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Wg rozdzielnika POIG 8.4
Dotyczy: umożliwienie osiągnięcia wskaźnika rezultatu w okresie trwałości projektu
Szanowni Państwo,
Odpowiadając na liczne zapytania związane z realizacją projektów z działania 8.4 POIG
Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Wdrażająca wystąpiła do Instytucji
Pośredniczącej z inicjatywą dotyczącą wydłużenia okresu osiągnięcia wskaźnika rezultatu
"Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu" w okresie
trwałości projektu.
W odpowiedzi na wystąpienie CPPC Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na
przyjęcie systemowego rozwiązania dla całego działania 8.4 POIG i umożliwiła osiągnięcie ww.
wskaźnika rezultatu w okresie trwałości projektu pod warunkiem, iż zakres rzeczowy projektu
zostanie zrealizowany w 100%.
Powyższa zmiana wymaga aneksowania umowy o dofinansowanie, w związku z
powyższym przed zakończeniem okresu realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o
dofinansowanie beneficjent powinien wystąpić do CPPC z wnioskiem o zgodę na osiągnięcie
wskaźnika rezultatu w okresie trwałości projektu.
Wniosek ten powinien zawierać następujące informacje:
uzasadnienie przyczyny nieosiągnięcia wskaźnika w trakcie realizacji projektu;
informację o dotychczasowych oraz planowanych działaniach zaradczych mających na
celu osiągnięcie wskaźnika;
deklarację o terminie osiągnięcia ww. wskaźnika rezultatu
Informuję również, iż beneficjenci występujący o wydłużenie realizacji wskaźnika
rezultatu "Liczba użytkowników końcowych podłączonych do szerokopasmowego Internetu" w
okresie trwałości projektu zobowiązani są do przesyłania informacji o osiągnięciu ww.
wskaźnika do 15 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku
wcześniejszego zrealizowania ww. wskaźnika beneficjenci zobligowani są do pisemnego
poinformowania CPPC o tym fakcie.
Aneks zostanie przygotowany i przesłany przez CPPC po złożeniu wniosku o płatność
końcową i zweryfikowaniu osiągnięcia 100% zakresu rzeczowego projektu.
Informuję również, iż istnieje możliwość zakupu wszystkich zakładanych w projekcie
urządzeń abonenckich w okresie realizacji projektu, natomiast koszty podłączenia
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użytkowników końcowych (niezadeklarowanych we wniosku o płatność końcową we
wskaźnikach rezultatu) w okresie trwałości projektu będą poniesione z środków własnych
beneficjenta. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIG
2007-2013 są kwalifikowane prace/usługi/dostawy których wydatki zostały poniesione i
wykonane.
Ponadto zwracam uwagę na konieczność utrzymania w okresie trwałości projektu tj. 3
lat od zakończenia jego realizacji rezultatów projektu, co oznacza że użytkowników
końcowych, którzy rozwiążą umowy w okrasie trwałości, należy zastąpić nowymi klientami.

Z poważaniem,
Dokument podpisany bezpiecznym
podpisem elektronicznym1
Eliza Pogorzelska
Zastępca Dyrektora
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450 z późn. zm.), równoważnym pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Niniejszy dokument został przekazany adresatowi za pośrednictwem: elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub
elektronicznej skrzynki podawczej adresata, o której mowa w Ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm) wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej lub na adres poczty
elektronicznej adresata wskazany na stronie internetowej adresata jako adres do kontaktu.

