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Wg rozdzielnika
Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, iż 17 maja br. został rozstrzygnięty jeden z największych w historii
funduszy europejskich nabór na dofinansowanie budowy infrastruktury telekomunikacyjnej
zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działania 1.1 I osi
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej „POPC”).
Łączna wartość maksymalnego dofinansowania dostępnego dla beneficjentów drugiego
konkursu na 79 obszarach konkursowych obejmujących zasięg całego kraju wynosiła ponad
3 miliardy 147 milionów złotych. Wartość przyznanego dofinansowania w ramach
podpisanych umów o dofinansowanie wynosi 1 966 104 937,66 złotych. Przedmiotowa
kwota stanowi ponad 65% alokacji dostępnej dla drugiego konkursu w ramach działania 1.1
POPC.
Zadeklarowana liczba gospodarstw domowych, które zostaną objęte szerokopasmowym
dostępem do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 30 Mb/s
na 52 zwycięskich obszarach wynosi 1 198 368, tj. ponad 168% w stosunku do wskazanej
w dokumentacji konkursowej minimalnej liczby gospodarstw domowych do objęcia
zasięgiem dla tych obszarów (tj. 710 257) oraz blisko 118% minimalnego zobowiązania
pokryciowego na wszystkich 79 obszarach konkursowych (tj. 1 016 517).
Dodatkowo w ramach projektów na zwycięskich obszarach konkursowych zadeklarowano
podłączenie do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s
6 634 punktów adresowych dedykowanych placówkom oświatowym, gdzie funkcjonuje
łącznie 9 723 placówek. Należy przy tym jednoznacznie podkreślić, jak istotnym celem
w ramach działania 1.1 POPC jest budowanie sieci szerokopasmowych służących jednostkom
oświatowym znajdującym się na zwycięskich obszarach konkursowych. Jednym z wymogów
konkursowych jest konieczność podłączenia wszystkich jednostek oświatowych wskazanych
dla wybranego w projekcie obszaru interwencji w ciągu maksymalnie 20 miesięcy od dnia
podpisania umowy o dofinansowanie. Całość inwestycji w ramach projektów realizowanych
w II naborze dla działania 1.1 POPC musi zakończyć się w okresie 36 miesięcy od dnia
rozpoczęcia realizacji projektu.
Realizowane projekty są szczególnie ważne, gdyż wpływają nie tylko na poprawę jakości
życia społeczeństwa poprzez zwiększenie dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarach wykluczonych cyfrowo, ale również tworzą zaplecze dla Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej, partycypując w budowaniu nowego wymiaru kształcenia w Polsce.

Jednocześnie, należy wyraźnie zaznaczyć, iż w wyniku I i II naboru rozstrzygniętych w ramach
działania 1.1 POPC zadeklarowana liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem
niemal dwukrotnie przewyższa wskaźnik określony w Programie Operacyjnym, co obrazuje
ogromną skalę inwestycji, które na przestrzeni najbliższych lat będą realizowane w Polsce.
Z uwagi na fundamentalne w skali kraju znaczenie podpisanych w ramach I osi priorytetowej
POPC umów o dofinansowanie, zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o usprawnienie
procesów administracyjnych i obsługi spraw urzędowych związanych ze wskazanymi
w niniejszym piśmie inwestycjami. Należy mieć na względzie, iż przedmiotowe projekty
stanowią nie tylko korzyść dla podmiotów je realizujących, tj. przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, ale przede wszystkim stwarzają dla znacznej części społeczeństwa
możliwość dostępu do Internetu szerokopasmowego, na obszarach gdzie bez wsparcia
publicznego nie byłoby możliwe (głównie ze względu na niską opłacalność inwestycji na tzw.
terenach „wykluczonych cyfrowo”) zrealizowanie tego typu projektów.
Pokładając ogromną wiarę w realizację celów wytyczonych dla I osi priorytetowej POPC,
jestem pewna, iż sprawne procesowanie administracyjne oraz elastyczne reagowanie
w przypadku trudności względem beneficjentów działania 1.1 POPC pozwoli nam wszystkim
z dumą obserwować efekty zrealizowanych w naszym kraju inwestycji w sieci
szerokopasmowe.
Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej pierwszych etapów realizacji inwestycji, a co
za tym idzie terminowe uzyskanie niezbędnych do rozpoczęcia projektu zgód czy zezwoleń
stanowi kluczowy kamień milowy w każdym projekcie realizowanym w ramach działania 1.1
POPC. Mając świadomość istoty tego procesu, przekazuję Państwu niniejsze pismo z prośbą
o wdrożenie odpowiednich rozwiązań usprawniających właściwe merytorycznie procesy
i o przekazanie administracyjnym jednostkom podległym celem stosowania.
W załączeniu przekazuję listę beneficjentów II naboru w ramach działania 1.1 POPC wraz ze
wskazaniem obszaru realizacji planowanej inwestycji. Jednocześnie informuję,
iż szczegółowe informacje odnośnie zakresu projektów na poszczególnych obszarach
konkursowych dostępne są na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod linkiem
https://cppc.gov.pl/zakonczenie-oceny-wnioskow-w-ii-konkursie-dla-dzialania-1-1-popc/.
Dodatkowo, w przypadku pytań i wątpliwości zachęcam do bezpośredniego kontaktu
z przedstawicielami Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych Centrum
Projektów Polska Cyfrowa (dane kontaktowe dostępne w zakładce „kontakt” na stronie
internetowej https://cppc.gov.pl/), który odpowiada za nabór i realizację projektów
w ramach wskazanego działania.
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