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Do 19 grudnia 2018 r. trwa III nabór wniosków na Mazowszu! 
 

Przed gminami województwa mazowieckiego szansa na unijne granty w programie „Ja w 

internecie”. Do 19 grudnia 2018 r.  (do godz. 16:00) trwa trzeci nabór wniosków. Gminy 

biorące udział w programie mogą otrzymać do 150 tysięcy złotych na bezpłatne szkolenia dla 

mieszkańców (w tym na zakup komputerów), dofinansowanie wynosi 100 procent, nie jest 

potrzebny wkład własny. Zapraszamy! 

 

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia) jest zwiększenie 

ich umiejętności poruszania się w sieci, bezpieczeństwa w internecie i wzmocnienia pozycji na 

rynku pracy.  Istotnym elementem szkoleń jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z 

usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty 

dla rolników czy 500+), poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania 

internetu we własnej działalności biznesowej. Gminy mogą wybrać co najmniej dwa, spośród 

siedmiu, tematów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, 

Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzenie własnej strony internetowej (bloga), 

Rolnik w sieci, Kultura w sieci. 

 

Gminy mogą składać wnioski samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. Jeśli 

gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do przeprowadzenia szkoleń, może 

kupić je w ramach grantu. Po zakończeniu programu komputery zostają w gminie, można je 

przekazać szkole lub ośrodkowi kształcenia nauczycieli na jej terenie. 

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem strony internetowej i w formie papierowej na adres 

Fundacji Legalna Kultura. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie: 

https://jawinternecie.edu.pl/mazowieckie/ 

 

W programie „Ja w internecie” w I obszarze konkursowym przeszkolimy łącznie 14 650 

mieszkańców województwa mazowieckiego. Kwota przeznaczona na działania szkoleniowe w 

tym województwie wynosi 8 204 000 zł. 

https://jawinternecie.edu.pl/mazowieckie/
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Zachęcamy do kontaktu z koordynatorami „Ja w internecie” w woj. mazowieckim: 

Tel.: +48 574 417 100  

Tel.: +48 574 883 100 

 

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 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. Zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu.  

 

Patronem medialnym programu „Ja w internecie” w woj.  mazowieckim jest Radio dla Ciebie. 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE! 

 

• Regulamin konkursu - pdf 

• Przygotowując wniosek można posiłkować się poradnikiem dla wnioskodawców – pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rdc.pl/
https://jawinternecie.edu.pl/dokumenty/
https://jawinternecie.edu.pl/mazowieckie/poradnik-obszar-i/

