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POIG 8.4 - początki

• POIG 8.4 – pierwsze działanie
dostępne dla lokalnych ISP.
• Fundusze, jak YETI – początkowa nieufnośd.
• Stare inwentaryzacje wojewódzkie w 5 światów
– różne zasady i terminy inwentaryzacji.
• Problemy definicji: białych plam, 2 Mb, etc.
• Skromne 1,5 mln € / województwo.
• Pogodzid 8.4 i Samorządowe 8.3/WSSz?
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WWPE w budowie

• 2010 - procedury i dokumenty WWPE tworzone
na bieżąco oraz nieustannie zmieniane.
• Brak aktualnych oraz kompletnych wzorów
dokumentów na stronach WWPE.
• Brak jednolitych kryteriów oceny wniosków.
• Opóźnienia ocen względem agend.
• W efekcie - przesunięcie realizacji pierwszych o
rok i nakładanie się naborów.
Jednak pociąg powoli ruszył…
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Statystyki POIG 8.4
5.12.08 –
30.01.09
nabór ciągły

16.02.09 –
17.04.09
Nabór I

14.09.09 –
30.12.09
Nabór II

01.03.10 –
18.06.10
Nabór III

Wnioski złożone

11

29

86 (89?)

243 (244?)

Odrzucone lub
wycofane

6 (+/-2)

19

31

* 86

Zatwierdzone

3

10

55

* 96 podst.
( + 61 rezerw.)

Przyznane
dofinansowanie

… mln

… mln

41 mln

* 132 mln
(+87 mln rez.)

Opr. na podstawie danych WWPE
* dane przed zatwierdzeniem listy rankingowej
i bez uwzględnienia limitów wojewódzkich
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Wnioski blokujące

Wiosną 2010 r. pojawiają się pierwsze wnioski
wielkoobszarowe:
• składane przez kilka firm consultingowych,
• formalnie rozbite na szereg wniosków, ale
łącznie na setki miejscowości,
• z "gęstością instalacji" sięgającą 1 abonenta
/ 1 miejscowośd
• najczęściej w technologii WiFi.
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Wnioski blokujące

WWPE oraz instytucje nadzorujące milczą lub
twierdzą, że wnioski ocenili eksperci i nic nie
da się zrobid. Pozostają kontrole wykonania.
Urzędnicy nie wyjaśniają, dlaczego hurtowo
przeszły wnioski firm bez wymaganego
doświadczenia ISP i jak zostały finansowo
zabezpieczone tak duże inwestycje?
Nie podejmują również wątku faktycznej
blokady 8.4 i sprzeczności z celami 8.4.
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Wnioski blokujące

W jesiennym naborze 2010 r. mimo protestów
operatorów i izb – problem narasta.
Większośd obszarów białych plam w pobliżu
już realizowanych inwestycji zostaje
zablokowana.
W grudniu 2010 r. wszystkie izby branżowe
wystosowują wspólny protest do MSWiA
oraz MRR. Nie przynosi on skutku.
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Wnioski blokujące

Cele 8.4, budowa sieci i podłączanie abonentów,
zostają wypaczone. Masowe wnioski WiFi
blokują szansę projektom światłowodowym.
Operatorzy nie mają obszarów białych plam dla
rozwoju projektów, na których mogliby
wykorzystad swoje doświadczenia.
Mimo zapowiedzi – brak konkursów RPO
na budowę sieci lokalnych.
Dynamika działania zahamowana.
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POIG 8.4 – Realizacje

Częśd ISP realizuje zatwierdzone projekty.
• Regularnie wypełniając kolejne ryzy papieru
formularzy, arkuszy i wyliczeo – często to samo
w kilku wersjach dla różnych urzędników.
• Próbuje spełniad nieadekwatne wymagania do
danych etapów procedur, formy swojej
działalności i przedmiotu dofinansowania.
• Musi prognozowad Internet na lata do przodu.
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POIG 8.4 – Realizacje

• Opóźnienia na etapie ocen sięgające roku,
zmieniają istotnie wyliczenia, technologie i
warunki biznesowe.
• Zmieniające się wzory dokumentów i procedury
wymuszają korekty i dodatkowe obciążenia ISP
jak i samych urzędników.
• Urzędnicy tworzą błędne koło pułapki
biurokratycznej w którą sami wpadają.
Wyhamowanie dynamiki projektu?
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POIG 8.4 – co dalej?
Podsumowanie lokalnych ISP.

• 8 tys. przedsiębiorców telekomunikacyjnych w
rejestrze UKE, przynajmniej połowa prowadzi
realną działalnośd, kilkuset już złożyło wnioski.
• Na dziś jest ok. 1.5 mln gniazd w sieciach ETTH.
• POIG 8.4 zaktywizowało lokalnych ISP –
operatorzy i administracja oswoili trudności
oraz przekonali się o możliwości współpracy.
• ISP pozyskali doświadczenie oraz profesjonalne
wsparcie w procedurach aplikacyjnych.
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POIG 8.4 – co dalej?
Udany (tylko?) eksperyment?

• Skromne środki całkowite alokowane w 8.4.
• Dowód, że inwestycje w Sieci Szerokopasmowe
są nie tylko dla dużych i samorządów.
• Jak nie wyhamowad rozpędzającego się pociągu
oddolnej budowy Polski Szerokopasmowej
wyczerpaniem się funduszy 8.4?
• Potrzebny pomysł na kontynuację inwestycji w
związku z Agendą Cyfrową 2020 i planami UE.
• Uruchomid RPO.
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8.4 - Podsumowanie

Środki przeznaczone na lokalne inwestycje w
ostatnią milę zgarnia 3 agregatorów na
projekty o gęstości instalacji bliskiej "0".
Rynek wtórny – pojawiają się już pierwsze
oferty odsprzedaży dofinansowanych
projektów wprost lub faktycznej realizacji.
Samorządy w praktyce nie są zainteresowane
realną współpracą z lokalnymi ISP skupione
na własnych inwestycjach.
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8.4 – Konstruktywne wnioski?

(-) Propozycje zmian/usprawnienia POIG 8.4
zgłaszane od 2009 r. przez operatorów i ich
organizacje nie przynoszą większych zmian…
Pojawiają się nowe problemy i patologie…
Efektywna komunikacja praktycznie nie istnieje…
Biurokracja, biurokracja, biurokracja…
(+) 8.4 dało szansę 100-200 lokalnym projektom.
To chyba jedyny konstruktywny wniosek na dziś.
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