
Spotkanie informacyjne z cyklu 
„Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020”

- instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację
Katowice, 6 maja 2015 r.



PUNKTY INFORMACYJNE  
FUNDUSZY EUROPEJSKICH



 ogólnopolska sieć informacyjna, stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna; 

 świadczy usługi informacyjne w zakresie wszystkich programów operacyjnych, 
finansowanych ze środków EFRR, EFS, FS; 

 wszystkie usługi są bezpłatne.



W województwie śląskim Sieć PIFE funkcjonuje od 1 lipca 2014 r. i obejmuje:

 1 Główny Punkt Informacyjny (GPI) – w ramach Wydziału Europejskiego
Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego;

 4 Lokalne Punkty Informacyjne (LPI) – w Bielsku-Białej, Częstochowie, 
Rybniku i Sosnowcu.



Udzielamy informacji nt. funduszy europejskich w zakresie:

 ogólnym – informacje dotyczące ogólnej charakterystyki funduszy 
europejskich (poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów);

 specjalistycznym – szczegółowe informacje nt. warunków ubiegania się 
o dotacje (wstępna pomoc przy opracowywaniu wniosków konkursowych)
oraz realizacji projektów  (wstępna pomoc przy sprawozdawczości, rozliczaniu).



Rodzaje naszej pomocy w zakresie funduszy europejskich:

 konsultacja bezpośrednia,

 konsultacja telefoniczna: (32) 77 40 172 / 193 / 194 / 418,

 konsultacja za pośrednictwem poczty lub e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl,

 mobilne punkty informacyjne (MPI),

 spotkania informacyjne oraz szkolenia,

 indywidualna konsultacja u klienta.

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl






Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)
tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418

punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Nowa perspektywa finansowa 
w Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Dotychczasowa obecność funduszy europejskich w Polsce:

• fundusze przedakcesyjne (Phare, SAPARD, ISPA)

• 2004-2006 (ZPORR, SPO RZL)

• 2007-2013 (RPO WSL, PO KL)

• 2014-2020 – nowe cele, nowe ramy prawne, nowe instrumenty;



Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Realizacja celów Strategii Europa 2020

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:
inteligentny − dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe
i innowacje; zrównoważony − dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku
gospodarki niskoemisyjnej; oraz sprzyjający włączeniu społecznemu, ze szczególnym
naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa. Strategia
koncentruje się na pięciu dalekosiężnych celach w dziedzinie zatrudnienia,
innowacyjności, edukacji, walki z ubóstwem oraz w zakresie klimatu i energii.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/sustainable-growth/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/inclusive-growth/index_pl.htm


Nowa perspektywa finansowa w Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 

Polska otrzyma łącznie ok. 82,5 mld euro
z EFRR, EFS i FS

alokacja na RPO WSL 2014-2020: 3,47 mld euro
(w tym ok. 28% EFS i 72% EFRR)



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych;

3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 
(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;

6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania 
zasobami; 



Obszary wsparcia  - cele tematyczne polityki spójności 2014-2020:

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej; 

8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;

9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją; 

10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 
umiejętności i uczenia się przez całe życie; 

11. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz 
sprawności administracji publicznej;



Programy operacyjne w Polsce w latach 2014-2020 
w ramach polityki spójności:





Programy Regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około
40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro.
Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu
z perspektywą 2007-2013.



Unia Europejska 
• Strategia Europa 2020; 
• pakiet rozporządzeń;

Polska 
• Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 
• Umowa Partnerstwa;
• Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju;
• krajowe programy operacyjne

Województwo Śląskie
• Kontrakt  terytorialny
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 
• Uszczegółowienie RPO WSL na lata 2014-2020;

• wytyczne, zasady itp.

Podstawy prawne dla Funduszy Europejskich w nowym okresie programowania 
– główne dokumenty:



Aktualny stan prac

Zatwierdzone:
Umowa Partnerstwa;
Ustawa wdrożeniowa;
Kontrakt terytorialny;

W dniu 18 grudnia 2014 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską ostateczny kształt
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zatwierdzone
zostały również programy krajowe.

