Rolnik w sieci
Bezpłatne szkolenia w województwie mazowieckim. Gminy mogą
składać wnioski o realizację szkoleń do 8 sierpnia 2018.
Rolnicy to grupa zawodowa, która w najmniejszym stopniu korzysta z
internetu, wynika z badań CBOS z 2017 roku. Co istotne, dziś właśnie
umiejętności korzystania z internetu bardzo ułatwiają pracę rolnikom. Z kolei
badanie, przeprowadzone przez firmę Agribus, pokazuje, że wśród
największych wartości rolnicy wymieniają zdrowie, udane małżeństwo i
dzieci, ale przy tak absorbującej pracy na życie rodzinne pozostaje niewiele
czasu. Szkolenia „Ja w internecie” wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Ich
celem jest ułatwienie pracy rolnikom, pokazanie, jak rozwijać własną
działalność i ułatwić sobie życie.
Szkolenia są bezpłatne i trwają dwa dni. Ich uczestnicy (w zależności od
umiejętności) zdobywają lub pogłębiają wiedzę, jak korzystać z internetu i unikać
zagrożeń z nim związanych. Rolnicy dowiedzą się, gdzie w internecie można znaleźć
przydatne informacje (np. zakup sprzętu i jego obsługa), jak promować w sieci
własne gospodarstwa agroturystyczne, zapoznają się z najpopularniejszymi portalami
rolniczymi i forami rolników. Nauczą się, jak wypełniać dotacje, korzystać z usług eadministracji, rozliczeń podatkowych online, usług KRUS, Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, ARiMR, Agencji Rozwoju Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych,
oraz jak korzystać z pomocy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa i innych instytucji istotnych w pracy rolników. Dzięki
szkoleniom rolnicy dowiedzą się, jak szukać nowych odbiorców swoich towarów.
„Rolnik w sieci” to jedno ze szkoleń zaplanowanych w programie unijnym o nazwie
„Ja w Internecie”, którego operatorem jest Fundacja Legalna Kultura. Gminy mogą
składać wnioski na realizację szkoleń do 8 sierpnia 2018 – samodzielnie lub we
współpracy z organizacją pozarządową. Można składać wnioski na kwotę do 150
tysięcy złotych, w programie nie jest wymagany wkład własny. Gmina, która nie
dysponuje wystarczającą liczbą komputerów, może je kupić w ramach grantu.
Specjaliści Legalnej Kultury pomogą gminą wypełnić wniosek, przeszkolą lokalnych
instruktorów i zachęcą mieszkańców do udziału w szkoleniach.
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Wszystkie niezbędne dokumenty i szczegółowe informacje o projekcie dostępne są
na stronie www.jawinternecie.edu.pl
Program „Ja w Internecie” zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy
grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań
szkoleniowych na terenie gmin.
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