
 

 

 

 

 

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III osi priorytetowej - 

cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych. 

 

Tytuł projektu: „Podwyższenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Korzenna”  

Okres realizacji: 01.09.2018 r. – 30.11.2019 r. 

Grantobiorca: Gmina Korzenna 

Całkowity koszt zadania wg wniosku o dofinansowanie: 80 640,00 zł 

Kwota dofinansowania wg wniosku o dofinansowanie: 80 640,00 zł (współfinansowanie 

UE ze środków EFRR 85,48%, z Budżetu Państwa 14,52%). 

Wkład własny Gminy Korzenna: 0,00 zł  

 

Cel główny projektu: 

Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Korzenna. 
 

Zakres rzeczowy projektu: 

Projekt będzie realizowany przez grant Gminy dotyczący przeprowadzenia szkoleń 

mieszkańców gminy Korzenna w celu podwyższenia ich kompetencji cyfrowych  

w następujących modułach tematycznych: 

•  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 

Moduły będą realizowane na terenie Gminy Korzenna –  w Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Korzennej. 

Moduł zakłada realizację w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla każdej z grup. 

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby w wieku od 25 -74 lat w dniu przystąpienia do 

mikroprojektu. Każdy mieszkaniec Gminy Korzenna może uczestniczyć w jednym 

wybranym przez siebie module. Szkolenia są bezpłatne. 
 

Efekty przedsięwzięcia: 

Produkty: 

- 12 zrealizowanych szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych  

- 192 h szkoleń z kompetencji cyfrowych  

Rezultaty: 

- 144 osoby w wieku 25-74 lata podniosą swoje kompetencje cyfrowe  

- 1 gmina podniesie swój potencjał w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych  

Realizacja grantu w ramach projektu ”e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji 

cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” nr 

POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17 realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji 

Lokalnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum”  

w ramach III osi priorytetowej - cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 

„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 


