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Cel główny POPC - Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju
kraju.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto:
szeroki dostęp do szybkiego internetu,
efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz
stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera:
Alokacja na POPC: 2 172,4 mln euro

1 020,22 mln euro
949,6 mln euro
145 mln euro
pomoc techniczna: 57,7 mln euro
powszechny dostęp do internetu
powiększenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną

zwiększenie umiejętności korzystania z elektronicznych usług

Oś II
e-Administracja i otwarty rząd

1

wyeliminowanie terytorialnych
różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach

Oś I
Powszechny dostęp
do szybkiego internetu

2 wysoka dostępnośd i jakośd
e-usług publicznych

3 cyfryzacja procesów back-office w
administracji rządowej

4 cyfrowa dostępnośd i
użytecznośd informacji
sektora publicznego

Oś III
Cyfrowe kompetencje
społeczeostwa
zwiększenie stopnia oraz poprawa
umiejętności korzystania z internetu,
w tym e-usług publicznych

Oś priorytetowa I
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
(1/3)
• projekty w zakresie budowy/rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych wraz
z niezbędnymi odcinkami sieci dystrybucyjnych lub szkieletowych,
• projekty będą wyłaniane do dofinansowania w trybie konkursowym,
• beneficjenci: przedsiębiorcy telekomunikacyjni, JST lub ich związki i
stowarzyszenia (jedynie w przypadkach, gdy przedsiębiorcy telekomunikacyjni nie
będą zainteresowani realizacją inwestycji na danym obszarze).

• zakłada się opracowanie 1-2 programów pomocowych dla wszystkich projektów w I
osi POPC,
• Instytucją Pośredniczącą, która będzie organizowała nabory będzie Władza
Wdrażająca Programy Europejskie,

Oś priorytetowa I
Kluczowe zmiany w toku negocjacji z KE (2/3)
Styczeń 2014

Listopad 2014

• Dopuszczalna interwencja
w sieci < 30 Mb/s

• Uzgodnienie ograniczenia interwencji
w sieci < 30 Mb/s do 10% alokacji na oś
i maksymalnie 100 mln EUR

• Brak odniesienia do wsparcia
rozwoju sieci ≥ 100 Mb/s

• Uzgodniono, że w przypadku braku
możliwości realizacji celu EAC dot.
korzystania z usług ≥ 100 Mb/s przez 50%
HH, wsparcie POPC może zostad
ukierunkowane na rozwój takich sieci
w ramach dostępnych środków
• Rewizja metodologii obliczania
wskaźników. Uzgodnienie wskaźnika na
poziomie ok 730 tys. HH, którym zostanie
zapewniona możliwośd dostępu do
internetu ≥ 30 Mb/s

• Założenie objęcia interwencją
ok. 1,5 mln HH, którym zostanie
zapewniona możliwośd dostępu
do internetu ≥ 30 Mb/s

Oś priorytetowa I
Kluczowe zmiany w toku negocjacji z KE (3/3)
Styczeń 2014
• Brak wskazania kryteriów
wyboru projektów

• Wskazanie na
komplementarnośd projektów
2007-2013 i POPC
• Wsparcie udzielane na
kompletne projekty
budowy/przebudowy/rozbudo
wy sieci szerokopasmowych

Listopad 2014
• Uzgodnienie ramowych kryteriów wyboru
projektów tj.: minimalizacja pomocy
paostwa, niewypieranie inwestycji
prywatnych, uwzględnienie wpływu na
środowisko, stosowanie przyszłościowych
rozwiązao technicznych
• Dookreślenie o braku możliwości
kontynuowania projektów
szerokopasmowych 2007-2013 w ramach
POPC
• Doprecyzowano, iż wsparciem można objąd
również częśd projektu inwestycyjnego, tj.
np. wyłącznie infrastrukturę pasywną lub
roboty budowlane

Ramy wykonania - Oś priorytetowa I

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika

Jednostka
pomiaru

Cel pośredni
(2018)

Cel koocowy
(2023)

Regiony słabiej rozwinięte

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem
do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Wskaźnik produktu

szt.

0

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem
do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości
docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów

KEW

szt.

475 777

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

Wskaźnik finansowy

EUR

183 389 995

1 119 793 809

46 835

679 682

-

Regiony lepiej rozwinięte
Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem
do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

Wskaźnik produktu

szt.

0

Dodatkowe gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem
do sieci o przepustowości co najmniej 30 Mb/s na podstawie wartości
docelowej z zawartych umów o dofinansowanie projektów

KEW

szt.

32 785

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych

Wskaźnik finansowy

EUR

14 002 012

85 497 394

Harmonogram prac nad POPC
7-8 lipca 2014 r. - negocjacje POPC z KE
30 października 2014 r. – Prekomitet POPC
listopad/grudzień 2014 r. – zakładana decyzja KE
(termin jej wydania warunkuje rozpoczęcie wdrażania
POPC)
grudzień 2014 r. – zakładane posiedzenie KM POPC
(uczestnictwo KIKE)
III kwartał 2015 r. - zakładane uruchomienie pierwszych
konkursów w ramach I osi
Obecnie trwają prace nad kryteriami wyboru projektów,
uszczegółowieniem programu, wytycznymi oraz innymi
dokumentami programowymi.
Kluczowe dokumenty będą konsultowane z właściwymi
organizacjami branżowymi.
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