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Informacja o zakończeniu realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie Gminy Krzywcza

Gmina Krzywcza w dniu 30 listopada 2015r. zakończy realizację projektu
„Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności
gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie:
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 lipca 2014 roku, zakończenie 30 listopada
2015 roku.
Głównym celem Projektu było: zapewnienie szerokopasmowego dostępu do
Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, cel główny
został zrealizowany poprzez:
1) zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu 35 gospodarstwom domowym
o niskich dochodach, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się i osiągająca
bardzo dobre wyniki w nauce, lub znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej albo posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
lub umiarkowanym;
2) utworzenie

15

punktów

ogólnego

dostępu

do

Internetu

w

6

kluczowych

miejscowościach gminy ulokowanych w szkołach, bibliotekach, świetlicach wiejskich
oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy;
3) zakup sprzętu komputerowego dla 35 gospodarstw domowych oraz jednostek
podległych Beneficjentowi i przeprowadzenie szkoleń dla tejże grupy docelowej,
4) podniesienie umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych sprzętu komputerowego i Internetu;
5) podniesienie wartości własnej osoby w samoocenie a także ocenie rówieśniczej.
Uzyskanie szerokiego dostępu do wiedzy, nowych możliwości nauki języków obcych,
efektywnego funkcjonowania w e-społeczeństwie, zapewni lepszy start w kolejny etap
edukacji lub podjęcie pracy;
6) aktywizację zawodową osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych.
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.
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Realizacja projektu zakończy się 30 listopada 2015r., jednakże trwałość projektu zostanie
zachowane przez kolejne 5 lat tj. do 30 listopada 2020r.
REZULTATY PROJEKTU
Projektem objęto gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym
ze względu na niskie dochody, w których zamieszkują dzieci i młodzież ucząca się
i osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce, lub znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej albo posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym
lub umiarkowanym – tj. 35 gospodarstw, które otrzymały zestawy komputerowe wraz
z darmowym dostępem do Internetu.
Beneficjenci projektu zostali przeszkoleni z zakresu obsługi komputera i Internetu.
Przeszkolono w sumie 417 osób.
Dodatkowo wsparciem objęto 15 jednostek podległych Gminie w następującym
zakresie:
1) Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Babicach – 10 zestawów komputerowych
2) Świetlica wiejska w Babicach – 5 zestawów komputerowych
3) Filia Biblioteki w Babicach – 5 zestawów komputerowych
4) Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Bachowie – 10 zestawów komputerowych
5) Świetlica wiejska w Bachowie – 5 zestawów komputerowych
6) Szkoła Podstawowa w Krzywczy – 10 zestawów komputerowych
7) Publiczne Gimnazjum w Krzywczy - 10 zestawów komputerowych
8) Gminna Biblioteka w Krzywczy - 5 zestawów komputerowych
9) Świetlica wiejska w Krzywczy – 5 zestawów komputerowych
10) Biuro Obsługi Mieszkańców w UG Krzywcza – 2 zestawy komputerowe
11) Szkoła Podstawowa w Reczpolu – 10 zestawów komputerowych
12) Filia Biblioteki w Reczpolu – 5 zestawów komputerowych
13) Świetlica wiejska w Reczpolu – 5 zestawów komputerowych
14) Świetlica wiejska w Skopowie – 5 zestawów komputerowych
15) Świetlica wiejska w Woli Krzywieckiej – 5 zestawów komputerowych
Wsparcie Unijne przeznaczone było także na serwisowanie i ubezpieczenie zakupionych
w projekcie urządzeń. Wszystkie w/w jednostki otrzymały również szerokopasmowy dostęp
do Internetu. Nieprzerwalnie przez 5 kolejnych lat istnieje możliwość skorzystania ze sprzętu
komputerowego oraz z darmowego dostępu do Internetu w każdej z 15 jednostek podległych
w godzinach ich urzędowania.
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.
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Dzięki realizacji projektu osiągnięto również niemierzalne efekty w postaci:
1) wykorzystania

w

procesie

uczenia

się

dostępu

do

najnowszych

pomocy

dydaktycznych zamieszczanych na stronach WWW;
2) korzystanie z elektronicznych bibliotek, encyklopedii, słowników;
3) poszukiwania ofert pracy w elektronicznym systemie urzędów pracy i EURES;
4) dostęp do portali informacyjnych oraz prasy w wersji elektronicznej;
5) rozwój zainteresowań poprzez blogi, portale społecznościowe.
Realizacja naszego Projektu to wsparcie działań Władz Gminy mających na celu
wszechstronny rozwój mieszkańców oraz równe szanse dla wszystkich niezależnie od
sytuacji materialnej, pozwalające na dotarcie do wszystkich grup społecznych i wspierające
proces edukacji.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
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