
 

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” 

 
„„e”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

mieszkańców Gminy Czorsztyn” 
 
 

Dnia 10.06.2014 r. Gmina Czorsztyn podpisała umowę o dofinansowanie nr POIG08.03.00-
12-110/13-00 Projektu „„e- ”- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców  

Gminy Czorsztyn” w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion, osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
 
 

W ramach podpisanej umowy Gmina zakupi 90 komputerów wraz z oprogramowaniem  
w tym 50 zestawów komputerowych dla 50 gospodarstw domowych oraz zapewni dostęp  
do Internetu oraz 40 zestawów komputerowych, każdy z dostępem do Internetu 
zamontowanych zostanie w instytucjach publicznych tj. Szkoła Podstawowa  
w Kluszkowcach, Zespół Placówek Oświatowych w Maniowach oraz Dom Kultury  
w Maniowach, Kluszkowcach i Izba Regionalna w Sromowcach Wyżnych.  
 
 
Beneficjent: Gmina Czorsztyn  
Wartość projektu: 432 200,00 PLN 
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 432 200,00 PLN 
Okres realizacji projektu: 01.07.2014 r. – 30.09.2015 r. 
 

„Dotacje na Innowacje" „Inwestujemy w Waszą przyszłość" 
Projekt współfinansowany ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

 
Cel projektu 
Głównym celem projektu jest zakup 50 zestawów komputerowych wraz z dostępu  
do Internetu dla gospodarstw domowych zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu 
Gminy Czorsztyn z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności, 
zakup 40 zestawów komputerowych jednostkom podległym Gminie Czorsztyn wraz  
z dostarczeniem Internetu, oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera  
i korzystania z Internetu. 
Cel projektu zgodny jest z celem działania 8.3 POIG - przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności. Cel główny zostanie 
osiągnięty przez cele szczegółowe tj. zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zasobów 
ludzkich regionu (mieszkańcy Gminy), w zakresie sprawnego wykorzystywania 
innowacyjnych technologii informatycznych z obszaru ICT oraz rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, opartego na wiedzy.  
 
Wskaźnik produktu 

Wskaźnik produktu 
Jedn. 
miary 

2014 2015 RAZEM 
   

1 
Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały 
dofinansowanie dostępu do Internetu* 

szt 50 0 50 
   

2 Liczba zakupionych zestawów komputerowych* szt 90 0 90 
   

3 
Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, 
treningów, wizyt studyjnych* 

szt 5 0 5 
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4 
Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, 
seminariów* 

szt 1 1 2 
   

5 
Liczba jednostek sektora publicznego podległych 
Wnioskodawcy, które otrzymały dofinansowanie dostępu 
do Internetu** 

szt 3 0 3 
   

6 Liczba wydrukowanych plakatów szt 35 0 35 
   

7 Liczba wydrukowanych ulotek informacyjnych szt 1000 0 1000 
   

 
Wskaźnik rezultatu 

Wskaźnik rezultatu 
Jedn. 
miary 

Wartość bazowa 
(przed rozpoczęciem 
realizacji projektu)  

Wartość docelowa 
(na koniec realizacji 
projektu)  

1 
Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do 
Internetu* 

szt 0 55 

2 
Liczba szkół, która uzyskała możliwość dostępu do 
Internetu* 

szt 2 2 

3 
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury 
wspartej w wyniku realizacji projektu* 

szt 0 150 

4 Liczba przeszkolonych osób* szt 0 55 

5 Liczba osób korzystających z usług on-line* szt 0 500 

6 
Liczba jednostek sektora publicznego podległych 
Wnioskodawcy, które uzyskały możliwość dostępu do 
Internetu** 

szt 0 3 

7 
Liczba osób, ktore otrzymaly informację o 
realizowanym projekcie poprzez akcje informacjno - 
promocyjną ( plakaty , ulotki) 

szt 0 3000 

 
Opis projektu 
Przedmiotem projektu jest wyposażenie w sprzęt komputerowy i stosowne oprogramowanie, 
zapewnienie dostępu do Internetu w czasie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat po 
zakończeniu projektu oraz opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania w czasie realizacji 
projektu i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu 
dla osób uczestniczących w projekcie z terenu Gminy Czorsztyn. 
 
Projekt skierowany jest do: 

 Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia  
w ramach systemu pomocy społecznej; 

 Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia  
w ramach systemu świadczeń rodzinnych; 

 Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej  
i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do 
otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy 
społecznej; 

 Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym; 

 Jednostki podległe beneficjentowi (w tym biblioteki publiczne, instytucje kultury, 
szkoły publiczne); 

 Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych; 

 Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których 
przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie, z roku 2013 był niższy, niż 
ostatni aktualny roczny wskaźnik przeciętnego miesięcznego dochodu 
rozporządzalnego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 


