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PO Innowacyjna gospodarka –
7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społecze ństwa informacyjnego

Cel osi priorytetowej:

Wzrost wykorzystania 
technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w gospodarce

1 950 MEUR ze środków funduszy strukturalnych

Łącznie z wkładem krajowym: ok. 2 300 MEUR
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Alokacja środków PO IG na w rozbiciu na osie 
priorytetowe 
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PO Innowacyjna gospodarka
7 oś priorytetowa – Budowa i rozwój społecze ństwa informacyjnego

Wg zasad udzielania 
pomocy publicznej –
ok. 50% 
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0% 484Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego -
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Podział środków na poszczególne działania w MEUR
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7.1. Budowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracji

7.1.1.Infrastruktura elektronicznych us7.1.1.Infrastruktura elektronicznych us7.1.1.Infrastruktura elektronicznych us7.1.1.Infrastruktura elektronicznych usług publicznychug publicznychug publicznychug publicznych

• przystosowanie infrastruktury teleinformatycznej
• budowa lub rozbudowa systemów informatycznych
• wdraŜanie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów ,
• informatyzacja rejestrów pa ństwowych ,
• wdraŜanie elektronicznego podpisu i systemu elektronicznych 

toŜsamości (eID),

• rozbudowa centralnej platformy usług elektronicznych .
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7.1.Budowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracjiBudowa elektronicznej administracji (c.d.)

7.1.2. Elektroniczne us7.1.2. Elektroniczne us7.1.2. Elektroniczne us7.1.2. Elektroniczne usługi i treugi i treugi i treugi i treści dla przedsici dla przedsici dla przedsici dla przedsiębiorcbiorcbiorcbiorcóóóów i w i w i w i 
obywateliobywateliobywateliobywateli

• budowa dziedzinowych platform e-usług
• integracja platform dziedzinowych na centralnej platfo rmie
• budowa wielokanałowych platform transakcyjnych 

umo Ŝliwiaj ących wnoszenie opłat administracyjnych
• udost ępnianie oraz upowszechnianie standardów 

elektronicznego komunikowania si ę
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7.1. Budowa elektronicznej administracji (c.d.)

• Beneficjenci:
- jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
- instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na 
podstawie ustaw 

• Wybór projektów : lista indywidualnych projektów
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7.2.Wspieranie dziaWspieranie dziaWspieranie dziaWspieranie działłłłalnoalnoalnoalnośśśści gospodarczej ci gospodarczej ci gospodarczej ci gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznej

Trzy typy instrumentów wsparcia:

• fundusz dotacji – dofinansowanie indywidualnych projektów 
mających na celu stworzenie produktu cyfrowego, a następnie 
udostępnienie i świadczenie usług w formie elektronicznej

• projekt systemowy – utworzenie i prowadzenie portalu „Cyfrowa 
Polska dla kaŜdego”

• projekt systemowy – działalność informacyjna i promocyjna 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia
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7.2.Wspieranie dziaWspieranie dziaWspieranie dziaWspieranie działłłłalnoalnoalnoalnośśśści gospodarczej ci gospodarczej ci gospodarczej ci gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznejw dziedzinie gospodarki elektronicznej (c.d.)

- minimalna kwota wsparcia - 50 tys. PLN (jeśli w odpowiednim RPO 
występuje analogiczna forma wsparcia), w pozostałych przypadkach 
– 20 tys. PLN

- maksymalna kwota wsparcia - 200 tys. PLN 

• Beneficjenci:
- przedsiębiorcy z grupy mikroprzedsiębiorstw i małych 
przedsiębiorstw prowadzący pierwszą działalność gospodarczą nie 
dłuŜej niŜ 1 rok

• Wybór projektów: procedura konkursowa
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7.3. WspWspWspWspieranie wdrawdrawdrawdrażżżżania rozwiania rozwiania rozwiania rozwiąąąązazazazańńńń
elektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2B

Działanie będzie realizowane za pośrednictwem instrumentu 
wsparcia w formie funduszu dotacji. 

Typowy projekt obejmuje integracj ę systemów informatycznych 
przedsi ębiorstw w celu umo Ŝliwienia automatyzacji wymiany 
informacji pomi ędzy systemami informatycznymi niezale Ŝnych, 
choć współpracuj ących przedsi ębiorstw .
Działanie nie obejmuje klastrów innowacyjnych.

Czas dofinansowania projektu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 2 lata. 
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7.3. WspWspWspWspieranie wdrawdrawdrawdrażżżżania rozwiania rozwiania rozwiania rozwiąąąązazazazańńńń
elektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2Belektronicznego biznesu typu B2B

• Beneficjenci: 
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa 
Minimalna kwota wsparcia – 100 tys. PLN, maksymalna kwota 
wsparcia 10 mln PLN 

• Wybór projektów: procedura konkursowa
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7.4.Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu -
eInclusion

Projekty mogące składać się z następujących komponentów:

- dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dost ępu do 
Internetu (max. przez okres 3 lat)

- zakup usługi zapewnienia dost ępu do Internetu (w tym w razie 
potrzeby dostarczenie infrastruktury pętli lokalnej)

- zakup usługi przeprowadzenia szkole ń z obsługi komputera 
oraz korzystania z Internetu dla beneficjentów projektu

- dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników JST lub 
organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST
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7.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu 
informacyjnemu - eInclusion

• Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja 
jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi, 

• Grupy docelowe:
- gospodarstwa domowe 
- dzieci młodzieŜ ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i 
społecznej 
- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowaŜnym

Wybór projektu: Procedura konkursowa
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Dziękuję za uwagę

Kontakt:

Agnieszka Suska-Buława
e-mail:agnieszka.suska-bulawa@mswia.gov.pl


