Komputery dla mieszkańców Świdnika
Informujemy, że w dniach 2 – 22 kwietnia 2013 r. przeprowadzony zostanie nabór
uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim – edycja II” w ramach którego 30 osób z terenu naszego miasta otrzyma
bezpłatnie:
 Komputer (zestaw komputerowy)
 Bezpłatny dostęp do Internetu
 Szkolenie z zakresu obsługi komputera
Kryteria uczestnictwa w projekcie:
 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej,
 Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
 dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
 Osoby
niepełnosprawne
ze znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
 Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych
ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,
 Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin
w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę
w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie
Statystycznym”.
Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz
niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego
uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub
niepełnosprawność zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II"
realizowany na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej dnia 24 sierpnia
2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8
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Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami są dostępne w Urzędzie
Miasta Świdnik oraz na stronie www.wykluczeniecyfrowe2.lubelskie.pl.
Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w Urzędzie Miasta lub przesłać pocztą do
22 kwietnia 2013 r. (liczy się data wpływu) w zamkniętej kopercie na adres:
Urząd Miasta Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15
21-047 Świdnik
z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – edycja II”
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać pod numerem telefonu (81) 751-76-45.
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