
 

 

Gmina Miastków Kościelny realizuje projekt pod nazwą „ Internet dla mieszkańców Gminy Miastków 

Kościelny wykluczonych cyfrowo – druga edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka               

2007-2013, działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa         

8. „Społeczeństwo informacyjne  - zwiększenie innowacyjności gospodarki” 

 

                                    Całkowita wartość projektu wynosi 706.850,00 PLN 
Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych,                                                                                                                                                   

związanych z realizacją Projektu wynosi 689.192,51 PLN 
Dofinansowanie projektu ze środków europejskich wynosi 585.813,63 PLN 

Dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych wynosi 103.378,88 PLN 
 

 
Umowa na dofinansowanie projektu nr umowy: POIG.08.03.00-14-217/13-00 zawarta pomiędzy 
Władzą  Wdrażającą Programy Europejskie, a Gminą Miastków Kościelny została podpisana w dniu 
06.12.2013r. 

Do umowy został podpisany Aneks Nr 1/KSI-SIMIK POIG.08.03.00.14-217/13-01 z dnia 10.03.2015r. 

 

Okres realizacji projektu 01.01.2013r. – 30.09.2015r. 

 

Cel ogólny projektu – zapewnienie dostępu do Internetu na terenie Gminy Miastków Kościelny dla 
osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym” w  grupie gospodarstw domowych  z powodu trudnej 
sytuacji  materialnej,  z tytułu niepełnosprawności,  rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, osoby z 
grupy 50+ oraz jednostki podległe.  

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów: 

Wyposażenie w sprzęt  komputerowy i dostarczenie Internetu do 70 gospodarstw domowych z 
Gminy Miastków Kościelny oraz do 6 jednostek podległych Wnioskodawcy z obszaru jego działania: 

1. Publiczne Gimnazjum w Miastkowie Kościelnym 
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym 
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu 
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli 
5. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym 
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym 

Zapewnienie dostępu do Internetu dla  uczestników  projektu. Przekazanie uczestnikom  projektu 
wiedzy w zakresie korzystania z technologii informacyjnych poprzez szkolenia z obsługi komputera, 
korzystania z zasobów i możliwości Internetu. 

 



 

 

Grupy docelowe projektu: 

  

1. Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania 
wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. 

2. Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej 
do uzyskania stypendiów socjalnych. 

3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub 
orzeczeniem równoważnym. 

4. Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice, rodziny niepełne. 
5. Osoby z grupy 50+ których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno- rentowych. 


