
1 

 XX POSIEDZENIE  KONWENTU 
WÓJTÓW WOJEWÓDZTWA 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
  Koneck-20 kwietnia 2017 



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

2 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ustanowiona  
w 1989 roku jest największą organizacją pozarządową 

wspierającą rozwój samorządności w Polsce.  
 

Jej fundatorami są twórcy reformy samorządowej:  
prof. Walerian Pańko, Andrzej Celiński, Aleksander 

Paszyński  i prof. Jerzy Regulski,  
  
 

Dysponując 14 ośrodkami regionalnymi wraz z filiami 
FRDL obejmuje swoim działaniem obszar całego kraju.  

 



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
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Swoją działalność Fundacja adresuje do przedstawicieli 
samorządów, administracji rządowej, organizacji 

pozarządowych, przedsiębiorców i społeczności lokalnych.  
 

FRDL prowadzi fora branżowe. Realizuje specjalistyczne 
projekty,  

a także badania dotyczące wszystkich dziedzin  
istotnych dla samorządów, społeczności lokalnych  

i gospodarki.  
 

Działa także za granicą, w krajach będących w okresie 
transformacji ustrojowej. 

 



Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 
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W  ciągu 27 lat działalności Fundacji w różnego 
typu szkoleniach wzięło udział 1,8 mln osób.  

 
W ramach świadczonych działań doradczych 
opracowanych zostało kilkadziesiąt strategii 
rozwoju lokalnego, a także kilkaset innych 

mniejszych opracowań sektorowych. 
 

Wartość zrealizowanych projektów objętych 
różnego typu dofinansowaniem przekracza kilkaset 

milionów złotych.  

 



Kujawsko- Pomorskie Biuro  
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
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Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL (wcześniej 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej) 
jest jednostką terenową Fundacji Rozwoju 

Demokracji Lokalnej.  
 

Od czasu powstania w 1995 roku świadczy 
wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom 

usługi doradcze, szkoleniowe i informacyjne.  

 



Kujawsko- Pomorskie Biuro  
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 
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Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL : 
organizuje szkolenia (skupiające się przede wszystkim  
    na zmianach prawnych),  
prowadzi fora branżowe zrzeszające osoby pełniące  
    kierownicze funkcje w samorządach,  
świadczy usługi doradcze dotyczące m.in.: analiz  
    potrzeb szkoleniowych, badań społecznych (np.  
    odnośnie jakości życia w gminach), zarządzania  
    strategicznego 
 realizuje projekty dotyczące działań na rzecz lokalnego  
    rynku pracy, podnoszenia kwalifikacji administracji  
    publicznej oraz integracji społecznej. 

 



DLACZEGO Z FRDL? 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Wspieramy  JST od 1989 r. 

 Działamy profesjonalnie, rzetelnie, przejrzyście 

 Posiadamy wysokiej klasy ekspertów 

 Integrujemy środowisko lokalne 

 Jesteśmy największą organizacją w kraju 
współpracującą z JST – także w  trudnych sprawach , 
w obliczu zmian prawnych, zmian systemowych, 
zmian ustrojowych 

 Konsolidujemy się z samorządowcami -  badania, 
raporty, opinie i stanowiska 

 

 



POROZUMIENIE Z KONWENTEM 

www.frdl.mazowsze.pl 
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POROZUMIENIE 

 Zawarte w dniu 26.06.2016 pomiędzy Kujawsko-
Pomorskim Biurem Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej z siedzibą w Bydgoszczy a  

 Konwentem Wójtów Gmin Wiejskich Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

 



POROZUMIENIE Z KONWENTEM 

www.frdl.mazowsze.pl 

9 Fundacja deklaruje niniejszym porozumieniem: 
• organizację szkoleń, seminariów i konferencji 

odpowiadających na zapotrzebowanie Konwentu, 
 udzielanie 10% rabatu uczestnikom szkoleń z Urzędów 

będących członkami Konwentu, 
 promowanie inicjatyw Konwentu w regionie, 
 wnoszenie pod obrady forów branżowych działających 

przy Fundacji wszelkich problemów zgłoszonych przez 
Konwent dotyczących działalności samorządów lokalnych 
oraz stanowisk Konwentu w zakresie aktów prawnych, na 
podstawie których funkcjonują jednostki samorządu 
terytorialnego w województwie, 

 informowanie członków Konwentu o zamiarze realizacji 
projektów, w których partnerem lub beneficjentem mogą 
zostać gminy reprezentowane przez członków Konwentu. 
 



