
Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Programu Polska Cyfrowa na 2016 rok 1 

 

Numer i nazwa Działania/Poddziałania 

Planowany termin naborów2 
(określony kwartałami albo 

 w sposób bardziej szczegółowy –np. I kwartał 
2016 r., styczeń 2016 r., 15 stycznia 2016 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 

Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie 
naboru - IV kwartał 2016 

Projekty dotyczące zapewnienia możliwości dostępu 
do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach 

3 000 000 000 zł 

Priorytet 2. 

Działanie 2.1 
Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie 
naboru - IV kwartał 2016 

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

736 000 000 zł 

 

Działanie 2.2 
Cyfryzacja procesów back-office w administracji 
rządowej  

Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcia 
naboru - III kwartał 2016 

1. Przenoszenie gotowych rozwiązań IT między 
urzędami; 
2. Wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym 
opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań 
możliwych do zastosowania w całej administracji;  
3. Działania edukacyjne i szkoleniowe niezbędne do 
zapewnienia rozwiązań IT. 

236 000 000 zł 
 

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 

Ogłoszenie o konkursie III kwartał 2016,  oraz 

rozpoczęcie naboru - IV kwartał 2016 

 

Cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł 

administracyjnych 

 

65 000 000 zł 

 

Poddziałanie 2.3.1 
Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 
publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów 
nauki 

Ogłoszenie o konkursie III kwartał 2016,  oraz 

rozpoczęcie naboru - IV kwartał 2016 

Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki 

 

65 000 000 zł 

 

                                                           
1 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(Dz. U. poz. 1146 z późn zm.) dopuszcza się możliwość aktualizacji harmonogramu z zastrzeżeniem, że aktualizacja nie może dotyczyć naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące,  
licząc od dnia aktualizacji. (http://www.polskacyfrowa.gov.pl/). 
2 Planowany termin rozpoczęcia naborów. 

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


Poddziałanie 2.3.2 
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury 

Nie przewiduje się naborów w 2016 roku. 

Działanie 2.4 
Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących  
e-usługi publiczne i informacje sektora 
publicznego. 

Nie przewiduje się naborów w 2016 roku. 

Priorytet 3. 

Działanie 3.1 
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 

Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie 

naboru - III kwartał 2016 

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych 

 

105 000 000 zł 

 

Działanie 3.2 
Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej 

Ogłoszenie o konkursie oraz rozpoczęcie 

naboru - III kwartał 2016 

 

Projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań na rzecz 
aktywizacji cyfrowej 

30 000 000 zł 

Działanie 3.3 
e–Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów 
na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych 
problemów społecznych lub gospodarczych Tryb pozakonkursowy 

Działanie 3.4 
Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz 
upowszechniania korzyści z wykorzystywania 
technologii cyfrowych Tryb pozakonkursowy 

 
 


