„DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT –
SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO”

 Realizator Projektu: Fundacja Collegium Progressus z
siedzibą w Gródku n/Dunajcem 28, 33-318 Gródek
n/Dunajcem;
 Współfinansowanie: Projekt jest współfinansowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa – Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1.Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 Dofinansowanie Projektu z UE: 1 910 455,26 PLN
 Okres realizacji: od 01.06.2018 do 30.11.2020 r.
 Cel Projektu: wyposażenie co najmniej 3700 mieszkańców
województwa małopolskiego i świętokrzyskiego w wieku 25+, osób
starszych w wieku 50+ oraz z niepełnosprawnościami, w co najmniej
podstawowe umiejętności komputerowe i przydatne kompetencje
cyfrowe, w tym wykorzystanie e – usług publicznych. Projekt wpisuje
się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu
cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń
komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu
województw,
zwłaszcza
starszym
(w
wieku
50+)
i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi
narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w
codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego
i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania
różnorodnych spraw, w tym urzędowych.

Oferta Projektu:
 Projekt realizowany będzie w formie grantów w wysokości 15 – 150
tys. zł, wnioski składane będą na opracowanej przez Fundację
Collegium Progressus platformie internetowej bądź składane w
wersji papierowej.
 W wyniku przeprowadzonego naboru Komisja Przyznająca Granty
wyłoni min 14 grantobiorców, którzy przez okres max 12 miesięcy
będą realizować mikroprojekty dot. przeprowadzenia szkoleń
komputerowych,
według
opracowanych
scenariuszy,
dla
zrekrutowanych mieszkańców wyłonionej gminy.
 Po zakończeniu realizacji grantów, zakupiony sprzęt komputerowy
zostanie przekazany przez grantobiorców na cele edukacyjne.

Kto może zostać grantobiorcą:
 grantobiorcami projektu mogą być JST na szczeblu gminnym,
występując samodzielnie lub we współpracy z organizacjami
pozarządowymi
z
terenu
województwa
małopolskiego
i
świętokrzyskiego,
 potencjalny grantobiorca będzie posiadał odpowiednią kadrę
instruktorską, której kompetencje będą zgodne ze „Standardem
wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach
konkursu” oraz będzie dysponował salą szkoleniową dostosowaną do
potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się,
 grantobiorca przedstawi program realizacji min. 2 modułów szkolenia i
przeprowadzi co najmniej po jednym szkoleniu z danego modułu, a
także zaplanuje udział uczestników w szkoleniach łącznie nie mniej niż
27 osób,

 grantobiorca będzie mógł otrzymać punkty premiujące jeśli:
➢ założy udział w szkoleniach przez min. 50% uczestników –
osób w wieku 50+ (5 pkt)
➢ obejmie wsparciem szkoleniowym min 25% uczestników –
osób z niepełnosprawnością (5 pkt)

➢ wniosek realizowany będzie w partnerstwie z organizacją
pozarządową (5 pkt)
 czas realizacji grantu nie przekracza 12 miesięcy w okresie
kwalifikowalności projektu Operatora, tj. wrzesień 2019 r. – wrzesień
2020 r.
 budżet składanego wniosku wynosi min. 15 000 zł i nie więcej niż
150 000 zł – nie jest wymagany wkład własny

 grantobiorca będzie mógł złożyć tylko 1 wniosek

WAŻNE !
 Fundacja Collegium Progressus zapewnia wsparcie merytoryczne
na każdym etapie projektu, poprzez zapewnienie każdemu
grantobiorcy opiekuna grantu. Zadaniem opiekuna oprócz
wsparcia merytorycznego będzie także kontrola racjonalnalnego
i prawidłowego ponoszenia wydatków, rozliczanie przekazanych
środków, a także przeprowadzenie wizyt monitoringowych.
 Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń, kadra trenerska przeprowadzi
szkolenie dla instruktorów prowadzących zajęcia komputerowe.

 Grantobiorcy będą otrzymywać środki na realizację grantu zgodnie
z ustalonym harmonogramem rzeczowo– finansowym. Przekazanie
całej kwoty dofinansowania, nastąpi w terminie 14 dni od
podpisania umowy o powierzenie grantu.

 wydatki grantobiorcy w poszczególnych kategoriach nie mogą
przekraczać:
• wydatki na promocję – 20% kwoty grantu
• wydatki na sprzęt – 40% kwoty grantu
• wydatki na organizację szkoleń – 20% kwoty grantu
• wydatki na wynagrodzenie kadry instruktorskiej – 40% kwoty grantu
• wydatki na administrację/zarządzanie – 20% kwoty grantu

 W przypadku przeszkolenia mniejszej liczby osób niż zakładano,
grantobiorca zobowiązany będzie do zwrotu proporcjonalnej części
niewykorzystanego grantu.