POROZUMIENIE Z KONWENTEM 

www.frdl.mazowsze.pl 

10 Konwent deklaruje niniejszym porozumieniem: 

 informowanie swoich członków o inicjatywach 
Fundacji, w tym o realizowanych projektach 
dotyczących rozwoju lokalnego,  

 przedstawianie swoim członkom oferty dotyczącej 
organizowanych szkoleń, seminariów  
i innych przedsięwzięć, podejmowanych przez 
Fundacje w związku z realizacją jej zadań 
statutowych, 

 powierzanie organizacji szkoleń, seminariów, 
konferencji w zakresie wyrażonego przez członków 
Konwentu zapotrzebowania. 

 



 
 
 
 

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM 
PRZEWODNICZĄCYCH RAD  

GMIN I POWIATÓW 
przy Fundacji Rozwoju Demokracji 

Lokalnej 
 

www.frdl.mazowsze.pl 
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STANOWISKO KUJAWSKO-POMORSKIEGO 
FORUM PRZEWODNICZĄCYCH  

RAD GMIN I POWIATÓW‘ 

w sprawie kierunków rozwoju samorządności 
terytorialnej w Polsce 

 



NASZE KLUCZOWE 
PROJEKTY 
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http://szkolawspolpracy.pl/ 



PROFESJONALNY SAMORZĄD  - 
MODERNIZACJA ZARZĄDZANIA, POKL 
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„Profesjonalny samorząd - Szkolenia ogólne i 
specjalistyczne dla kadr urzędów gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich"  

w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, 
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału 
administracji samorządowej, Poddziałanie 
5.2.1  

 

 Modernizacja zarządzania w administracji 
samorządowej Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki  
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„Dziś staż – jutro pracę masz” w ramach 

POKL, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do 

zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

 

„Własna firma – czas na sukces” w ramach 

POKL, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia 

 

 

Projekty na rzecz integracji i rynku pracy 
w latach 2009-2015: 
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„Własny biznes – postaw na siebie” w 
partnerstwie  

z Gminą Miasto Włocławek w ramach POKL, 
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia 

 

„Zostań swoim szefem”  w partnerstwie z 
Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w 
ramach POKL, Działanie 6.2 Wsparcie  oraz 

promocja przedsiębiorczości i 
samozatrudnienia 

 

 

 

 

Projekty na rzecz integracji i rynku pracy 
w latach 2009-2015: 
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„Twoja gmina potrzebuje właśnie Ciebie” w 
partnerstwie  

z Gminą Dąbrowa Chełmińska 
w ramach POKL , Działanie 7.3. Inicjatywy 

lokalne na rzecz aktywnej integracji 

 

Projekty na rzecz integracji i rynku pracy 
w latach 2009-2015: 



DECYDUJMY RAZEM 

 

„Decydujmy razem” 

 Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w 
kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz 

podejmowaniu decyzji publicznych 

Projekt partnerski z MRR  

  

 
 http://www.decydujmyrazem.pl/dzialania/

dobre_praktyki.html 

 

 

http://www.decydujmyrazem.pl/dzialania/dobre_praktyki.html
http://www.decydujmyrazem.pl/dzialania/dobre_praktyki.html
http://www.decydujmyrazem.pl/dzialania/dobre_praktyki.html
http://www.decydujmyrazem.pl/dzialania/dobre_praktyki.html


DECYDUJMY RAZEM 

strategie rozwoju, strategie rozwoju edukacji 
wraz z diagnozą,  

programy rozwoju przedsiębiorczości,  

rozwoju zatrudnienia,   

PAL,  

strategie rozwiązywania problemów  

   społecznych,   

strategie rozwoju ekonomii społecznej 
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„Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 
jako realizatorami zadań publicznych” projekt partnerski 

z MPiPS 
www.pozytek.gov.pl  

Mechanizmy pożyczek dla NGO,  
regranting,  
inicjatywa lokalna,  
dotacje inwestycyjne,  
budżet partycypacyjny,  
minigranty 

 

: 

http://www.pozytek.gov.pl/


SZKOLENIA 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Szkolenia zamknięte mogą być zrealizowane w Państwa 
siedzibie lub innej wybranej lokalizacji w uzgodnionym 
terminie. 

 

 Korzyści jakie dają szkolenia zamawiane: 

 specjalista przyjeżdża w wybrane miejsce w dogodnym 
dla Państwa terminie, 

 możliwość zorganizowania szkolenia dla grupy 
kilkunastu, kilkudziesięciu osób, 

 możliwość zorganizowania szkolenia dla pracowników 
podległych jednostek, 

 możliwość negocjowania dogodnych warunków 
finansowych. 

