Wojewódzki Program
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób
najuboższych oraz niepełnosprawnych”

Wojewódzki Program
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych
oraz niepełnosprawnych”

Cel główny: Likwidowanie wykluczenia cyfrowego na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zapewnienie
dostępu do internetu, technologii informacyjnych i wiedzy.
Komplementarność realizacji programów narzędziowych przewidzianych
w programie ma na celu w dłuższej perspektywie poprawić trudną
sytuację wielu mieszkańców województwa:
Niepełnosprawni na rynku pracy 7.4 PO KL - aktywizacja społeczno-zawodowa osób
niepełnosprawnych i poprawa dostępu do zatrudnienia dla tych osób;

Konkurs dla szkół i placówek oświatowych „Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" 9.1.2 PO KL

- tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu
oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i
zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych.

Wojewódzki Program
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych
oraz niepełnosprawnych”

Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 9.2
PO KL
- wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe
(z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu
zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego” I edycja 8.3 PO IG
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego” II edycja 8.3 PO IG

OKNO
NA
ŚWIAT
II
EDYCJA
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA (DZIAŁANIE 8.3)

PROJEKT
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
REALIZOWANY W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
8 OSI PRIORYTETOWEJ
„SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE – ZWIĘKSZANIE INNOWACYJNOŚCI
GOSPODARKI”
Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej
lub niepełnosprawności
Działanie 8.3 finansowane jest w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W DZIAŁANIE 8.3

ZARZĄDZAJĄCA:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

POŚREDNICZĄCA:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

WDRAŻAJĄCA:
Władza Wdrażająca Programy Europejskie
REALIZACJA:
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu

II EDYCJA – GŁÓWNE CELE
W ramach projektu zostaną zrealizowane
następujące zadania (cele operacyjne):
•

•

•
•

•
•

dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania, zapewnienie dostępności
rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, uczniów i młodzieży uprawnionej do
pobierania stypendium socjalnego oraz gospodarstw domowych w trudnej sytuacji
materialnej;
zapewnienie bezpłatnego łącza do Internetu przez okres 24 miesięcy dla 50
gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia;
zapewnienie bezpłatnego łącza do Internetu przez okres 24 miesięcy dla 1 770 osób
niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub z orzeczeniem równoważnym;
zapewnienie bezpłatnego łącza do internetu przez okres 24 miesięcy dla 1180 dzieci
i młodzieży uczącej się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej
uprawnionej do uzyskania stypendiów socjalnych;
organizacja i realizacja szkoleń z praktycznego wykorzystania Internetu i technologii
informacyjnych;
akcja informacyjna, promująca wykorzystanie technik informacyjnych i Internetu
w codziennym życiu (realizowana na grupie docelowej).

Charakterystyka wsparcia – co otrzyma Beneficjent:

•

Sprzęt komputerowy o podwyższonej trwałości i wytrzymałości na czynniki
zewnętrzne i uszkodzenia mechaniczne;

•

Oprogramowanie niezbędne nie tylko do korzystania z internetu, ale również
do podnoszenia kwalifikacji, zapewniające swobodną komunikację,
minimalizujące bariery związane z niepełnosprawnością, oprogramowanie
antywirusowe oraz monitorujące (licencje na minimum 7–letni okres realizacji
oraz trwałości);

Charakterystyka wsparcia – co otrzyma Beneficjent:

•

Ubezpieczenie obejmujące czynniki losowe i ryzyka związane z winą
użytkownika sprzętu;

•

7-letnia gwarancja na sprzęt komputerowy oraz doposażenie;

•

Szkolenia z zakresu wykorzystania komputera i internetu organizowane w
powiatach w których mieszkają Beneficjenci, dostosowane do osób
niepełnosprawnych, z wyżywieniem oraz materiałami dydaktycznymi
opracowanymi również w języku Braille`a;

Charakterystyka wsparcia – co otrzyma Beneficjent:
•

Pełne wsparcie techniczne, doradcze oraz zapewnienie stałego kontaktu z
centrum serwisowym;

•

Umożliwienie uczestnictwa w platformie e-learningowej, portalu
społecznościowym, uruchomienie elektronicznych giełd pracy dla osób
niepełnosprawnych przy współudziale PUP, MOPS, MOPR, PCPR, instytucji
pozarządowych.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO
PROGRAMU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU:
•

„Ożywienienie” lokalizacji wykluczonych infrastrukturalnie – włączenie
infrastrukturalne białych plam na mapach zasięgów dostawców usług
telekomunikacyjnych działających w regionie.

•

Kontrola nad przekazanym wsparciem, ewaluacja oraz sprawozdawczość
skupiona w jednym wyspecjalizowanym biurze obsługi projektu.

•

Projekt o tak dużej skali ma szansę zmiany niekorzystnie kształtujących się
wskaźników dotyczących wykluczenia cyfrowego dla naszego województwa.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO
PROGRAMU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU:
•

Stworzenie platformy komunikacji z osobami objętymi projektem,
w przyszłości zintegrowanie wszystkich tego typu projektów z terenu
województwa – uzyskanie efektu synergii – tworzenie platform
edukacyjnych, portali społecznościowych, kanałów komunikacji
pracodawca – poszukujący pracy.

•

Aktywizacja grup docelowych: uczniowie – uzyskają wyrównanie szans
z dziećmi z rodzin o wysokich dochodach, osoby niepełnosprawne –
włączone zostaną do społeczeństwa informacyjnego, uzyskają nowe
możliwości kontaktu ze społeczeństwem.

