykorzystanie wszystkich środków przeznaczonych w PO IG na
działanie.

Rekomendacje:

1. Podobnie jak poprzednie badanie ewaluacyjne, również powyższa analiza pokazuje,
że badane gminy deklarują wysokie doświadczenia w realizacji projektów unijnych i
najczęściej wysoko oceniają swoje możliwości kadrowe do realizacji tych projektów.
Doświadczenie i umiejętności nie powinny wpływać negatywnie na skłonność do
aplikowania. Dodatkowo, wiedza o działaniu 8.3 PO IG jest rozpowszechniona wśród
potencjalnych wnioskodawców, a coraz bardziej popularnym i dobrze ocenianym
medium pozyskiwania informacji o działaniu są strony WWW (w tym strony WWW
WWPE i Forum Szerokopasmowego). Nadal jednak do części gmin nie dociera
informacja o możliwości walki z wykluczeniem cyfrowym w ramach 8.3 PO IG.
Rekomendacja: Należy kontynuować działania promocyjno-informacyjne przy
użyciu zróżnicowanych form promocji (np. poprzez stronę www WWPE i Forum
Szerokopasmowego, a także portal wsparcia PO IG 8.3 dla JST w planowanym
projekcie systemowym).
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2. Badanie pokazało, że najczęściej wskazywaną barierą uniemożliwiającą bądź
zniechęcającą gminy do aplikowania w ramach 8.3 PO IG jest konieczność
zapewnienia trwałości rezultatów projektu przez 5 lat po jego zakończeniu. Istotną
barierą jest także wybór grupy docelowej – gospodarstw domowych spełniających
kryteria pomocy społecznej. Wymogi te stanowią czynniki w dużym stopniu
zniechęcające dla gmin planujących aplikowanie do działania. Gminy realizujące już
projekty w ramach 8.3 PO IG nie zgłaszają tego problemu.
Rekomendacja: Należy propagować te rozwiązania w projektach PO IG 8.3, które
wg ich realizatorów mają zapewnić spełnienie warunku zapewnienia trwałości
projektu (pamiętając, że na razie to są plany, a nie dobre praktyki). Skrócenie
okresu trwałości projektu przyczyniłoby się do wielokrotnego zwiększenia liczby
składanych wniosków w PO IG 8.3, nie wydaje się jednak możliwe ze względów na
przepisy unijne. Należy jednak podjąć negocjacje z Komisją Europejską w sprawie
zmiany charakterystyki grupy docelowej działania 8.3 POIG na mniej rygorystyczną,
pozostawiającą decyzje o skierowaniu wsparcia do decyzji władz samorządowych.

3. Zarówno wśród potencjalnych beneficjentów, jaki i na poziomie systemu wdrożenia i
praktycznych

procedur,

największe

kłopoty

sprawia

respondentom

strona

budżetowa, w szczególności analiza finansowa jako element dokumentacji wniosku o
dofinansowanie. Gminy realizujące projekty również zwracają uwagę na trudności z
rozliczaniem projektów.
Rekomendacja: Należy wdrożyć projekt systemowy uwzględniający m.in. szkolenia
z zakresu przygotowania analizy finansowej, budżetu, oraz rozliczania projektu,
skierowane zarówno do potencjalnych beneficjentów, jak i