 



SZKOLENIA 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 W ramach zamówionego szkolenia oferujemy: 
 udział w szkoleniu prowadzonym przez wysokiej klasy 

specjalistę, 
 materiały szkoleniowe oraz piśmienne dla każdego 

uczestnika, 
 zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu, 
 catering. 
 
 Gwarantujemy, że programy szkoleń 

uwzględniają: 
 potrzeby szkoleniowe, 
 specyfikę branży, 
 poziom zaawansowania, 
 specyfikę grupy. 
 



FORA BRANŻOWE W NASZYM OŚRODKU 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Forum Skarbników 

 Forum Sekretarzy 

 Forum Oświaty Samorządowej 

 Forum  Instytucji Kultury 

 Forum Urzędników Stanu Cywilnego 

 Forum Przewodniczących Rad Gmin i 
Powiatów 



 

 
NAJNOWSZE  
INICJATYWY 

NASZEGO OŚRODKA  

www.frdl.mazowsze.pl 
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                           „Akademia Przywództwa” 

www.frdl.mazowsze.pl 
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     „Akademia Przywództwa” to ogólnopolski program 
edukacyjny skierowanym do liderów samorządowych – 
wójtów, burmistrzów, prezydentów, którzy pragną 
doskonalić kompetencje przywódcze niezbędne w 
kształtowaniu rozwoju lokalnych społeczności.  

    Akademia realizowana jest przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej oraz  Radę Europy 

 
 ETAP 1: WYZWANIA DOBREGO RZĄDZENIA  

18-19-20 września  2017 – Serock pod Warszawą  
 ETAP 2: POTENCJAŁ INDYWIDUALNY I 

INSTYTUCJONALNY  
 18-19-20 października  2017 r. – Toruń   

 ETAP 3: PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI I 
SPOŁECZNOŚCI  
20-21-22 listopada  2017 r. – Warszawa  
 
 

http://www.bydgoszcz-frdl.pl/imgs/medias/Akademia.JPG


www.frdl.mazowsze.pl 
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Głównym wątkiem tematycznym tegorocznego 
Kongresu będzie  

 problematyka efektywności działań administracji 
samorządowej  

 wnioski z raportu „Realizacja usług publicznych w 
jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, 
możliwości, rekomendacje” opracowanego dla 
Ministerstwa Rozwoju przez Fundację Rozwoju 
Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze Związkiem Miast 
Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz Związkiem Powiatów Polskich. 



www.frdl.mazowsze.pl 
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ZAGADNIENIA TEMATYCZNE: 

 Technologie informatyczne i komunikacyjne - możliwości 
usprawniania działań administracji, 

 „Profesjonalny i nowoczesny urząd gwarancją rozwoju 
regionu” - sesje panelowe nt. zarządzania zasobami 
ludzkimi, protokołu dyplomatycznego oraz partycypacji 
społecznej w samorządzie terytorialnym.  

 przedstawiciele Rady Europy przedstawią propozycje dla 
polskich samorządów związane z wdrażaniem strategii 
innowacji i dobrego rządzenia na poziomie lokalnym 



www.frdl.mazowsze.pl 
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„DZIECKO POD OPIEKĄ- CZAS NA PRACĘ”  

 projekt złożony w ramach konkursu  Nr 
RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16 ogłoszonego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku 
pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia 
zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 
8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących 
funkcje opiekuńcze 

 



 
 
 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Obszar realizacji: Powiat Bydgoski, Bydgoszcz 

 Grupy docelowe: osoby powracające z 
urlopów macierzyńskich, osoby bierne 
zawodowo i bezrobotne (opiekunowie dzieci) 

   WSPARCIE: 

 finansowanie do 12 miesięcy pobytu dziecka w 
żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego 
opiekuna, niani, 

 Wsparcie szkoleniowe dla bezrobotnych i 
biernych zawodowo. 



Projekt RPO 8.2.1. 

www.frdl.mazowsze.pl 
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PROGRAM POWER – 1.2.2. 
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA BIERNYCH 

ZAWODOWO LUDZI MŁODYCH 15-29 Z TERENU 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 
PROGRAM RPO – 8.2.1. 
 AKTYWIZACJA ZAWODOWA BIERNYCH 

ZAWODOWO LUDZI MŁODYCH powyżej 29 lat, 50+ Z 
TERENU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-
POMORSKIEGO 

 
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 



MRPiPS – KSI - FRDL 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
wraz z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw  oraz FRDL 
zaprasza władze samorządu gminnego oraz 
pracowników urzędu i gminnych jednostek 
organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin na terenie których 
mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców na BEZPŁATNE 
szkolenie „Maluch w Twojej gminie”. 

