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Fundacja Lux Verltatis skupJa wokół swoich celów statutowych m'in' ludzistarszych, których od
kilku lat określa się w Po|sce jako ,, osoby wyk[uczone cyfrowo". od kilku lat w rarnach swoich
możliwościuczymY poslugiwania się komputerern, etc' W bieżącym roku Centrum Projektów Polska

Cyfrowa

z

ramienia Ministerstwa Cyfryzacji ogłoslłonabór do konkursu mającego na celu

zorganizowanie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla osob w wieku 65+. Jako podmiot
cieszący się ogromnym zaufaniem w tej grupie społecznej chcemy przystąpic do tego pro.1ektu.
Niezbędnym warunkiem d|a przystąpienla do projektu jest pozyskanie od przedstawicieligmin lub
gminnych jednostek organizacyjnych Deklaracji, którą przesyłam w załączen1u'

Mając na wzg|ędzie fakt, ze Pan Marszałek jako gospodarz województwa, ma wptyw na
przedstawlcieli poszczego|nych gmin, zwracamy się z prośbąo pomocw pozyskaniu Dek|aracji od
urzędów gmin"

Z

dotychczasowych doświadczeń Fundacji wynika, ze najskuteczniejszą formą komunikacji
z gminami jest przeslanie informacji o Projekcle (zawartej poniżej w punktach) wraz z prośbą
o przesyłanie wypełnionych Deklaracji na adres Fundacji Lux Veritatis przez ePUAP z Urzędu
Marszałkowsk1ego.

Deklarację podpisywac moBą urzędnicy, aIe także przedstawiciele gminnych lednostek
organizacyjnych np. dyrektorzy szkół, bibliotek, domów kultury, GoPS/MoPS etc.
ZałoŻenia Projektu:

l
r

Projekt dotyczv szkoleń osób w wieku senioralnym 65+ w zakresie podnoszenia kompetencji
cyfrowych (obsługi np. tabletów i korzystania z lnternetu w zakresie codziennych potrzeb)'
Gminy nJe będą ponosiły żadnych kosztów, ani odpowiedzialności za organizację szkoleń'

let. 5
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Uczestników ku rsów jest bezpłatne'
Udział gmin to jedynie odesłanie podpisanej załączonej Dekłaracji'

a

jest odesłanie deklaracjl przez
Warunkiem realizacjJ szkolenia na terenle danej gminy

)

Zwracarny się z prośbą
przedstawicieli gmin lub gminnych jednostek organizacyjnych - dlatego
o jej uzupełnienie iodesłanie.
jednostkę nadzorowaną przeZ Ministerstwo CyfryzacjItj'
Deklaracja została przygolowana przez
jest organizatorem konk'ursu.
Centrurn Projektów Polska Cyfrowa. ktore

Deklaracja powinna byĆ wystawiona

a

a

dla kazdego podmiotu Startującego W

konkursie

jednej deklaracji'
niezaleznie. Możliwe jest podpisanie więce1 niz
i do n]czego nie zobowiązu]e'
Deklaracja nie jest formą zobowiązania, nie jest to żadna umowa
liczbą szacunkową osób
ticzba osób jaką należy wpisac w dektaracji.jest iczbą tylko i wyłącznie
trzech kolejnych
perspektywie
gminy
w
danei
jaka potencjalnie jest do przeszkolenia na terenie
f

lat.

będzie realizowany od przyszłegc roku' Planowany
plus 3 spotkanla animacy]ne po
cyklszkoleń to; 15 spotkań zwykwaiifikowana kadrą trenerską
Projekt jest na etapie przYgotowawczYm

-

szko teniu.

jesteśmyna etapie przygotowawczym)
Po cyklu szkoleń planujemy tjest to Wstępne założenie (tablet lub notebook)'
przekazać uczestnikom sprzęt wykorzystywany podczas szkoleń
536 600 999'
tel'
pod
numerem
W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji

Prosimy

o

pr-zesyłanie Deklaracji

do dnia

26'01,za:'7 roku

na adres

mailowy:

numer: 725356474

BędziernY wdzięczni za okazaną pomoc'

.
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Deklaracja udziału w Projekcie1
Działanie 3.1 Działonia szkoleniowe na rzecz rozwoiu kompetencji cyfrowych
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata ZO14-ZOZOZ

Ja niżej podpisan aly działając W imieniu

Gminy/gminnej jednostki organizacyjnej
............... .................o: dektiiujó
gotowośćmieszkańców Gminy do udziału w Projekcie wybranym do dofinansowania (datej:
Projekt), w ramach Dziatania 3.1 Dziatania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych Programu operacyjnego Polska Cyfrowa z014-20Ż0 (datej: ,,Działania 3.'|
PoPc''), z 7astrzeżeniem, iż warunkiem reatizacji Projektu jest podpisanie przez
Beneficjenta' umowy o dofinansowanie Projektu ze śródkow Działania 3.'1 P9PC.
Jednocześnie, deklaruję udziat
osób, w tym ....'osób powyżej 65 roku zycia z terenu
Gminy w ramach dziatań Projektu.

z siedzibą

w

Niniejsza deklaracja będzie uwzględniona W dokumentacji wniosku o dofinansowanie
składanego w konkursie organizowanym przez Centrum Projektów Potska Cyfrowa w
ramach Działania 3.1 POPC i ma na celu oszacowanie ticzby osób ptanowanych do objęcia
wsparciem w ramach Projektu.

7a proces rekrutacji

uczestników projektow

dofinansowania odpowiedziaIny będzie Beneficjent.

(miejscowość,data)

W

przypadku wybrania Projektu do

(podpis i pieczęc osoby reprezentującej
Gmi nę l gminną jednostkę organizacyjną)

z gminą, będzie odbywać się na zasadach określonych w art. 33 ustawy z dnia 1'l tipca
zasadach realizacji programów w zakresie potityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-Ż020 (Dz. U. z2016 r. poz.217, L.j. ze zm'), wnioskodawca jest dodatkowo zobowiązany ao
zawarcia z gminą umowy o partnerstwie i stosowania minimaInego zakresu umowy o partnerstwie stanowiąćego
!_eżeti wspótpraca

2014

r. o

załącznik do Regulaminu konkursu.
' Administratorem danych osobowych zebranych poprzez dektaracje jest Minister Rozwoju (MR) petniący
funkcję lnstytucji larządzającej dla Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata zolą-zozo, mający
siedzibę przy pl. Trzech Krzyży 3/5,00-507 Warszawa. Poniższe dane osobowe zbierane są przez MR w celu
realizacji Programu Polska Cyfrowa, zgodnie z ustawą zdnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie łanych osobowych
(Dz. U. zŻ016 r.' poz 9Ż2, z późn. zm.) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treścilej
danych oraz możliwośćich poprawiania. Dane podawane przez osoby, których dóty;zą, są dobiowotnie, jedńak

ej (np. gminny dom kultury, gminna bibtioteka, gminny
tki organizacyjnej.

tórego projekt W wyniku rozstrzygnięcia naboru
nr PoPC.03.0'l .00-lP.01 '00-002/17 zostat rekomendowany do dofinansowania na terenie danego województwa.
u
Nateży wskazac szacunkową ticzbę mieszkańców z danel gminy, którzy wezmą udziat w pro;ótcie.

'

Nateży wskazac szacunkową ticzbę mieszkańców w wieku powyżej ó5 roku życia, ktorzy wezmą udział

w projekcie.