W dniu 14 kwietnia br. Zarząd Województwa przyjął projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
RPO WSL 2014-2020. Dostępny jest również harmonogram konkursów.

Pierwsze konkursy zaplanowane są na II kwartał 2015 roku.



Wsparcie instytucji publicznych 
na e-administrację i cyfryzację



Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 

na lata 2014 - 2020



Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Cel szczegółowy Większa dostępność e-usług publicznych 



Typy projektów

1. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 

dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych.

2. Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, 

geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, 

otwartego dostępu do tych zasobów.

3. Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia 

dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia.



Typ beneficjenta

Jednostki organizujące lub wykonujące zadania publiczne o charakterze lokalnym, 

ponadlokalnym lub regionalnym, zaliczane do kategorii:

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

2. Jednostki sektora finansów publicznych

3. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe

5. Organizacje turystyczne



Typ beneficjenta c.d.

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

8. Uczelnie / szkoły wyższe 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji 



Typ beneficjenta c.d.

6. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań 

publicznych 

7. Państwowe i samorządowe instytucje kultury 

8. Uczelnie / szkoły wyższe 

9. Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego 

10. Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

11. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 

leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną 

12. Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji 



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Interoperacyjność i kompatybilność 

zastosowanych rozwiązań 



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych 



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Wpływ projektu na zwiększenie dostępności 

e-usług publicznych. 



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Zakres i poziom dojrzałości e-usług 



• poziom 1, czyli informacja – możliwość wyszukania informacji na stronie internetowej

• poziom 2, czyli interakcja jednokierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz 
pobrania oficjalnych formularzy ze strony internetowej 

• poziom 3, czyli interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji, 
pobrania oraz odesłania wypełnionych formularzy za pomocą Internetu

• poziom 4, czyli tzw. transakcja – pełna obsługa procesu, czyli możliwość dokonania 
wszystkich czynności niezbędnych do załatwiania danej sprawy urzędowej drogą 
elektroniczną – od uzyskania informacji, poprzez pobranie odpowiednich formularzy, 
ich odesłanie po wypełnieniu i złożeniu elektronicznie, aż do uiszczenia wymaganych 
opłat oraz otrzymania oficjalnego pozwolenia, zaświadczenia lub innego dokumentu, 
o który dana osoba/ firma występuje

• poziom 5, czyli tzw. personalizacja – m.in. automatyczne dostarczanie konkretnych 
usług, spersonalizowanych pod kątem użytkownika (nie inicjowanych przez 
użytkownika)



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań 



Kryteria dla Działania 2.1 ("E-USŁUGI") 

Stopień dostępności treści dla 

niepełnosprawnych 



Kryteria dla Działania 2.1 ("DIGITALIZACJA") 

Bezpieczeństwo przetwarzania danych



Kryteria dla Działania 2.1 ("DIGITALIZACJA") 

Stopień udostępnienia zasobów 



Kryteria dla Działania 2.1 ("DIGITALIZACJA") 

Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań 



Kryteria dla Działania 2.1 ("DIGITALIZACJA") 

Jakość i użyteczność zasobów 



Kryteria dla Działania 2.1 ("DIGITALIZACJA") 

Stopień dostępności treści dla 

niepełnosprawnych 



Kryteria dla Działania 2.1 

KRYTERIA SPECYFICZNE DODATKOWE 



Wsparcie dla instytucji publicznych 

ze środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa



Instytucja zarządzająca:
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

(Departament Rozwoju Cyfrowego)



