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KONTEKST STRATEGICZNY

• Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju

• Pandemia COVID-19

• Cele Unii Europejskiej do 
2030:

• co najmniej 80% osób w 
wieku 16–74 ma 
podstawowe umiejętności 
cyfrowe 

• 20 mln specjalistów ICT

Wskaźnik Polska UE

Co najmniej podstawowe 
umiejętności cyfrowe 43% 54%

Specjaliści w dziedzinie ICT 3,5% 4,5%

Przedsiębiorstwa zapewniające 
szkolenia z zakresu ICT 18% 20%

Absolwenci kierunków w dziedzinie 
ICT 3,7% 3,9%

Polska zajmuje 24. miejsce w UE w rankingu DESI



GŁÓWNE INSTRUMENTY WSPARCIA KOMPETENCJI 
CYFROWYCH

FERS

Wsparcie systemowe
• Kluby Rozwoju 

Cyfrowego

• cyfryzacja edukacji

• dostępność cyfrowa

EFS+ 
w RP

Wsparcie bezpośrednie
• dotacje na szkolenia

• wsparcie dla nauczycieli i 
uczniów

FERC

Wsparcie kadr
• kompetencje cyfrowe 

pracowników sektora 
publicznego

• cyberbezpieczeństwo

• kampanie edukacyjno-
informacyjne 

KPO

Łagodzenie skutków 
pandemii COVID-19
• e-kompetencje

• wyposażenie szkół w 
sprzęt multimedialny

• kompetencje cyfrowe 
i metodyczne 
nauczycieli

EFRR 
w PR

Wsparcie uzupełniające
• kompetencje cyfrowe 

pracowników JST

• kompetencje 
przedsiębiorców (jako 
element projektu)



Wsparcie 
kompetencji 
cyfrowych w 

edukacji

Wsparcie 
kompetencji 
cyfrowych na 
rynku pracy 

Wsparcie kompetencji 
cyfrowych obywateli



Wsparcie 
kompetencji 
cyfrowych w 

edukacji

Kształcenie 
nauczycieli

Szkolenia dla 
uczniów

Cyfryzacja 
edukacji w JST

Branżowe 
Centra 

Umiejętności



Wsparcie 
kompetencji 
cyfrowych 
obywateli

Kluby Rozwoju 
Cyfrowego

Szkolenia w 
zakresie TIK dla 

dorosłych

Kompetencje 
cyfrowe dla 
więźniów

Cyber -
bezpieczeństwo



KLUBY ROZWOJU 
CYFROWEGO

Kluby Rozwoju Cyfrowego
• w każdej gminie w Polsce
• pomoc mieszkańcom w wejściu w 

świat cyfrowy, przełamaniu barier
• podstawowe szkolenia



SZKOLENIA W 
ZAKRESIE TIK

Regionalne Programy
Osoby dorosłe będą mogły otrzymać dotację na 
podniesienie swoich umiejętności cyfrowych 
(zgodnie z ich potrzebami) w ramach tzw. 
Podmiotowego Systemu Finansowania wdrażanego 
za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych 

Pożyczki na kształcenie (FERS)
• osoby dorosłe będą miały dostęp do pożyczek 

na kształcenie z możliwością umorzenia części 
kapitału;

• możliwość finansowania studiów 
podyplomowych, kursów, szkoleń i innych form 
kształcenia oferowanych przez krajowe i 
zagraniczne podmioty, z wyjątkiem studiów I, II i 
III stopnia



SPOŁECZEŃSTWO 
CYFROWE KPO – Komponent C, część grantowa

• utworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji 
Cyfrowych (CRKC)

• podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych:
• pracowników administracji publicznej do 

poziomu umożliwiającego zachowanie 
ciągłości świadczenia usług publicznych;

• obywateli, w szczególności osób 
wykluczonych cyfrowo, do poziomu 
niezbędnego do korzystania z nowych 
technologii w życiu codziennym i w pracy 
zdalnej;

• stworzenie sieci liderów rozwoju cyfrowego



CYBERBEZPIECZEŃSTWO
FERC – finansowanie krzyżowe
• wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych kadr 

zaangażowanych w świadczenie usług, produktów 
lub procesów cyfrowych, w tym m.in. wsparcie 
zaawansowanych kompetencji specjalistycznych z 
zakresu cyberbezpieczeństwa, gospodarki opartej 
na danych, dostępności cyfrowej;

• wsparcie rozwoju EDIH i DIH dla e-administracji w 
celu m.in. wymiany doświadczeń, dostosowania się 
do zmian wynikających z rozwoju cyfrowego, a 
także usprawnienia jej działania;

• kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz m.in. 
promowania podnoszenia kompetencji cyfrowych;



Wsparcie 
kompetencji 
cyfrowych na 
rynku pracy

Dotacje na 
usługi 

rozwojowe 

Szkolenia z 
przygotowania 

pracowników do 
transformacji 

cyfrowej

Rozwój szkoleń 
zdalnych

Rozwój pracy 
zdalnej



SZKOLENIA DLA  
PRACODAWCÓW I 
PRACOWNIKÓW

Programy Regionalne
usługi rozwojowe w ramach podmiotowych 
systemów finansowania dla pracodawców i 
ich pracowników, zgodne z ich 
zidentyfikowanymi potrzebami - w oparciu o 
Bazę Usług Rozwojowych

FERS
szkolenia przygotowujące pracodawców do 
wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie 
związaną m.in. z cyfryzacją



DODATKOWE DZIAŁANIA

Dostępność 
cyfrowa

Wzmocnienie reprezentacji 
interesów pracodawców i 
pracowników w dialogu 
społecznym w związku z 

procesami cyfryzacji i 
automatyzacji w gospodarce, 

edukacji i na rynku pracy

Instrumenty 
finansowe w zakresie 

dostępności



DZIĘKUJĘ