•

Korzyści skali zapewnią opłacalność wyspecjalizowanej firmie w objęciu
opieką serwisową, na wysokim poziomie, każdego beneficjenta
ostatecznego w okresie trwałości projektu.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYSTĄPIENIA DO
PROGRAMU ORAZ REALIZACJI PROJEKTU:
•

Przystąpienie do wojewódzkiego programu zagwarantuje udział w innych
działaniach i programach np. POKL, programach opracowywanych przez
Departament Edukacji, Spraw Społecznych i inne departamenty Urzędu
Marszałkowskiego.

•

Dostęp każdego samorządu do informacji dot. realizacji projektu na terenie
każdej gminy – włącznie ze sprawozdawczością.

•

Udział w kampanii promocyjno informacyjnej władz JST, które przystąpiły do
wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

PROPOZYCJA REALIZACJI PROCESU
NABORU WNIOSKÓW
OSOBY
OSOBY
W
W TRUDNEJ
TRUDNEJ
SYTUACJI
SYTUACJI MATERIALNEJ
MATERIALNEJ
(TYLKO 50 GOSP.DOM)

REKOMENDACJA
WŁADZ JST
GMINNE OPS,
PROPONOWANY SYSTEM NABORU
WNIOSKÓW:
GMINNE OPS, MIEJSKIE OPS,
MIEJSKIE OPR

MIEJSKIE OPS,
MIEJSKIE OPR

OSOBY Z ORZECZENIEM
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W STOPNIU UMIARKOWANYM
LUB ZNACZNYM

DZIECI I MŁODZIEŻ Z RODZIN
OSOBY
W TRUDNEJ
SYTUACJI
MATERIALNEJ
I ŻYCIOWEJ
NIEWIDOME
(1180 OSÓB)

(1770 OSÓB)

POWIATOWE CENTRA
REKOMENDACJA
WŁADZ JST
PROPONOWANY SYSTEM NABORU
POMOCY
RODZINIE,
WNIOSKÓW:
GMINNE OPS,
MIEJSKIE OPS,
MIEJSKIE
OŚRODKI
MIEJSKIE OPR, PCPR, PZN
POMOCY RODZINIE

REKOMENDACJA WŁADZ JST

POLSKI ZWIĄZEK
NIEWIDOOMYCH

PROPONOWANY SYSTEM NABORU
WNIOSKÓW:
GMINNE SZKOŁY PODSTAWOWE I ŚREDNIE
Z REKOMENDACJĄ POŚREDNIĄ
DYREKCJI TYCH SZKÓŁ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
KOMISJA
KWALIFIKACYJNA URZEDU MARSZAŁKOWKSIEGO
WOJEWÓDZTWA KUJ-POM W TORUNIU,
WOJEWÓDZTWA
KUJ-POM
W TORUNIU
SPOŁECZNA
RADA DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

AKTUALNY ETAP REALIZACJI PROJEKTU
•

TWORZENIE REGULAMINU REALIZACJI PROJEKTU;

•

TWORZENIE ALGORYTMU ROZDYSPONOWANIA WSPARCIA NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO;

•

TWORZENIE FORULARZY WNIOSKÓW O UDZIELENIE
WSPARCIA;

•

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO
PROJEKTU.

PRZYKŁADOWY
WNIOSEK

PRZYKŁADOWA
REKOMENDACJA

Struktura finansowania II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w okresie
realizacji
5 140 690,80 zł

29 130 581,21 zł
Wkład własny województwa
Środki z EFRR w ramach POIG

Łączna wartość projektu: 34 271 272 zł
Całkowite finansowanie przez Urząd Marszałkowski następujących zadań:
-Promocja projektu
-Koszty kontroli i monitorowania
-Personel projektu
-Koszty ogólne projektu (prowadzenie biura, materiały biurowe i eksploatacyjne)

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:
•III KWARTAŁ 2012 r. – PROCES REKRUTACJI I KWALIFIKACJI
WNIOSKODAWCÓW, ZINTEGROWANA KAMPANIA PROMOCYJNA
•I KWARTAŁ 2013 r. – URUCHOMIENIE ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE
PROCEDURY PRZETARGOWEJ, ZINTEGORWANA KAMPANIA
PROMOCYJNA
•II KWARTAŁ 2013 r. – DOSTARCZENIE WSPARCIA BENEFICJENTOM
OSTATECZNYM (SZKOLENIA, SPRZĘT, USTANOWIENIE ŁACZ
INTERNETOWYCH), ZINTEGROWANA KAMPANIA PROMOCYJNA
•III,IV KWARTAŁ 2013 r. – ORGANIZACJA KOLEJNYCH EDYCJI
SZKOLEŃ DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH
•2014-2015 r. – EWALUACJA, MONITORING SPRAWOZDAWCZOŚĆ
(WZGLĘDEM WWPE ORAZ JST UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE)
•IV KWARTAŁ 2015 r. – ZAMKNIĘCIE PROJEKTU

INNE INFORMACJE ORAZ DOKUMENTY PROJEKTOWE ZOSTANĄ
ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://wejdzwsiec.pl

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU

ZA UWAGĘ I SERDECZNIE
ZAPRASZAMY DO PRZYSTĄPIENIA
DO PROGRAMU ORAZ PROJEKTU
r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl
tel: 728833932