 Szkolenie realizowane jest w  ramach projektu „Gmino 
zaopiekuj się maluchem” dzięki współfinansowaniu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 



www.frdl.mazowsze.pl 
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 Tematyka spotkań, które odbywać się będą w formie 2  
zjazdów  (dwu i trzydniowego) dotyczyć będzie bardzo 
ciekawych i przydatnych dla samorządów zagadnień z 
zakresu organizacji  opieki nad dziećmi, w tym m.in. 
planowania wydatków inwestycyjnych związanych z 
organizacją opieki, finansowania wydatków z programu 
„Maluch” i z Regionalnego Programu Operacyjnego, 
tworzenia wniosków aplikacyjnych, partnerstwa 
prywatno-publicznego, pozainstytucjonalnych form 
opieki.  Szczegóły dostępne są 
tutaj: http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-
zaopiekuj-sie-maluchem dotyczy: gmin liczących powyżej 5 
tys. mieszkańców (dane na 31.12.2013 r.) 

 

http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/projekty/gmino-zaopiekuj-sie-maluchem


www.frdl.mazowsze.pl 
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Działanie 2.19 Usprawnienie procesów 

inwestycyjno-budowlanych i planowania 
przestrzennego w MR 

www.frdl.mazowsze.pl 
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 Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu 2-dniowych szkoleń z 

elementami warsztatów dotyczących regulacji prawnych w zakresie 
prawa budowlanego, w tym interpretacji przepisów. Będą także 
obejmowały wsparcie doradcze. 

 Grupą docelową projektów są pracownicy administracji 
architektoniczno-budowlanej w starostwach powiatowych i 
urzędach wojewódzkich oraz pracownicy nadzoru budowlanego w 
powiatowych i wojewódzkich inspektoratach nadzoru 
budowlanego.  Z każdej instytucji na poziomie powiatowym 
wsparciem szkoleniowym będą objęte po 2-4 osoby,  

 Projekty FRDL mają rozpocząć się z początkiem czerwca 2017 r. i 
trwać rok. 

 Moment rozpoczęcia realizacji projektów może zostać opóźniony m. 
in. ze względu na przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego 
Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego lub termin przygotowania 
materiałów szkoleniowych przez Ministerstwo Infrastruktury i 
Budownictwa.  
 



 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA 
CYFROWA NA LATA 2014-2020 

www.frdl.mazowsze.pl 
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PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA GMINY 

w ramach projektu dofinansowanego 

ze środków UE „Edukacja cyfrowa 

 osób dorosłych” 

 

 

Działanie 3.1, „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 



www.frdl.mazowsze.pl 
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 Zapraszamy Państwa do współpracy przy projekcie 
dotyczącym rozwoju kompetencji cyfrowych społeczności 
lokalnych, w tym w szczególności osób po 65 roku życia. 

 

 W planowanym projekcie szkoleniowym, będą mogły 
wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie gminy,  

    która podpisze deklarację o współpracy z Krajową Izbą 
Gospodarczą. 

 Sprzęt komputerowy, który będzie zakupiony w ramach 
projektu, zostanie po jego zakończeniu przekazany 
gminom. 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA 
CYFROWA NA LATA 2014-2020 
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 LIDER PROJEKTU 

 Krajowa Izba Gospodarcza, która posiada doświadczenie 
w realizacji ponad pięćdziesięciu projektów 
dofinansowanych ze środków UE w latach 2004-2006, 
2007-2013 i 2014-2017, w tym jako Lider w projekcie 
„Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi” – 
adresowanym do społeczności lokalnych na terenie 
całego kraju. W projekcie uruchomionych zostało 480 
centrów edukacyjnych na terenach gmin wiejskich i 
miejsko-wiejskich, a wartość projektu wynosiła ponad 
47,5 miliona złotych. 

• PARTNER PROJEKTU – Kujawsko-Pomorskie 
Biuro FRDL 

 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA 
CYFROWA NA LATA 2014-2020 
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PLANOWANE DZIAŁANIA W PROJEKCIE 

 

 AKCJA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA 

 SZKOLENIA STACJONARNE 

 SZKOLENIA E-LEARNINGOWE 

 DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

 ASYSTENT WSPARCIA CYFROWEGO 

 