 Grantobiorca zobowiązany będzie do umożliwienia przeprowadzenia
zarówno wizyt monitoringowych w miejscach realizacji szkolenia (min 2
wizyty), jak również poddania się ew. kontroli postępu rzeczowo –
finansowego grantu. Operator przeprowadzi takie kontrole u min. 10%
grantobiorców (min 3 podmioty), zgodnie z przygotowanym planem
kontroli/ rok.
 Po zakończeniu realizacji grantu, grantobiorca składa do operatora
oświadczenie o wydatkowaniu przekazanych środków zgodnie z
przeznaczeniem, a także kopie list obecności podpisanych przez
uczestników wraz z datami szkolenia, imionami i nazwiskami instruktorów
oraz nazwami zrealizowanych modułów szkol. Na tej podstawie
sporządzany jest całościowy protokół odbioru grantu.

UWAGA!
 Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie wymaga od grantobiorców, jakimi
są JST, stosowania art. 33 ustawy wdrożeniowej, który dotyczy zawierania
partnerstw JST z innymi podmiotami. Partnerstwo zawierane pomiędzy JST
a NGO zawierane jest na podstawie porozumienia – wzór do pobrania ze
strony www, w którym to porozumieniu określone są w sposób jasny
zadania, jakie są do wykonania w ramach projektu po stronie lidera – JST
oraz partnera – NGO.

 Operator i grantobiorca powinni przewidzieć pozyskanie zgody na
kontaktowanie się Centrum Projektów Polska Cyfrowa z
uczestnikami szkoleń realizowanych przez grantobiorców w celu
realizacji testu końcowego.
 Podstawowe kompetencje cyfrowe

▪ Poniższa tabela prezentuje zestaw kompetencji cyfrowych w 5
kategoriach. Umiejętność wykonania co najmniej jednej
czynności w ramach każdej kategorii jest wystarczająca do
uznania posiadania podstawowych kompetencji cyfrowych.

Kategoria

Rodzaj kompetencji
1. Kopiowanie lub przenoszenie pliku, folderu

UMIEJĘTNOŚCI
INFORMACYJNE

2. Korzystanie z przestrzeni dyskowej w internecie
3. Wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej
4. Wyszukiwanie informacji o towarach, usługach
5. Wyszukiwanie informacji związanych ze zdrowiem

UMIEJĘTNOŚCI
KOMUNIKACYJNE

1.Wysyłanie, odbieranie poczty elektronicznej
2. Korzystanie z serwisów społecznościowych
3.Telefonowanie przez internet i wideorozmowy przez internet
4.Umieszczanie na stronie internetowej stworzonych przez siebie tekstów,
zdjęć, muzyki, filmów, oprogramowania

UMIEJĘTNOŚCI
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW

1. Przenoszenie plików między komputerami / urządzeniami
2.Instalowanie oprogramowania lub aplikacji
3.Zmienianie ustawień dowolnego oprogramowania

1.Korzystanie z procesorów tekstu
2.Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych
3.Korzystanie z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub
audio
UMIEJĘTNOŚĆ KORZYSTANIA 1.Założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego
Z USŁUG PUBLICZNYCH
2. Wykorzystanie profilu zaufanego
UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANE Z
OPROGRAMOWANIEM

 Szkolenia prowadzone będą w ramach siedmiu modułów tematycznych

▪

„Rodzic w Internecie”

▪

„Mój biznes w sieci”

▪

„Moje finanse i transakcje w sieci”

▪

„Działam w sieciach społecznościowych”

▪

„Tworzę własną stronę internetową (blog)”

▪

„Rolnik w sieci”

▪

„Kultura w sieci”

 Wymagana jest liczba minimum 12 godzin zegarowych w ramach 1
modułu szkoleniowego
 Preferowane będą projekty, które zakładają innowacyjne podejście do
prowadzonych szkoleń.
 Wymogi dotyczące zakupu sprzętu : wytrzymały, energooszczędny,
 Cena jednostki od 900 zł do 1200 złotych

Kontakt i szczegóły na temat Projektu:
 Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej:
http://polskacyfrowa.fundacja-cp.pl/

 Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem
telefonu: 883 142 902 od 10:00-16:00
w Biurze Projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz, a także pod
adresem e-mail: grant@fundacja-cp.pl/
grant.fundacjacp@gmail.com

