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„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ”

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w
działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
8. „Społeczeństwo informacyjne 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007
 

Gmina Czarna zaprasza do udziału w projekcie pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ”

 
Projekt adresowany jest do mieszkańców z obszaru Gminy Czarna 

m. Czarna

Uczestnikami Projektu mogą być:
� gospodarstwa domowe spełniaj

do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
� gospodarstwa domowe spełniaj

do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
� dzieci i młodzież ucz

uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 
wsparcia we współpracy ze szkoł

� osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z orzeczeniem równowa

� rodziny zastępcze, 
� samotni rodzice. 

 
Projekt obejmuje  następujące typy działań:

� dostarczenie i instalację 
w 35 gospodarstwach domowych,

� opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres realizacji projektu,
� dostarczenie bezpłatnego Internetu przez okres realizacji projektu,
� szkolenie z zakresu obsługi komputera 

 
Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Gminy Czarna (15%).
 

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne 
www.czarna.pl/zakładka: realizowane projekty POIG/
w budynku Urzędu Gminy w 
Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w 

Pani Marlena  Błyskal -  kierownik zespołu zarządzającego ze strony Gminy Czarna, 

tel. 013 461 9009 w.43, e-mail: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna”  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  

Biuro Projektu 
 

Urząd Gminy w Czarnej 
 Czarna Górna 74; 38-710 Czarna 
 tel. 013 461 90-09 w.43 
 fax.: 013 461 92-33 
www.czarna.pl; e-mail: m.blyskal@czarna.pl  

 

PROJEKT  
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ”

realizowany przez Gminę Czarna 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 
„Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

acyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Drodzy Mieszkańcy! 

Gmina Czarna zaprasza do udziału w projekcie pn. 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ”

Projekt adresowany jest do mieszkańców z obszaru Gminy Czarna 
Czarna Górna, Czarna Dolna, Polana 

 
Uczestnikami Projektu mogą być: 

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

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

ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
cej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 

wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

ci lub z orzeczeniem równoważnym, 

Projekt obejmuje  następujące typy działań: 
dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

gospodarstwach domowych, 
opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres realizacji projektu,
dostarczenie bezpłatnego Internetu przez okres realizacji projektu,
szkolenie z zakresu obsługi komputera i sieci internetowej.  

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Gminy Czarna (15%).    

ZAPISY DO 12 LIPCA 2012 r. 

okumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie 
/zakładka: realizowane projekty POIG/  oraz w Biurze Projektu (pokój nr 7 

 Czarnej, Czarna Górna 74, 38-710 Czarna). 
Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie Projektu jest: 

kierownik zespołu zarządzającego ze strony Gminy Czarna, 

mail: m.blyskal@czarna.pl 

 

ZAPRASZAMY! 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ” 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego w ramach 
eInclusion” osi priorytetowej 

zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 
2013. 

.  
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czarna ” 

Projekt adresowany jest do mieszkańców z obszaru Gminy Czarna 

ce kryterium dochodowe upoważniające 
 

ce kryterium dochodowe upoważniające 
rodzinnych, 

z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 
cej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 

rodkami pomocy społecznej, 
osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 

opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania przez okres realizacji projektu, 
dostarczenie bezpłatnego Internetu przez okres realizacji projektu, 

Udział w Projekcie jest bezpłatny, a koszty pokrywane są ze środków Europejskiego 

są dostępne na stronie internetowej 
w Biurze Projektu (pokój nr 7 

710 Czarna).  
sprawie Projektu jest: 

kierownik zespołu zarządzającego ze strony Gminy Czarna,  