Strona internetowa programu:

www.polskacyfrowa.gov.pl

lub 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

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


Osie priorytetowe POPC

• Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

• E-administracja i otwarty rząd

• Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

• Pomoc techniczna



Oś priorytetowa I

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu



Działanie 1.1 

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

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 
Tworzenie sieci szerokopasmowych na obszarach, na których 
bez wsparcia publicznego, nie wystąpiłyby samodzielne 
inwestycje przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w 
szczególności wsparcie przyczyni się do maksymalizacja 
pokrycia kraju nowoczesnymi sieciami dostępowymi NGA, 
umożliwiającymi świadczenie usług o parametrach co 
najmniej 30 Mb/s 



Typ Beneficjenta

Jednostki Samorządu Terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia 

(jedynie w przypadkach gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
nie będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym 
obszarze)



Oś priorytetowa II

E-administracja i otwarty rząd



Działanie 2.1

Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych 

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 
poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i 
przedsiębiorcy mogą załatwić drogą 
elektroniczną, poprzez objęciem wsparciem 
podmiotów publicznych w tworzeniu i 
rozwoju nowoczesnych usług świadczonych 
drogą elektroniczną 



Typ Projektów

• tworzenie lub rozwój e-usług publicznych 
(usługi administracji dla administracji, usługi 
administracji dla obywateli),

• tworzenie lub rozwój usług wewnątrz 
administracyjnych niezbędnych dla 
funkcjonowania e-usług publicznych 



Typ Beneficjenta
• jednostki administracji rządowej,

• podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie 
nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni 
partnerzy),

• sądy i jednostki prokuratury,

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,

• partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, 
organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami 
leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna 
uczelnia medyczna 



Konkurs 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

W grudniu 2014 r. ogłoszono konkurs dla Działania 2.1 Wysoka dostępność
i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. Budżet konkursu
wynosi ponad 900 mln zł. Nowością w tym konkursie jest konieczność
przeprowadzenia przez beneficjenta, przed złożeniem wniosku
o dofinansowanie, publicznej prezentacji projektu oraz wymóg zamknięcia
rzeczowej realizacji projektu w okresie 36 miesięcy od daty podpisania
umowy o dofinansowanie. Informacje o publicznych prezentacjach zostaną
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej przez wnioskodawców
co najmniej na 14 dni przed dniem danej prezentacji.

Instytucją odpowiedzialną za ogłoszenie konkursu i nabór wniosków jest 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa



Działanie 2.2 

Cyfryzacja procesów back-office w 
administracji rządowej

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 

Usprawnienie funkcjonowania administracji 

rządowej poprzez cyfryzację procesów i 
procedur dotyczących funkcjonowania 
obszaru back-office poprzez ujednolicanie 
kluczowych systemów i interfejsów zgodnie 
ze wskazanym referencyjnym modelem 
cyfryzacji urzędów



Typ Projektów
• przenoszenie gotowych rozwiązań IT między urzędami,

• wdrażanie nowych rozwiązań IT w urzędach, w tym 
opracowanie i wdrożenie horyzontalnych rozwiązań 
możliwych do zastosowania w skali całej administracji 
(wsparcie może dotyczyć również modernizacji istniejącego 
rozwiązania IT),

• działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do 
zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych w 
ramach typów 1 i 2 



Typ Beneficjenta
• jednostki administracji rządowej,

• podmioty podległe jednostkom administracji 
rządowej lub przez nie nadzorowane,

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi 
powyżej wnioskodawcami



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

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 
Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości 
informacji sektora publicznego (ISP), a także 
zwiększenie możliwości ich ponownego 
wykorzystania



Typ Projektów
• cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł 

administracyjnych

• cyfrowe udostępnienie zasobów nauki



Typ Beneficjenta
• centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im 

podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji 
niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący   
zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ 
administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,

• jednostki naukowe,

• partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej 
wnioskodawcami,

• partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub 
organizacjami pozarządowymi 



Poddziałanie 2.3.2 

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 

Digitalizacja zasobów kultury, w tym materiałów 

archiwalnych i zwiększenie dostępności oraz 
poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów 
kultury, w tym materiałów archiwalnych w 
rozumieniu ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach, a także polepszenie 
możliwości ich ponownego wykorzystania



Typ Projektów
• cyfrowe udostępnienie zasobów kultury



Typ Beneficjenta
• państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
• Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa 

państwowe,
• ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
• jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub 

przez nie nadzorowane,
• biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia MKiDN z 

dnia 4.07.2012 roku w sprawie narodowego zasobu 
bibliotecznego,

• partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami 
oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub 
organizacjami pozarządowymi.



