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Gdzie po informacje o programach?
Więcej informacji o Programie Polska Cyfrowa  
znajdziesz  na stronie:

lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich 
w Twojej okolicy. Listę Punktów znajdziesz na stronie: 

Instytucja odpowiedzialna za przygotowanie 
i przeprowadzanie naborów oraz wybór projektów, 
zawieranie umów o dofinansowanie projektów  
oraz kontakt z beneficjentami

Centrum Projektów Polska Cyfrowa
ul. Syreny 23
01-150 Warszawa
tel.:   22 315 23 40 
           22 315 22 00 
faks: 22 315 22 02
e-mail: cppc@cppc.gov.pl
www.cppc.gov.pl

Instytucja odpowiedzialna za zarządzanie
Programem Polska Cyfrowa:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 
Departament Rozwoju Cyfrowego  
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
tel.:     22 273 75 01 
faks:   22 273 89 07
e-mail: polskacyfrowa@mir.gov.pl

www.FunduszeEuropejskie.gov.pl/punkty

www.PolskaCyfrowa.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa

 Fundusze Europejskie



Program
Polska Cyfrowa
Program Polska Cyfrowa – pierwszy unijny program, który kompleksowo zajmuje 
się funduszami europejskimi dla rozwoju cyfryzacji i technologii informacyjno-
komunikacyjnych. 

Program umożliwi szerszy dostęp do szybkiego Internetu oraz załatwianie spraw urzędowych 
przez Internet. Dzięki Programowi możliwy będzie dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego 
czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie. Zwiększą się również kompetencje 
cyfrowe mieszkańców.

Wsparcie kierujemy przede wszystkim 
do:
• przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, 
• jednostek administracji rządowej oraz 

jednostek im podległych lub przez nie 
nadzorowanych, 

• państwowych instytucji kultury, 
• organizacji pozarządowych,
• jednostek naukowych.

• dostęp do szybkiego Internetu,
• sprawy administracyjne dostępne dla 

każdego online:
 ₀ możliwość korzystania z usług 
elektronicznej administracji  
w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie,

• większy dostęp do zasobów dziedzictwa 
kulturowego czy nauki poprzez 
upublicznienie wybranych zbiorów  
w Internecie,

• zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu,
• większa konkurencyjność rynku 

telekomunikacyjnego,
• przejrzystość funkcjonowania administracji 

publicznej,
• zwiększone kompetencje cyfrowe.

szybki dostęp do Internetu 

 
 

rozwój cyfrowych umiejętności

Dla kogo Program?

Cele do 
2020 roku

Kluczowe efekty  
Programu Polska  
Cyfrowa:

• Inwestycje w zakresie szybkiego 
szerokopasmowego Internetu.

• Nowoczesne usługi elektroniczne, 
co skróci czas realizacji w urzędach 
poszczególnych typów spraw. Umożliwi 
to również załatwienie sprawy bez 
opuszczania domu bądź miejsca pracy, 
włączając w to płatności (szeroki katalog 
usług dostępnych online), zwiększoną 
dostępność informacji naukowych 
i administracyjnych oraz zbiorów 
dziedzictwa kulturowego. Nowe usługi 
publiczne będą również podstawą do 
rozwoju innowacyjnych i kreatywnych 
przedsięwzięć biznesowych.

Co można zrealizować?

• Rozwinąć cyfrowe umiejętności 
społeczeństwa głównie na obszarach 
wiejskich i w małych miastach. 
Umożliwi to bardziej aktywny 
udział w życiu społecznym oraz 
częstsze angażowanie się na rzecz 
społeczności lokalnych i działalność  
w organizacjach pozarządowych.

• Kampanie edukacyjno-informacyjne, 
które będą promować korzyści, jakie 
daje rozwój cyfrowych umiejętności.

• Wzmocnić i rozwinąć potencjał 
programistów, którzy swoje 
umiejętności będą mogli wykorzystać 
dla cyfrowego rozwoju kraju.

nowoczesne e-usługi 
informacja publiczna w sieci 

Obszary Programu


