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Działanie Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Typ projektu: Rozwój usług elektronicznych w administracji
Pytania i odpowiedzi, które wpłynęły do dnia 09.04.2019 r.
Czy w ramach konkursu RPPD.08.01.00-IZ.00-20-001/19 możliwe jest w ramach kosztów
infrastruktury wykonanie sieci internetowej (podłączenie budynku do Internetu i rozprowadzenie
sieci wewnątrz budynku)?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, że warunkiem wparcia będzie wykazanie, że
inwestycje w taką infrastrukturę są niezbędne do świadczenia e-usług oraz wynikają z analizy
potwierdzającej niedostępność zasobów Wnioskodawcy/Partnera projektu. Pytanie wymaga
doprecyzowania w zakresie sposobu wykonania instalacji sieci internetowej oraz czy planowane do
przeprowadzenia prace wynikają z modernizacji sieci internetowej.
__________________________________________________________________________________
Dotyczy: Dokument „KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW”, Kryteria formalne II stopnia,
Punkt 6 Optymalizacja wykorzystania infrastruktury, strona 10
Przez „twardą infrastrukturę” należy rozumieć inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna
w zakresie wyłącznie sprzętu i wyposażenia (nie informatycznego), instalowanego w istniejących
obiektach wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi zapewniającymi poprawne i bezpieczne
funkcjonowanie zakupionego sprzętu.”
Czy poprzez sformułowanie „istniejących obiektach” należy rozumieć zarówno istniejące budynki,
teren oraz drogi będące w trwałym zarządzie Wnioskodawcy? Jaka jest definicja obiektu,
w kontekście tego kryterium?
Czy urządzenia BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego) niezbędne do wytworzenia e-usług
traktowane będą jako „twarda infrastruktura” inna niż informatyczna?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że sformułowanie w „istniejących obiektach” należy
rozumieć zarówno jako istniejące budynki, teren oraz drogi będące w trwałym zarządzie
Wnioskodawcy, jeżeli wynika to ze specyfiki działalności Wnioskodawcy. Urządzenia BRD
(bezpieczeństwa ruchu drogowego) niezbędne do wytworzenia e-usług traktowane będą jako „twarda
infrastruktura” i wydatki związane z nabyciem „twardej infrastruktury” w zakresie zakupu sprzętu
oraz wyposażenia instalowanego w istniejących obiektach wraz z niezbędnych pracami
instalacyjnymi, zapewniającymi poprawne i bezpieczne funkcjonowanie zakupionego sprzętu nie
mogą przekroczyć 50,00% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Jednakże, w związku z
tym, że kategoria urządzeń BRD obejmuje różnorodne obiekty i urządzenia, ocena kwalifikowalności
poszczególnych wydatków dokonywana będzie w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w stosunku
do danego projektu w oparciu o zapisy pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Dotyczy: Dokument „KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW” Kryteria merytoryczne ogólne,
2. Kwalifikowalność wydatków projektu, WARUNEK nr 1: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
W KONTEKŚCIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH Punkt 6, strona 14
Do przykładowego katalogu kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć wydatki związane z:
„6. Szkoleniami oraz usługami doradczymi związanymi z wdrożeniem e-usług jako uzupełnienie
projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing), przy czym wartość
wydatków planowanych we wniosku o dofinansowanie projektu w tym zakresie nie może
przekroczyć 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki na szkolenia
ograniczone są do zadań ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego w zakresie podnoszenia
kwalifikacji i kompetencji, niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia jego celów,
jak np.: szkolenia w zakresie wdrażania aplikacji i usług, wykorzystania narzędzi ICT, rozwoju
platform e-usług i budowy/rozbudowy baz danych, bezpieczeństwa teleinformatycznego i innych
kompetencji. Realizacja powyższych działań umożliwi Beneficjentom właściwą i kompleksową
realizację projektów z uwzględnieniem odpowiedniego przygotowania kadr.”
Czy w ramach usług doradczych związanych z wdrożeniem e-usług jako uzupełnienie projektu
w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego dopuszczone jest finansowanie zewnętrznych
usług doradczych w zakresie nadzoru nad realizacją projektu?
W odpowiedzi na pytanie, IOK informuje, że w zakresie usług doradczych związanych z wdrożeniem
e-usług jako uzupełnienie projektu w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego dopuszczalne
jest finansowanie zewnętrznych usług doradczych jedynie w zakresie wdrożenia e-usług a nie nadzoru
nad realizacją projektu.
Dotyczy: Dokument „KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW”, Kryteria formalne II stopnia, Punkt
4 Dojrzałość e-usług, strona 9
„W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy co najmniej jedna usługa (A2B, A2C, A2A) będzie
udostępniana na poziomie dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) lub 4 (transakcja).”
Czy e-usługi na poziomie dojrzałości 5 będą traktowane w tym kryterium równoważnie z e-usługami
na poziomie dojrzałości 4?
W odpowiedzi na pytanie, IOK informuje, że e-usługi na poziomie dojrzałości 5 będą podstawą do
uznania kryterium za spełnione.
Dotyczy: Regulamin Oceny i Wyboru Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, punkt Wskaźniki rezultatu, Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
„Wskaźnik należy definiować jako liczbę pobranych lub odtworzonych za pośrednictwem Internetu
dokumentów, w okresie roku od zakończenia realizacji projektu. „Dokument” oznacza (na
podstawie dyrektywy 2003/98/WE) jakąkolwiek treść niezależnie od zastosowanego nośnika
(zapisaną na papierze lub zapisaną w formie elektronicznej lub zarejestrowaną w formie
dźwiękowej, wizualnej albo audiowizualnej).”
Czy „wskaźnik” należy odnosić do liczby zainicjowanych procesów w ramach danej e-usługi, bez
względu na to czy klient (A2A, A2B,A2C) zakończył proces, czy też przerwał go w trakcie procedury
i nie zakończył? Może zdarzyć się, iż z przyczyn technicznych lub zaniechania złożenia wniosku
klient zainicjuje e-usługę i jej nie zakończy – w jaki sposób taki wskaźnik będzie traktowany na
potrzeby „wskaźnika rezultatu”?
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) wyjaśnia, że wskaźnik rezultatu, Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających informacje sektora publicznego należy odnosić do wszystkich
zainicjowanych, rozpoczętych procesów czyli niezakończonych oraz zakończonych w ramach danej eusługi.
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