 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA 
CYFROWA NA LATA 2014-2020 
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Typ szkolenia 
Liczba 

spotkań na 
osobę 

Liczba godzin 
łącznie na 

osobę 
Częstotliwość spotkań 

Całkowity 
planowany 

czas uczestn.  
w szkoleniach 

Szkolenia 
stacjonarne - 
podstawowe 

15 32 

1 raz w tygodniu 

dostosowane do 
potrzeb 

15 tygodni 

Szkolenia 
stacjonarne - 
dodatkowe 

2 16 

1 raz w tygodniu 

dostosowane do 
potrzeb 

1-2 tygodnie 

ŁĄCZNIE 
od 15  
do 17 

od 32 godzin  
do 48 godzin 

średnio 1 raz 
w tygodniu 

od 15 tygodni 
do 17 tygodni 

 

Projekt trwał będzie łącznie 3 lata. Szkolenia stacjonarne będą realizowane 
zgodnie z poniższym zestawieniem, częstotliwość spotkań zostanie dostosowane 
do potrzeb uczestników projektu. Wstępnie  
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DZIAŁANIA ANIMACYJNE 

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu skorzystają z 

działań animacyjnych (w ramach projektu,  bazujących na 

oddolnych inicjatywach lokalnych środowisk, rezultaty: 

 

wykorzystanie istniejącego potencjału społeczności     

   (kluby seniora, koła gospodyń wiejskich itp.) na rzecz  

   nabywania, podnoszenia i utrwalania kompetencji   

    cyfrowych,  

 ułatwienie jednostce i grupie udziału w bardziej  

    aktywnym i twórczym zdobywaniu nowej wiedzy oraz  

    umiejętności;  

 łatwiejsze porozumiewanie się z innymi;  

 współudział w życiu społecznym i integracji lokalnego  

    środowiska     seniorów. 
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ZASIEG TERYTORIALNY PROJEKTU 

Projekt realizowany będzie na obszarze gmin, które 
podpisały z Liderem Projektu Deklarację 

   o współpracy. W ramach konkursu wygra jeden 
najlepszy projekt w danym województwie. Co 

   istotne, gminy będą mogły podpisywać 
deklaracje o współpracy z wieloma 
potencjalnymi wnioskodawcami. 
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42 Uczestnicy  będą mogli uzyskać umiejętności związane z: 

 wyszukiwaniem informacji w Internecie, korzystając z 
wyszukiwarek internetowych, przetwarzaniem, oceną 

 komunikacją z innymi osobami za pośrednictwem narzędzi 
komunikacji elektronicznej, 

 korzystania z usług publicznych online, 

 ochroną danych osobowych w Internecie, ochroną urządzeń 
cyfrowych, 

 dokonywaniem zakupów przez Internet, rezerwacją online, 

 bankowością elektroniczną, 

 korzystaniem z map i usług lokalizacyjnych przez Internet, 

 obsługą podstawowych aplikacji wykorzystywanych w życiu 
codziennym, odtwarzaniem multimediów. 
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KORZYŚCI DLA GMINY 
Dzięki realizacji Projektu, Gmina będzie mogła: 
 przełamać bariery i zachęcić seniorów do aktywności w 

„cyfrowym świecie”; 
 stworzyć trwałe mechanizmy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych na poziomie lokalnym; 
 zwiększyć liczbę działań szkoleniowych w obszarze technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w Gminie, wskazując 
pożądaną liczbę osób do objęcia wsparciem; 

 wykorzystywać materiały powstałe w ramach projektu 
(scenariusze zajęć, inne materiały) po jego zakończeniu do 
działalności edukacyjnej; 

 wnieść wkład do projektu w postaci rzeczowej, czyli 
udostępnienie sal, w których realizowane będą zajęcia, co 
będzie ustalane na etapie realizacji projektu. 
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ZASADY WSPÓŁPRACY Z GMINAMI : Zgodnie z 

wymogami konkursu, w projekcie mogą uczestniczyć gminy, 
które: 

 podpiszą dokument „Deklarację o współpracy 
dotyczącego projektu w ramach działania 3.1 Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Program 
Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.”; 

 nie są wykluczone z możliwości otrzymania 
dofinansowania na podstawie odrębnych przepisów 

 określą liczbę osób w projekcie, w tym po 65 roku życia. 
W projekcie istnieje możliwość zakupu sprzętu komputerowego, 

który pozostanie w gminach, które zgłoszą znaczną liczbę 
uczestników szkoleń.  

Określenie liczby sprzętu komputerowego będzie możliwe na 
podstawie zebrania wyników ankiet od wszystkich gmin 
podpisujących deklarację. 
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Zapraszam do współpracy 

 
ELŻBIETA SINGER 

Kujawsko Pomorskie Biuro Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej 
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz, 

52 321 18 90, info@bydgoszcz-frdl.pl  
 

Tel. kom.  662 573 414 , 
esinger@frdl.org.pl  
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