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Polska Cyfrowa – impulsem do e-rozwoju!  

Edukacyjne pokazy multimedialne 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rozpoczyna cykl wydarzeń edukacyjno-informacyjnych, 
których celem jest prezentacja korzyści z realizacji Programu Polska Cyfrowa (POPC). Szybki 
dostęp do Internetu w całym kraju, liczne e-usługi, stały dostęp do informacji publicznej w sieci 
czy rozwój cyfrowych umiejętności Polaków to główne cele POPC, które zostaną 
zaprezentowane podczas multimedialnych pokazów realizowanych w technologii 
trójwymiarowej (tzw. mapping 3D).  

 

Pierwszy pokaz odbędzie się w najbliższy piątek, 21 sierpnia 2015 r. o godz. 21.00 podczas Kina 
Letniego na terenie Malta Ski w Poznaniu. Kolejne w: Zakopanem, 23 sierpnia br., o godz. 21.00 
w ramach Kina Letniego przy Krupówkach; Giżycku, 27 sierpnia br., o godz. 21.00 w ramach Kina 
Letniego przy Ekomarinie; Sopocie, 29 sierpnia br., o godz. 21.30 w ramach Kina Letniego na 
sopockim Molo oraz Sokołowsku, 5 września br., o godz. 21.15 w ramach Kina Letniego przy zamku. 

 

 

PROGRAM POLSKA CYFROWA – alokacja ponad 9 mld zł (2,2 mld euro) 

Program Polska Cyfrowa to nowość w perspektywie 2014-2020. Ma wzmocnić cyfrowy rozwój kraju. 
Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, nowoczesnych 
i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa. Odbiorcami 
wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, 
organizacje pozarządowe, instytucje kultury i jednostki naukowe. 

Kluczowe efekty Programu: 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu  

 Do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do Internetu o przepustowości 
co najmniej 30 Mb/s. 

 Ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska 
możliwość dostępu do szybkiego Internetu. 



Informacja prasowa 

2 

 

E-administracja i otwarty rząd  

 Planujemy do 2023 r. wdrożenie nowych e-usług publicznych dla obywateli oraz 
przedsiębiorców. 

 Możliwe będzie korzystanie z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu 
i o dowolnym czasie. 

 Udostępnione zostaną elektroniczne usługi z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień 
publicznych,  sądownictwa itp. 

 Zwiększony zostanie dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez 
upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie. 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, czyli zachęcenie do korzystania z Internetu: 

 Zakładamy, że wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane 
do mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich 
i małych miast. 

 Przyjmujemy, że ponad 400 tys. osób zdobędzie kompetencje, które pozwolą im na 
świadome korzystanie z e-usług publicznych i treści dostępnych w Internecie. 

 

NAJBLIŻSZE KONKURSY W PROGRAMIE POLSKA CYFROWA 

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego  

 ogłoszenie konkursu: sierpień 2015 r. 

 nabór wniosków: wrzesień 2015 r.  

 alokacja: 636 mln zł 

 organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) 

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do administracji rządowej, państwowych lub 
współprowadzonych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji kultury. 
ogólnokrajowych nadawców radiowych i telewizyjnych, jednostek naukowych. O wsparcie będą mogły 
ubiegać się także partnerstwa wspomnianych podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami 
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pozarządowymi. Celem działania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości informacji 
sektora publicznego, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania. 

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  

 ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r. 

 nabór wniosków: październik 2015 r.  

 alokacja: 600 mln zł 

 organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) 

Z unijnych funduszy będą mogli skorzystać głównie przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Jego celem jest 
ograniczenie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego Internetu (tj. o parametrach co najmniej 
30Mb/s) poprzez budowę sieci szerokopasmowych na obszarach, na których nie można zapewnić 
dostępu do Internetu na warunkach rynkowych.  

Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych  

 ogłoszenie konkursu: wrzesień 2015 r. 

 nabór wniosków: październik 2015 r.  

 alokacja: 180 mln zł 

 organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) 

Główną grupę beneficjentów będą organizacje pozarządowe. W realizację projektów mogą być 
zaangażowane również samorządy, ich związki i stowarzyszenia, a także instytucje prowadzące 
działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku. Chcemy rozwinąć cyfrowe umiejętności 
społeczeństwa, głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach (przede wszystkim do 20 tys. 
mieszkańców). 

W POPC odbył się już 1 nabór wniosków. Dotyczył on e-usług publicznych. Jego pula wyniosła 
prawie 950 mln zł.  

W sumie złożono 39 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,7 mld zł. Aktualnie 
w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) trwa ich ocena. 

Środki UE otrzymają przedsięwzięcia związane z tworzeniem systemów informatycznych, które 
dostarczają e-usługi zarówno dla obywateli, jak i dla przedsiębiorców. Efektem będzie skrócenie czasu 
potrzebnego na realizację różnego typów spraw oraz ułatwienie kontaktu klienta z urzędem. 

 

Więcej informacji o Programie Polska Cyfrowa oraz materiały multimedialne z cyklu wydarzeń 

edukacyjnych będzie można znaleźć na stronie internetowej: 

 
 
 

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/

