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POPC 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA 
 

 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
dostępie do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym 
placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.  

Celem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamen-
tów rozwoju kraju. Wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych jest jednym z priorytetów Polski na naj-
bliższe lata. 

Obecny stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce i poziom jej wykorzystania, jest niski w porów-
naniu z większością krajów Unii Europejskiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu możliwości technologii 
cyfrowych. 

Trzeci konkurs POPC objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym  obszary Polski, na które we wcze-
śniejszych naborach nie podpisano umów o dofinansowanie.  

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” współfinansowanych 
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółki FIBEE wygrały 
konkursy na inwestycje w 20 obszarach, na terenie siedmiu województw w Polsce. 

Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej prze-
pustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych. 

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli sko-
rzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na 
dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego indywidualnie dostawcy. 

ZADANIA CPPC 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi wła-
ściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Euro-
pejskiej. Powstało w 1994 roku, początkowo pod nazwą Władza Wdrażająca Programy Europejskie 
(WWPE), na mocy umowy finansowej zawartej między rządem Polski i Komisją Europejską. Od 2015 roku, 
już jako CPPC, zajmuje się obsługą środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i innych 
programów powierzonych mu do realizacji. 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa buduje nowoczesną, cyfrową Polskę - przyjazną wszystkim obywatelom. 
CPPC umożliwia organizacjom, instytucjom i firmom pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na 
realizację projektów, które przenoszą Polskę z ery papierowej do ery cyfrowej. CPPC finansuje budowę in-
frastruktury, dzięki której każdy z nas, w każdym miejscu naszego kraju będzie miał dostęp do szybkiego in-
ternetu, walczy z biurokracją i wspiera rozwój e-usług w administracji oraz edukuje Polaków z zakresu naj-
nowszych technologii. 

Wizją CPPC jest Polska w pełni cyfrowa, w której wszyscy obywatele mają dostęp do nowoczesnych rozwią-
zań informatycznych i swobodnie z nich korzystają . 

Eksperci CPPC obecnie są odpowiedzialni za wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w latach 
2014 – 2020 w trzech obszarach: 



 

 

  
 

   

 FIBEE I sp. z o.o. 
Adres rejestrowy: 
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 
62-081 Przeźmierowo 

 
KRS 0000725374 Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 
Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy 

 

NIP: 7811969402 | REGON: 369832134 
Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł 

 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu 

Finansujemy budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, która zapewnia dostęp do szybkiego Internetu, 
w szczególności na terenach słabo zaludnionych, z dala od dużych aglomeracji – w miejscach mało atrakcyj-
nych dla prywatnych firm telekomunikacyjnych 

E-administracja i otwarty rząd 

Finansujemy projekty, które zapewniają Polakom dostęp do przyjaznych i zrozumiałych e-usług w admini-
stracji i ograniczają do minimum konieczność odwiedzania urzędów. Dbamy również o polską kulturę 
i wspieramy digitalizację książek, filmów i muzyki – dzięki temu każdy z nas, w każdej chwili, bez wychodze-
nia z domu, będzie mógł przeczytać lub obejrzeć najlepsze polskie dzieła. 

Kompetencje cyfrowe społeczeństwa 

Finansujemy projekty, które edukują Polaków w zakresie nowoczesnych technologii. Rozwijamy umiejętno-
ści, m.in. dzieci, nauczycieli, seniorów, ale także profesjonalnych programistów. Chcemy, żeby każdy z nas 
czuł się bardzo dobrze w Polsce ery cyfrowej. 

Poprzedniczkami Centrum Projektów Polska Cyfrowa była Władza Wdrażająca Program Współpracy 
Przygranicznej Phare i Władza Wdrażająca Programy Europejskie. 
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na 
mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europej-
ską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-
Niemcy 1994 - PL 9402. 
W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygra-
nicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Spra-
wiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodar-
cza (SSG). 
Dokumentami regulującymi status prawny CPPC jest statut Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz 
Regulamin organizacyjny Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

 

Więcej o POPC można przeczytać na stronie www.cppc.gov.pl oraz na stronie inwestora (beneficjenta) 

www.fibee.pl . 
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OSE 

OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA 
 

 
Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cy-
fryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE będzie w całości finanso-
wana z budżetu państwa i pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. 
Dzięki temu nauczyciele otrzymają nowoczesne rozwiązania do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. 
Operatorem sieci OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy. 

Podstawowym warunkiem uruchomienia OSE jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyj-
nej dla szkół. Szkoły, do których doprowadzona zostanie sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą 
mogły bezpłatnie korzystać z niej przez 10 lat. 

 

FIBEE (grupa kapitałowa INEA) w POPC3 

Spółka Fibee jest beneficjentem zadania POPC3, realizującym inwestycje na 19 obszarach agregacyjnych. 
Zapewni dostęp do nowoczesnej i wydajnej sieci światłowodowej w technologii FTTH (czyli ang. Fiber-To-The-
Home), światłowód do domu dla 500 000 gospodarstw domowych i 1650 jednostek oświatowych. Spółka Fi-
bee jest związana kapitałowo z INEA S.A. – liderem usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce i jednym z 
liderów infrastruktury światłowodowej w kraju. Operator jest obecny w segmencie klientów indywidualnych, 
usług dla firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół. Inea dostarcza usługi hurtowe oraz Internetu 
szerokopasmowego, telewizji, telefonii, usługi dla biznesu, data center. 

Infolinia: +48 22 247 77 01 

 




