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Polska Cyfrowa wspomoże sektor 
publiczny w rozwoju e-usług
P y t a N i e 

W jaki sposób oraz na jakie projekty przedsiębiorcy mogą pozyskać dofi-
nansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa? Czy wiadomo już, 
kiedy będą pierwsze nabory z niego?

O d p O w i e d ź 

W ramach programu POPC podmiot będą mogły realizować przedsię-
wzięcia polegające na poszerzeniu dostępu do sieci szerokopasmowych, 
rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-
-komunikacyjnych (ICT) oraz zwiększeniu zastosowania technologii ICT 
w usługach np.: e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

w y j a ś n i e n i e  POPC jest to nowy program operacyjny. Głównym 
jego celem jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznego i go-
spodarczego rozwoju kraju. Jako „cyfrowe fundamenty” przyjęto: szeroki 
dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyjazne dla użytkowników 
e-usługi publiczne, wzrost kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Wsparcie w łącznej wysokości 2,17 mld euro będzie udzielane przede wszyst-
kim podmiotom publicznym – jednostkom samorządu terytorialnego, jed-
nostkom naukowym, państwowym organizacjom kultury, organizacjom poza-
rządowym, ale również prywatnym – przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.
Program będzie realizowany w ramach trzech osi priorytetowych:
1. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – łączna alokacja to 1.020,22 mln euro.
2. E-administracja i otwarty rząd – główne założenia to podniesienie jako-

ści i dostępności e-usług publicznych, poprawa cyfrowej efektywności 
urzędów, zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora  
publicznego – 949,60 mln euro.

3. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, czyli e-integracja i e-aktywizacja na 
rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu oraz 
pobudzanie potencjału programistów dla zwiększenia zastosowania roz-
wiązań cyfrowych w gospodarce i administracji – 135 mln euro.

POPC został już przyjęty przez Komisję Europejską. Pierwszych naborów 
wniosków należy spodziewać się w III kwartale 2015 roku.

Podstawa prawna:
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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