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Wg rozdzielnika

Zaproszenie do wsparcia beneficjentów
działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzez rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzących szkolenia osób z grupy wiekowej 65+

Szanowny Państwo,
Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej „CPPC”) we współpracy z Ministerstwem
Cyfryzacji postanowiło przeznaczyć część funduszy z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
(dalej „POPC”) na wsparcie kompetencji cyfrowych i aktywizację osób z grupy wiekowej 65+.
W związku z powyższym, w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych” POPC uruchomiony został konkurs na prowadzenie szkoleń lub
kursów tematycznych z zakresu podstawowych umiejętności cyfrowych dla wskazanej powyżej
grupy docelowej. Ich celem będzie podniesienie poziomu umiejętności wykorzystania e-usług,
począwszy od nauki obsługi komputera i internetu, jak również rozwijanie umiejętności
bardziej zaawansowanych. Beneficjentami mogą zostać organizacje pozarządowe, jednostki
samorządu terytorialnego lub instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów
trzeciego wieku.
Warunki konkursu, w ramach poszczególnych projektów, zakładają realizację szkoleń
trwających ok. 15 tygodni w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Projekt obejmie swym zasięgiem
obszar województwa na terenie którego beneficjent będzie zobowiązany przeszkolić osoby
powyżej 65 roku życia. Zgodnie z zasadami konkursu, w każdym województwie wskazano
minimalną ilość osób do przeszkolenia:

•

w województwie mazowieckim – 4 341 osób

•

w województwie śląskim – 3 809 osób

•

w województwie małopolskim – 2 575 osób

•

w województwie wielkopolskim – 2 541 osób

•

w województwie dolnośląskim – 2 353 osoby

•

w województwie łódzkim – 2 200 osób

•

w województwie lubelskim -1 750 osób

•

w województwie pomorskim – 1 694 osoby

•

w województwie kujawsko-pomorskim – 1 599 osób

•

w województwie podkarpackim – 1 584 osoby

• w województwie zachodniopomorskim – 1 317 osób
w województwie świętokrzyskim – 1 079 osób

w województwie warmińsko• w województwie podlaskim – 956 osób

•

mazurskim – 1 012 osób

w województwie opolskim – 819 osób

• w województwie lubuskim – 752 osoby.
Łączenie planuje się objąć szkoleniami 30 382 osoby w wieku powyżej 65 lat. Rozpoczęcie
szkoleń w ramach wyłonionych w konkursie projektów przewidywane jest już w styczniu 2018r.
Aby stworzyć jak najlepsze warunki dla podnoszenia wiedzy i umiejętności użytkowników
dopuszczono możliwość zakupu sprzętu komputerowego, w tym tabletów i komputerów, które
mogą zostać przekazane osobom szkolonym.
Po ogłoszeniu konkursu CPPC otrzymało od operatorów telekomunikacyjnych ofertę
wsparcia beneficjentów np. poprzez zapewnienie osobom szkolonym darmowego dostępu do
internetu mobilnego na czas realizacji projektu.
W związku z powyższym, zwracam się z prośbą o poinformowanie członków Państwa
Izby o prowadzonych przez CPPC działaniach i przekazanie zaproszenia do wsparcia
wyłonionych w konkursie beneficjentów.
Propozycje współpracy zbieramy do dnia 26 maja 2017 r. bezpośrednio w siedzibie
Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem: ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa lub drogą
elektroniczną na adres agnieszka.kurowska-szczepanska@cppc.gov.pl.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Kurowską-Szczepańską,
Dyrektorem Departamentu Kompetencji Cyfrowych CPPC (tel. 022 315 22 00).
Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową koncepcją działania
3.1 POPC, która wraz pozostałą dokumentacją konkursową dostępna jest na stronie
internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://cppc.gov.pl/programy/popc-2/po-

polska-cyfrowa-3-1/ii-nabor-wnioskow-popc-3-1/.
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Do wiadomości:
- Pan Robert Król – Dyrektor Departamentu Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji
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Krajowa Izba Gospodarcza
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom
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