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Promocja Projektu  
  

W najbli Ŝszym czasie Gmina Brańszczyk rozpocznie działania wdraŜające projekt 

„Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk” w ramach 

działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. 

„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 16 lipca 2009 roku została zawarta umowa o dofinansowanie w/w projektu pomiędzy 

Władzą WdraŜającą Programy Europejskie a Gminą Brańszczyk. Instytucja WdraŜająca 

zobowiązała się udzielić Gminie Brańszczyk dofinansowania w kwocie 1 033 695,76 PLN na 

realizację przedsięwzięcia, celem którego jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

społeczności zamieszkującej w Gminie Brańszczyk poprzez zapewnienie jej niezbędnego sprzętu i 

oprogramowania jak równieŜ zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. 

Dzięki jego realizacji 141 gospodarstw będzie miało moŜliwość uzyskania dostępu do Internetu 

przez zapewniony sprzęt komputerowy oraz usługę teleinformacyjną pozwalającą na powszechne 

wykorzystanie rozwiązań z zakresu usług publicznych, komercyjnych i innych innowacyjnych 

zastosowań Internetu. 

Projekt pozwoli na zachowanie równych szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy, 

zapobiegnie powstawaniu problemów społecznych (np. bezrobocie) a takŜe przyczyni się do 

wyrównania szans edukacyjnych osobom mniej zamoŜnym, zniwelowania róŜnic w dostępie do 

Internetu mieszkańcom gminy, ułatwi teŜ dostęp do usług i aplikacji internetowych osobom 

niepełnosprawnym. 

W długoterminowej perspektywie dostęp do Internetu wywrze pozytywny wpływ na rozwój 

ekonomiczny regionów i grup obecnie zagroŜonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie 

moŜliwości aktywnego udziału w nowoczesnym Ŝyciu gospodarczym. 

Docelową grupą przedsięwzięcia będą gospodarstwa domowe spełniające kryterium 

dochodowe upowaŜniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i 

świadczeń rodzinnych; dzieci i młodzieŜ ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i 

społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych; osoby niepełnosprawne ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równowaŜnym. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 216 112,66 PLN co pozwoli na osiągnięcie 
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głównego celu jakim jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego, wzrost kompetencji i 

umiejętności informatycznych, posługiwania się komputerem i obsługi Internetu wśród osób 

objętych projektem, wzrost pozycji na rynku pracy i samooceny  tych Ŝe osób.  

Gmina posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie celowego wykorzystania środków 

publicznych  pochodzących z róŜnych źródeł , dlatego teŜ jako priorytet traktuje niniejszy projekt i 

dołoŜy wszelkich starań aby osiągnąć postawione przed sobą cele.  
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