
 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 

 

Oś priorytetowa I 

Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

 

Cel szczegółowy: 

Ograniczenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach 

 

Grupy beneficjentów: 

− Przedsiębiorcy telekomunikacyjni,  

− Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia (w uzasadnionych 

przypadkach, tj. w sytuacji, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie będą zainteresowani 

realizacją inwestycji na danym obszarze). 

 

 

 

Oś priorytetowa II 

E-Administracja i otwarty rząd 

 

Cel szczegółowy 1: 

Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych.  

 

Grupy beneficjentów:  

− jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,  

− sądy i jednostki prokuratury, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami, organizacjami 

pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem 

tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna. 

 

 

Cel szczegółowy 2:  

Poprawa cyfrowej efektywności urzędów.  

 

Cel szczegółowy 3: 

Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego. 

 

Grupy beneficjentów: 

−  jednostki administracji rządowej, w tym urzędy wojewódzkie, oraz jednostki im podległe lub 

przez nie nadzorowane. W przypadku urzędów posiadających jednostki terenowe beneficjentem 



 

 

 

 

aplikującym o wsparcie będzie urząd, natomiast wsparciem objęte mogą być również podległe 

mu jednostki terenowe. W przypadku terenowych urzędów administracji zespolonej 

beneficjentem aplikującym o wsparcie będzie urząd wojewódzki.  

 

 

Cel szczegółowy 4:  

Zwiększenie dostępności i wykorzystania informacji sektora publicznego. 

 

Grupy beneficjentów:  

− jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, 

państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, 

− archiwa państwowe,  

− ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,  

− jednostki naukowe, konsorcja ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami 

pozarządowymi. 

 

 

 

Oś priorytetowa III 

Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa 

 

Cel szczegółowy 1:  

E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z internetu.  

Wykorzystanie lokalnych centrów aktywności do działań w zakresie cyfrowej integracji i aktywizacji  

 

Grupy beneficjentów:  

− Jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki i stowarzyszenia,  

− organizacje pozarządowe i ich partnerstwa (w tym partnerstwa organizacji pozarządowych z JST). 

 

 

Cel szczegółowy 2:  

Pobudzanie potencjału uzdolnionych programistów dla zwiększenia zastosowania rozwiązań 

cyfrowych w gospodarce i administracji. 

E–pionier - opracowywanie nowych rozwiązań na potrzeby społeczne i gospodarcze, bazujących na 

TIK poprzez akcelerację pomysłów zdolnych programistów. 

 

Grupy beneficjentów:  

− beneficjent systemowy. 

 