już realizujących

projekty w ramach 8.3 PO IG. Rekomenduje się również wzmocnienie
upowszechniania informacji o możliwości rozliczenia przygotowania analizy
finansowej w ramach kosztów kwalifikowanych projektu w tych szkoleniach, jak i
poprzez wspomniany uprzednio portal wsparcia.
4. Duża część badanych gmin posiada ogólną wiedzę na temat potrzeb swoich
mieszkańców w zakresie dostępu do Internetu. Niemniej jednak aż połowa gmin
objętych badaniem nie przeprowadziła analizy owych potrzeb, z czego duża część nie
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planuje, z różnych powodów, przeprowadzenia takich analiz. Wiedza gmin na temat
zagrożenia wykluczeniem cyfrowym jest więc często powierzchowna bądź oparta na
zdroworozsądkowych podstawach. Przekonywanie gmin o potrzebie takich badań
może nie przynieść oczekiwanego efektu.
Rekomendacja: W proponowanym projekcie systemowym, należy uwzględnić
wsparcie eksperckie dla gminnych analiz mających na celu określenie potrzeb
mieszkańców w zakresie dostępu do Internetu. Analizy takie powinny być oparte na
wspólnej metodologii i zestawie uniwersalnych i porównywalnych wskaźników,
mogących stać się kwantyfikowalną podstawą projektowania działań w ramach
projektów 8.3 PO IG.
5. Większość gmin realizujących projekty w ramach działania 8.3 PO IG czyni to
samodzielnie, natomiast często korzysta z pomocy zewnętrznych firm doradczych na
etapie przygotowywania wniosku projektowego. Wciąż znikomą rolę wspomagającą
realizację projektów 8.3 PO IG pełnią NGO.
Rekomendacja: Należy promować zawiązywanie sieciowych połączeń między
potencjalnymi beneficjentami, lokalnymi NGO, okolicznymi gminami oraz gminami,
które mogą pochwalić się „dobrymi praktykami”. W tym celu należy wzmacniać
wymianę

doświadczeń

na

portalach

takich,

jak

strona

WWPE,

Forum

Szerokopasmowe a docelowo na portalu planowanego projektu systemowego.

6. Długofalowe przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu nie może być działaniem
wyspowym, musi objąć jak największą część wspólnoty wiejskiej (nie wiadomo, kto za
3-5 lat stanie się lub przestanie być zagrożony).
Rekomendacja: Działać w kierunku zapewnienia możliwości dostępu (także
płatnego) do Internetu wszystkim, którzy mieszkają wewnątrz obszaru objętego
Internetem. Działania takie powinny być realizowane równolegle ze wsparciem
grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym.
7. Działania na rzecz e-Integracji (przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu) nie mogą
ograniczać się do zapewnienia dostępu do Internetu, lecz obejmować muszą pełne
spectrum inicjatyw motywujących, uświadamiających i szkoleniowych.
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Rekomendacja:

Należy

uruchomić

systemowe

Beneficjentów projektów działania 8.3

działania

wspomagające

nie tylko w zakresie techniczno-

organizacyjnym ograniczonym do procedur realizacji projektów, lecz także w
zakresie bazy wiedzy o zjawisku e-Integracji, sposobach i metodach prowadzenia
działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu w środowiskach lokalnych, a
także w grupach szczególnego zagrożenia (generacja 50+, mieszkańcy wsi, osoby o
niskim statusie wykształcenia, niepełnosprawni). Zadania te powinny stanowić
istotną część planowanego zakresu projektu systemowego działania 8.3 PO IG.

Odpowiadając na główne pytanie badawcze o perspektywy absorpcji środków w ramach
działania 8.3 PO IG pod koniec roku 2009 należy stwierdzić, iż w świetle zebranych danych
należy oceniać te możliwości umiarkowanie optymistycznie. Porównując najważniejsze
wskaźniki świadczące o potencjale absorpcji i ich dynamikę w porównaniu z rokiem 2008
(takie jak wiedza o działaniu, źródłach informacji, skłonności do aplikowania, świadomości
szans i barier) można zauważyć szereg pozytywnych zjawisk. Wiedza o działaniu 8.3 PO IG
jest coraz bardziej powszechna, a potencjalni beneficjenci coraz chętniej korzystają z
różnorodnych sposobów pozyskiwania informacji o działaniu i komunikacji z instytucjami
zaangażowanymi w realizację VIII osi priorytetowej. Rośnie również świadomość potrzeb
teleinformatycznych wśród potencjalnych beneficjentów. Istotny jest też wzrost wartości
projektów PO IG 8.3, w poszczególnych, zamkniętych już rundach aplikacyjnych.
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