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Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa 

działanie 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 

realizacja projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin 

Polski Południowo-Wschodniej”  

 

Gmina Podedwórze w dniu 28.09.2018 roku podpisała umowę na realizację projektu 

grantowego „Cyfrowa Gmina Podedwórze”.  

Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych w tym korzystania z 

Internetu i e-usług publicznych u odbiorców którzy ukończyli 25 rok życia i  zamieszkujących 

na terenie Gminy Podedwórze  poprzez darmowe szkolenia.  

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania 

problemów czy korzystania z usług publicznych w sieci. Projekt stworzy trwały mechanizm 

podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.  

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy niezbędny do przeprowadzenia 

szkoleń tj. 10 laptopów. Po realizacji projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany do 

Zespoły Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Podedwórzu. 

Efektem realizowanych działań będzie podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności 

korzystania z Internetu w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców 

uczestniczących w szkoleniach. 

W ramach 12 godzinnych szkoleń planuje się przeszkolić 110 osób w jednym z darmowych 

modułów szkoleniowych :  

„Rodzic w Internecie”  

 Rozpoznawanie treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz sposoby 

reagowania na nie, w tym znajomość oznaczeń wieku i treści w odniesieniu do stron 

internetowych, gier i aplikacji). 

 Umiejętność nadzorowania aktywności dziecka w sieci 

 Wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinno przestrzegać dziecko 

w Internecie 

 Symptomy nadużywania Internetu przez dziecko i reakcja na nie 
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 „Rolnik w sieci”  

 gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi można znaleźć w sieci, jak z nich 

bezpiecznie korzystać,  

 jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy 

urzędu,  

 najpopularniejsze portale rolnicze i fora wymiany informacji rolniczych  

 portale meteorologiczne (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl),  

 korzystanie z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i 

profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl),  

 rozliczenia podatkowe online (e-płatności i e-deklaracje) 

 

 „Moje finanse i transakcje w sieci” 

 wyszukiwanie ofert, ocena wiarygodności kontrahenta,  

 wyszukiwanie informacji na stronach instytucji publicznych, 

 bezpieczne korzystanie z serwisów społecznościowych,  

 zakupy i sprzedaż przez Internet (portale aukcyjne), 

 zarządzanie kontem bankowym, płatności elektroniczne i bezgotówkowe oraz 

bezpieczne korzystanie z nich,  

 założenie konta w ePUAP i profilu zaufanego, 

 wykorzystanie profilu zaufanego, 

 deklaracje podatkowe online, 

 korzystanie z dowolnych usług e-administracji  

 

Okres realizacji projektu od 01.08.2018 r. do 31.03.2019 r. 

Wartość projektu:  61 595,00zł i stanowi 100% dofinansowania z Funduszy Europejskich 

Zachęcamy do udziału !!! 

Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Projektu Urząd Gminy Podedwórze 

Monika Łukaszuk – Koordynator projektu, tel. 83 379 50 38, e-mail: 

mienie@podedworze.pl  

Marlena Łuszczyk – Specjalista ds. promocji i marketingu, tel. 83 379 51 85, e-mail: 

podatki@podedworze.pl  
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