
UCHWAŁA NR VI/48/19
RADY GMINY NIEBORÓW

z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Nieborów do realizacji partnerskiego projektu pod nazwą „Rozwój 
kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów” w ramach projektu „E-AKTYWNI 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku art. 7 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Gminy  uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Nieborów do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą 
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów” w ramach projektu „E-AKTYWNI 
MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1. „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych”.

2. Projekt, o którym mowa w § 1 będzie realizowany w partnerstwie z Fundacją Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju (FWZR) w okresie od dnia 15.03.2019 roku do dnia 15.11.2019 roku.

3. Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Gmina Nieborów.

4. Szczegółowy podział zadań pomiędzy gminą, a partnerem zostanie wskazany w umowie partnerskiej.

5. Realizacja projektu prowadzona będzie dla mieszkańców Gminy Nieborów.

§ 2. 1. Całkowita wartość projektu to 84.000,00 zł brutto.

2. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego wynosi 84.000,00 zł brutto.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Nieborów do zawarcia umowy partnerskiej regulującej współpracę 
w ramach projektu, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie

Projekt partnerski pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów”
w ramach projektu „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
I ŁÓDZKIEGO” polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Nieborów poprzez
przeprowadzenie szkoleń dla 150 mieszkańców w 7 modułach tematycznych zgodnych z potrzebami
uczestników, dotyczących następujących zagadnień: ”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”). Odbiorcami projektu są mieszkańcy Gminy Nieborów. Projekt
angażuje w działania różne grupy wiekowe mieszkańców, w tym osoby w wieku 25-34 lata, 35-43 lata, 44-
64 lata, 65 i więcej lat.

Rozwój społeczności lokalnych w coraz większym stopniu zależy od dostępu do wiedzy oraz
innowacyjnego myślenia i działania. W każdym z tych elementów ważną rolę odgrywają nowoczesne
technologie. Kompetencje cyfrowe stają się w coraz większym stopniu warunkiem pełnego funkcjonowania
w aktualnych mediach, determinują nie tylko korzystanie z infrastruktury i usług, ale też pełne i świadome
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i obywatelskim. Coraz powszechniejsze
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i coraz większe ich możliwości, a często
również niezbędność w praktycznie wszystkich sferach życia, powoduje, że osoby które nie będą potrafiły
lub z innych powodów nie będą mogły z tych technologii skorzystać, będą coraz bardziej wykluczone –
nie tylko cyfrowo – ale w konsekwencji także z życia społecznego.
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