Działanie 3.1

Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych 

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 
Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od 
nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie 
umiejętności bardziej zaawansowanych z możliwością 
wykorzystania innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia 
formy przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz 
angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym 
dostępne narzędzia TIK 



Typ Projektów
• nauka korzystania z usług elektronicznych w takich 

obszarach, jak np. sprawy obywatelskie, ochrona zdrowia, 
świadczenia społeczne, podatki i cła, prowadzenie 
działalności gospodarczej, wymiar sprawiedliwości, czy też z 
zakresu ISP, w tym informacji przestrzennej oraz cyfrowych 
zasobów kultury i nauki 



Typ Beneficjenta

• Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz ich 
związki i stowarzyszenia, 

• organizacje pozarządowe, 

• partnerstwa organizacji pozarządowych z JST

• instytucje prowadzące działalność w zakresie 
uniwersytetów trzeciego wieku 



Działanie 3.2

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 
cyfrowej

Tryb wyboru projektu:

konkursowy



Cel szczegółowy 
Wsparcie innowacyjnych rozwiązań, ukierunkowanych na e-
aktywizację osób o co najmniej podstawowych 
kompetencjach cyfrowych i ich praktycznego stosowanie, np. 
poprzez naukę programowania, czy też obsługi 
oprogramowania do tworzenia multimediów, a pośrednio 
przyczyniające się również do budowy kapitału społecznego 
z wykorzystaniem technologii cyfrowych



Typ Projektów
• wspólne przedsięwzięcia (projekty) informatyczno-

społeczne, tj. łączenie prac projektowych służących budowie 
lub rozwijaniu aplikacji, jak również warsztatów 
tematycznych oraz różnych form samokształcenia na 
odległość (np. e-learning, masowe otwarte kursy online) lub 
form mieszanych

• tworzenia oprogramowania, w tym aplikacji na rzecz 
rozwijania kompetencji cyfrowych oraz cyfrowej aktywizacji



Typ Beneficjenta
• instytucje publiczne z obszaru nauki, edukacji i kultury oraz 

szkoły wyższe

• partnerstwa organizacji pozarządowych z JST

• instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów 
trzeciego wieku



Działanie 3.3

Zwiększenie stopnia oraz poprawa 
umiejętności korzystania z 
internetu, w tym z e-usług 
publicznych



Cel szczegółowy 1/2
Wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz 
rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych 
lub gospodarczych (e–Pionier) poprzez:

• podniesienie kompetencji zdolnych programistów/zespołów 
interdyscyplinarnych z udziałem programistów, a także 
umiejętności w zakresie zarządzania projektem i rozumienia 
procesów produkcyjnych, logistycznych i organizacyjnych, 
przedsiębiorczości, prowadzenia prac B+R, a także 
umiejętności interpersonalnych.



Cel szczegółowy 2/2 
• wspieranie w sposób pośredni grup 

wykluczonych z procesu cyfryzacji,

• podniesienie świadomości społecznej nt. roli 
zaawansowanych kompetencji cyfrowych w 
rozwiązywaniu problemów społeczno-
gospodarczych,

• wspieranie wymiany doświadczeń 



Typ Projektów
• Wsparcie pomysłów rozwiązujących 

konkretne problemy społeczno-gospodarcze 
zgłoszone przede wszystkim przez 
administrację publiczną, najlepiej w formule 
zamówień przedkomercyjnych



