,,e-Społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Starogard Gdański’’
Okres realizacji: od lutego 2013r. do czerwca 2015 roku

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 810 607,30 PLN, z czego 1 539 016,20 PLN pochodzi ze środków unijnych, a
271 591,10 PLN stanowi dotację celową ze środków krajowych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet VIII.
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion.
Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności na terenie gminy
poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz zakup niezbędnego sprzętu i
oprogramowania, a także zagwarantowanie odpowiednich warunków jego użytkowania oraz pomoc techniczna
przy instalowaniu sprzętu.
Projekt adresowany jest do gospodarstw domowych, osób niepełnosprawnych, 8 szkół, 5 świetlic wiejskich oraz
samorządowej instytucji kultury ,,Grodzisko Owidz” funkcjonujących na terenie gminy.
Zakłada się przeprowadzenie następujących działań:
a. Zakup 219 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
b. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz opłacenie kosztów abonamentowych przez
okres realizacji projektu,
c. Ubezpieczenie oraz serwis sprzętu komputerowego,
d. Szkolenia informatyczne dla 85 osób.
e. zakup 85 drukarek wraz z tonerami dla beneficjentów ostatecznych.
f. zakup osprzętu oraz programów komputerowych dla niepełnosprawnych beneficjentów ostatecznych
projektu.
Stan realizacji projektu:
20.11.2013r. – podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu,
01.02.2013r. – rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu,
15.03 – 15.04.2013r. – nabór 70 beneficjentów ostatecznych, którzy otrzymają darmowy komputer z dostępem do
Internetu.

05-09.2013r. – przeprowadzenie postępowań przetargowych na zakup 180 zestawów komputerowych,
świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz organizację szkoleń z obsługi komputera.
09-11.2013r. – przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera dla 70 beneficjentów ostatecznych projektu.
11.2013 – 01.2014r. – dostawa komputerów do gospodarstw domowych, szkół, świetlic wiejskich oraz Grodziska
Owidz.
14.03.2014r. - podpisanie aneksu nr POIG.08.03.00-22-015/12-05 do umowy o dofinansowanie, w ramach którego
rozszerzono grupę beneficjentów ostatecznych o 15 os. oraz zaplanowano zakup drukarek i osprzętu dla osób
niepełnosprawnych.
28.02. - 28.03.2014r. przeprowadzenie drugiego naboru beneficjentów, którzy otrzymali darmowy zestaw
komputerowy wraz z dostępem do Internetu.
06 – 08.2014r. - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawę drukarek i komputerów oraz
świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu.
09 - 10.2014r. - szkolenie z obsługi Internetu i komputera dla 15 beneficjentów projektu.
3 - 4.11.2014r. - dostarczenie zestawów komputerowych do 15 beneficjentów projektu.
24.11.2014r. - podpisanie aneksu nr POIG.08.03.00-22-015/12-06 do umowy o dofinansowanie, rozszerzający
projekt o zakup dodatkowych 24 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do szkół z terenu gminy.
23/24.11.2014r. - kradzież 10 monitorów i 9 komputerów zakupionych w ramach projektu. Kradzież miała miejsce
w Grodzisku Owidz. Dzięki działaniom policji w dniach 14/15.12.2014r. odzyskano 9 monitorów i 8 komputerów.
01-03.2015r. - przeprowadzenie postępowania na zakup 24 zestawów komputerowych do szkół oraz modernizację
wcześniej zakupionego sprzętu.

Więcej informacji dotyczących Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znajdą Państwo na
następujących stronach internetowych :
www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

Biuro projektu:
Urząd Gminy Starogard Gdański
Ul. Sikorskiego 9, pok. 24
83-200 Starogard gdański
Tel. 58 56 250 67 w. 56, faks 58 56 246 41

www.wwpe.gov.pl

Grupa szkoleniowa w Dąbrówce.

Grupa szkoleniowa w Suminie.

Świetlica wiejska w Suminie.

Grupa szkoleniowa w Jabłowie.

Grupa szkoleniowa w Szpęgawsku.

Grodzisko Owidz.

Szkoła w Rywałdzie.

Szkoła w Brzeźnie Wielkim.

Osoby, do których trafiły zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.

