INFORMACJA O REALIZACJI PRZEZ GMINĘ RADZYMIN PROJEKTU
W RAMACH DZIAŁANIA 8.3 PROGRAMU OPERACYJNEGO
INNOWACYJNA GOSPODARKA

SZANOWNI PAŃSTWO,
mam przyjemność poinformować, iŜ Gmina Radzymin rozpoczęła realizację projektu
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka o nazwie
„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Radzymin”. Projekt jest
realizowany na podstawie umowy zawartej w połowie czerwca 2009 r. z Władzą WdraŜającą
Programy Europejskie, a jego wartość wynosi 2 021 977 zł, z czego 1 718 680, 45 zł pochodzi ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Radzymin
poprzez przekazanie osobom uprawnionym do skorzystania z pomocy, na określony czas,
sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i sprzętem pozwalającym na korzystanie
z sieci internetowej oraz zapewnienie przez ten okres bezpłatnego dostępu do Internetu. Sprzęt
niezbędny do korzystania z Internetu będzie przekazywany na podstawie umowy – uŜyczenia.
Tym samym dla gospodarstw domowych, wykluczonych z aktywnego uczestnictwa w
społeczeństwie informacyjnym ze względów ekonomicznych, stworzona zostanie od 2010 roku
moŜliwość wyposaŜenia w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu. W bieŜącym roku
planowane jest przeprowadzenie procedur przetargowych na zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem oraz wyłonienie operatora telekomunikacyjnego, który zapewni dostęp do
sieci internetowej.
Na przełomie roku 2009 -2010 będą takŜe realizowane szkolenia dla osób, które będą miały
moŜliwość
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i
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komputerowych.
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Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu z pomocy skorzysta w najbliŜszych latach blisko
290 gospodarstw domowych na terenie gminy Radzymin.
Grupą docelową, uprawnioną do skorzystania z powyŜszej pomocy są:


gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,



gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upowaŜniające do otrzymania
wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,



dzieci i młodzieŜ ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej
do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze
szkołą oraz ośrodkami pomocy społecznej,



osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub
z orzeczeniem równowaŜnym,



rodziny zastępcze.

Podczas przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu pracownicy ośrodka pomocy
społecznej oraz pedagodzy szkolni wstępnie określili grupę potencjalnych beneficjentów
projektu.
W październiku 2009 r. do wybranych i spełniających powyŜsze kryteria gospodarstw domowych
z terenu Gminy Radzymin zostanie przekazana listownie informacja o rozpoczęciu realizacji
projektu. Dla tych gospodarstw zorganizowane zostaną takŜe spotkania informacyjne w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy Radzymin.
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