Dotacje na innowacje

GMINA KRZYWCZA

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Gmina Krzywcza informuje, iż na podstawie umowy
Nr POIG.08.03.00-18-104/13-00 zawartej w dniu 06.06.2014r.
w okresie od 1 lipca 2014r. do 30 listopada 2015r. realizuje projekt pn.:
„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.
Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 900.920,00 PLN finansowana
jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej
8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem
do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich
możliwości, wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który
doprowadził do powiększenia różnic między klasami społecznymi, klasą wyższą –
osoby zamożne, które mogą sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą – osoby
biedne, których najczęściej nie stać na swobodny dostęp do Internetu.
Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu
oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania 35 - ciu gospodarstwom domowym
z terenu Gminy Krzywcza, zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa
w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną
lub niepełnosprawność.
Dodatkowo w ramach projektu w sprzęt komputerowy i Internet wyposażono
instytucje podległe Gminie Krzywcza stwarzając tym samym świetne warunki
efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Gminy.
Elementem kluczowym projektu było także przeszkolenie 417 uczestników z
zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu co pozwala każdemu
uczestnikowi na wykorzystanie zdobytej wiedzy w newralgicznych obszarach
życiowych.
Reasumując powyższe Beneficjenci Ostateczni Projektu – poprzez
umożliwienie - stworzenie dogodnych warunków korzystania z nowych technologii
oraz poprzez rozwój kompetencji w tym zakresie – mogą w pełni efektywnie
uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo
Informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