Typ Beneficjenta

• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju



Działanie 3.4

Kampanie edukacyjno-informacyjne 
na rzecz upowszechniania korzyści 
z wykorzystywania technologii 
cyfrowych



Cel szczegółowy 
Podniesienie świadomości publicznej na 
temat korzyści płynących ze stosowania 
technologii cyfrowych, w tym 
e-usług publicznych 



Typ Projektów
• kampanie edukacyjno-informacyjne 

prowadzone w oparciu o uprzednio 
zidentyfikowane obszary tematyczne, grupy 
docelowe i narzędzia przekazu skierowanego 
do ww. grup docelowych



Typ Beneficjenta

• jednostka administracji publicznej – jeszcze 
nie dookreślona



Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój



Planowany zakres wsparcia:
a) Wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania 
usługami dziedzinowymi w obszarach istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej: 
podatki i opłaty lokalne: elektronizacja procesu obsługi podatkowej w urzędach jednostek 
samorządu terytorialnego, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji 
o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
b) zarządzanie nieruchomościami, w szczególności w zakresie gospodarowania lokalami 
użytkowanymi: wsparcie administracji samorządowej w zakresie opracowania planów 
wykorzystania zasobu nieruchomości, zagospodarowania pustostanów, skutecznej realizacji 
umów najmu i dzierżawy, elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji 
nieruchomości oraz usprawnienia procesu współpracy i kontroli zarządców zasobów 
nieruchomości
c) obsługa inwestora: elektronizacja procesu obsługi inwestora w szczególności dostępu do 
informacji o ofercie inwestycyjnej

Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne



Planowany zakres wsparcia c.d.:

11) Przygotowanie i udostępnienie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: 
a) repozytorium wiedzy w zakresie zamówień publicznych obejmującego przykłady dobrych 
praktyk, wzory dokumentów, przykładowe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w których zastosowano klauzule społeczne lub zamówienia zastrzeżone, przykłady wyników 
kontroli, interpretacje przepisów, wytyczne, itd. 
b) bazy orzeczeń dotyczących zamówień publicznych zawierającej orzecznictwo Krajowej Izby 
Odwoławczej, sądów, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
oraz rozbudowa tej bazy wraz z utrzymaniem jej funkcjonowania; 
c) elektronicznego narzędzia, które zamawiający będą mogli wykorzystać w procesie 
planowania zamówień publicznych wraz z jego modyfikacją i utrzymaniem funkcjonowania; 
19) Opracowanie i uruchomienie platformy elearningowej ułatwiającej dostęp do wiedzy na 
temat istoty zmów przetargowych i sposobów ich wykrywania w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego 



Wnioskodawcy:  
Typ 3:
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 
organizacje pozarządowe 
partnerzy społeczni 
przedsiębiorcy 
szkoły wyższe 
jednostki naukowe
Typ 11: Urząd Zamówień Publicznych (tryb pozakonkursowy)
Typ 19: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  (tryb pozakonkursowy) 
Poziom finansowania: 90% projekty konkursowe (typ3),  100% projekty pozakonkursowe
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 



Gdzie szukać informacji?



Fundusze Europejskie w Polsce www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze Europejskie w woj. śląskim www.rpo.slaskie.pl / www.efs.slaskie.pl

Serwis programu Polska Cyfrowa www.polskacyfrowa.gov.pl
www.popc.gov.pl

Centrum Projektów Polska Cyfrowa www.wwpe.gov.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.slaskie.pl/
http://www.efs.slaskie.pl/
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/
http://www.popc.gov.pl/
http://www.wwpe.gov.pl/


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23 (parter)

tel. 32 77 40 172 / 193 / 194 / 418
punktinformacyjny@slaskie.pl

Punkt czynny w dni robocze:
poniedziałki  7:00 – 17:00

wtorek-piątek  7:30 – 15:30

mailto:punktinformacyjny@slaskie.pl


Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do kontaktu

Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Funduszu Spójności.


