Harmonogram przeprowadzania konkursów POPC w 2015r.

Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Planowany termin naborów1
(określony kwartałami albo
w sposób bardziej szczegółowy –np. I kwartał
2015 r., styczeń 2015 r., 15 stycznia 2015 r.)

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów
w ramach konkursu (w zł)

Priorytet 1.
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach

III kwartał 2015 r.

Projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach

600 000 000 zł

Priorytet 2.

Działanie 2.1
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Działanie 2.2
Cyfryzacja procesów back-office w administracji
rządowej
Działanie 2.3
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji
sektora publicznego
Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki
Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów
nauki
Poddziałanie 2.3.2
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

1

Planowany termin rozpoczęcia naborów.

I kwartał 2015 r.
(27 lutego – 4 maja 2015 r.)

1.Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B,
A2C),
2. Tworzenie lub rozwój usług
wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla
funkcjonowania e-usług publicznych

IV kwartał 2015 r.

945 500 000 zł

236 000 000 zł

III kwartał 2015 r.

Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł
administracyjnych

118 000 000 zł

II kwartał 2015 r.

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki

118 000 000 zł

II kwartał 2015 r.

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

400 000 000 zł

Działanie 2.4
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących eusługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Nie przewiduje się naboru wniosków w 2015 r.
Priorytet 3.

Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych
Działanie 3.2
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji
cyfrowej
Działanie 3.3
e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów
na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych
problemów społecznych lub gospodarczych
Działanie 3.4
Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystywania
technologii cyfrowych

III kwartał 2015

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

IV kwartał 2015

180 000 000 zł

22 000 000 zł

Tryb pozakonkursowy

Tryb pozakonkursowy

