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Cele Polityki 2021-2027

CP 1 Bardziej inteligentna Europa
dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej

CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa
dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich 
inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem

CP 3 Lepiej połączona Europa
dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu regionalnych połączeń 
teleinformatycznych

CP 5 Europa bliżej obywateli
dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych 
w ramach inicjatyw lokalnych

CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym 
– wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych



Zalecenia Rady – Załącznik D

Interwencja, aby obywatele, 

przedsiębiorstwa

i organy publiczne mogli 

wykorzystać możliwości 

płynące z cyfryzacji

promowanie 

umiejętności 

cyfrowych

Poprawa łączności cyfrowej 



GR ds. programowania interwencji
w ramach celu polityki 3 (CYFRYZACJA)

Zarządzenie MIiR z 26 kwietnia 2019 r. ws. powołania grup roboczych wspierających 
prace nad przygotowaniem programów operacyjnych na lata 2021-2027

rozwiązania
- kwestie 

horyzontalne, 
finansowe



Cyfryzacja jako narzędzie do osiągania celów rozwojowych

poprawienie 
infrastruktury

zwiększenie 
zaangażowania 

obywateli w 
technologie

zwiększenie 
wykorzystania 

technologii przez 
firmy i instytucje

Intensyfikacja inwestycji zarówno po stronie podaży, jak i popytu



Dalszy rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej (co najmniej 100 Mb/s, sieci 5G)

Sieci szerokopasmowe

Angażowanie
się przedsiębiorstw

w procesy
rozwojowe

(np. innowacyjność)

Wspieranie
mobilności
zawodowej
(narzędzia

do pracy zdalnej
i komunikacji)

Intensyfikacja 
działań 

innowacyjnych 
(Internet 

Rzeczy, chmura 
obliczeniowa, 

Big Data)

Rozwój
e-kompetencji

Rozwój
Przemysłu 4.0



Usługi cyfrowe

Zwinne
projekty

teleinformatyczne

realizacja konkretnego celu
i osiąganie szybkich 
rezultatów o dużym 
znaczeniu dla 
społeczeństwa m.in.
w zakresie e-usług 
administracji, integracji 
rejestrów

Gospodarka
oparta

na danych 

Nauka
dla

edukacji 

zwiększenie dostarczania 
danych ze zbiorów sektora 
publicznego i nauki do 
gospodarki, współdzielenie 
danych między 
przedsiębiorstwami, 
sztuczna inteligencja i big 
data w e-państwie

treści i usług dla OSE
(obszar nauki i edukacji)



Interwencja nakierowana na wzrost 
zainteresowania przedsiębiorców 
wykorzystaniem i tworzeniem rozwiązań 
chroniących procesy zarządcze i technologiczno-
produkcyjne.

Cyberbezpieczeństwo

Wdrażanie
systemów 

Kompetencje

Promocja

Działania
w obszarze 
zapewnienia 
bezpieczeństwa 
systemów
e-administracji
i danych 
gromadzonych 
przez 
administrację 
publiczną.



e-Kompetencje

Zwiększanie
średnich

i zaawansowanych
kompetencji
cyfrowych 
obywateli

INTERWENCJA

Wsparcie
kompetencji kadr 

na rzecz
,,skoku”

cyfrowego

Optymalizacja
struktury

absolwentów
Zatrzymanie

odpływu
pracowników

z kompetencjami
cyfrowymi



Wsparcie cyfryzacji - doświadczenia

Perspektywa
2014-20

POPC i RPO

rosnące
znaczenie 
cyfryzacji

Kompetencje 
cyfrowe



Cyfryzacja21-27@miir.gov.pl


