
 

  

 

REGULAMIN  
NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
 

„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” 
 
 

Beneficjent projektu: Gmina Czersk, ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk 

Realizator projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łąg,  

ul. Chojnicka 2a, 89-652 Łąg  

oraz Aktywna Dwójka – Stowarzyszenie „Barka”, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk 

 

 

§1 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i udziału w projekcie „Ja w internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach działania  

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, realizowanym przez 

Fundację Legalna Kultura na terenie województwa pomorskiego w ramach działania  

3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020. 

 

2. Projekt jest wdrażany przez Gminę Czersk. 

 

3. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego powyżej 25 roku 

życia. 

§2 
 

Informacje o projekcie 

 

1. Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie 

grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, 

zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne  

i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

2. Program wyposaży uczestników w wiedzę i narzędzia, które rozwiną ich kompetencje 

niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym,  

w kategoriach: 

 umiejętności pozyskiwanie informacji, komunikacji, rozwiązywania problemów, 

obsługi oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,



 

 wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje 
finanse i transakcje w sieci, Działanie w sieciach społecznościowych, Tworzę własną 
stronę internetową (blog), Rolnik w sieci.



3. W ramach projektu od 17 listopada  2018r. do 31 maja 2019r.,na terenie gminy Czersk 

przeprowadzone zostaną szkolenia komputerowe.  
  
4. Obszary tematyczne szkoleń w ramach projektu: 
 

 Rodzic w Internecie - moduł skierowany do rodziców i opiekunów, poświęcony 

przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego 

korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun nauczy się 

także korzystać m.in. z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom 

takich, jak Rodzina 500+ czy Karta Dużej Rodziny. 
 

 Mój biznes w sieci - moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla osób 

przygotowujących się do  otwarcia  własnego  biznesu.  Uczestnik  nauczy  się  jak  

może  wykorzystać  zasoby internetu,  aby  podnieść  skuteczność  działania  w  ramach  

poszczególnych  funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse 

itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. 
 

 Moje finanse i transakcje w sieci- moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy 

chcieliby nauczyć się załatwiać  skutecznie  sprawy  prywatne,  biznesowe,  finansowe 

i urzędowe za pośrednictwem internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik 

będzie potrafił  wykorzystując  sieć zarządzać kontem bankowym, dokonywać 

płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak 

korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, 

świadczenia czy też występując o dowód osobisty. 
 

 Działam w sieciach społecznościowych- moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą 

poznać sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je  

w działalności na  rzecz  swojej  społeczności  lokalnej  lub  prywatnie.  Uczestnicy po 

zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się 

w świecie sieci społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować 

swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą 

twórczością. Ponadto nauczą się jak  korzystać z podstawowych usług e-administracji  

z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego. 
 

 Tworzę własną stronę internetową (blog)- moduł przeznaczony jest dla osób, które 

chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. 

Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im 

stworzyć takie miejsce,  zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści 

(słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie 

prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, 

rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić.  
 

 Rolnik w sieci- moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na 

szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą 

znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez 

konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki 

pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z 

najpopularniejszymi  portalami rolniczymi  (np.  farmer.pl,  gospodarz.pl,  topagrar.pl,  

ppr.pl,  tygodnik-rolniczy.pl,  wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany 

informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami   

meteorologicznymi (np.   pogodynka.pl,   agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak 

korzystać z podstawowych usług e-administracji, Geoportalu (geoportal.gov.pl), 

rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla 

ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – 

docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ. 



 

 
 
 

§3 
 

Nabór uczestników Projektu 
 

1. Rekrutacja uczestników do Projektu odbędzie się od dnia 01.10.2018r. do dnia  

04.11.2018r.  W przypadku niedoboru uczestników rozpocznie się tzw. etap uzupełniający, 

który będzie trwał przez cały okres projektu lub do wyczerpania miejsc. W tym przypadku  

komisja rekrutacyjna będzie przyjmować , weryfikować  i wybierać uczestników projektu 

na bieżąco. 
 

2. Formularz zgłoszenia udziału w Projekcie 
 

jest 
 

dostępny
 

 w Urzędzie Miejskim w Czersku, 

 w Szkole Podstawowej w Łęgu, 

 w Szkole Podstawowej nr 2 w Czersku, 

 na stronie internetowej: https://czersk.pl/kategoria/dla-mieszkanca/j-w-internecie/ 



 

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 150 osób.  

3. Planuje się, iż grupy szkoleniowe liczyć będą 10 osób. Przewiduje się realizację   

15 szkoleń  
 
4. Liczba osób objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z internetu: 
 
 w wieku 25-34 lata: 50 osób 
 
 w wieku 35-43 lata: 60 osób 
 
 w wieku 44-64 lata: 30 osób 
 
 w wieku pow. 65 lat: 10 osób 
 

5. Jeżeli w wyniku naboru liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy zakładaną 

liczebność grupy, przewiduje się utworzenie list rezerwowych uczestników, którzy będą 

mogli zostać uczestnikami Projektu w przypadku rezygnacji uczestnika Projektu z listy 

podstawowej. Listy rezerwowe będą tworzone po utworzeniu listy podstawowej. 

6. Komisja rekrutacyjna w liczbie czterech członków. Koordynator projektu jest 

przewodniczącym Komisji rekrutacyjnej. 

7. Komisja rekrutacyjna zastosuje następujące kryteria naboru: 
 
 pierwszeństwo w udziale w projekcie mają osoby niepełnosprawne i wykluczone cyfrowo, 

 pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osób, które jako pierwsze złożyły wniosek 

rekrutacyjny. 

8. Komisja rekrutacyjna sporządzi protokół rekrutacji oraz listę uczestników 

zakwalifikowanych do Projektu (lista podstawowa), a także listę rezerwową. 
  



 

 

§4 
 

Zasady uczestnictwa w projekcie 
 

1. Podpisanie przez mieszkańca zgłoszenia rekrutacyjne w ramach Projektu jest 

równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 
2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczestnik Projektu jest uprawniony do nieodpłatnego 

otrzymywania materiałów edukacyjnych i korzystania z zakupionych w ramach Projektu 

pomocy dydaktycznych. 
 
3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału we wszystkich 

zajęciach oraz do potwierdzania tego na liście obecności. 
 
4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie 

trwania Projektu oraz jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z 

uczestnictwem w Projekcie Instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Projektu. 
 
5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie jedynie w przypadku ważnych 

powodów zdrowotnych lub losowych. Jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji 

z udziału w Projekcie w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu zaistnienia przyczyn 

powodujących konieczność rezygnacji. Należy podać powód rezygnacji. 
  
6. W przypadku skreślenia z listy uczestników/uczestniczek Projektu, miejsce tego 

uczestnika w Projekcie zajmuje osoba wskazana na liście rezerwowej uczestników 

Projektu jako pierwsza. 

 

§5 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018 r. 

2. Gmina Czerska zastrzega sobie prawo wprowadzania w każdym czasie zmian w 

niniejszym Regulaminie. 

 



 

 

 

Załączniki: 
 

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy do Projektu 
 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 
 

Załącznik nr 3: Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy 

ostatecznego 
 
Załącznik nr 4: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy 

ostatecznego 
 
 
 
 
 
 

 


