
Od kwietnia 2012 r. Gmina Babiak rozpoczyna realizacjê projektu wspó³finansowanego ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8. Oœ Priorytetowa: Spo³eczeñstwo informacyjne – zwiêkszanie innowacyjnoœci 

gospodarki, Dzia³anie 8.3 Przeciwdzia³anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, tytu³ projektu: „E-start mieszkañców Gminy Babiak”. 
Okres realizacji projektu to: kwiecieñ 2012 - marzec 2013 r. Wartoœæ projektu wynosi: 960.919,74 z³, a dofinansowanie unijne to 746.779,10 z³.

Egzemplarz bezp³atny



Cel ogólny: inicjowanie dzia³añ o charakterze gospodarczym i spo³ecznym osób zagro¿onych wykluczeniem cyfrowym z powodu 
trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepe³nosprawnoœci, poprzez zapewnienie dostêpu do szerokopasmowego Internetu.
W projekcie 30 gospodarstw domowych i 6 jednostek podleg³ych gminie, otrzymaj¹ dostêp do Internetu, w okresie realizacji 
i utrzymania trwa³oœci rezultatów projektu.

Cele szczegó³owe: Wyposa¿enie w sprzêt komputerowy i dostarczenie Internetu w okresie realizacji projektu i wymaganej
trwa³oœci rezultatów:

- 30 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Babiak w oparciu o kryterium dochodowe lub kryterium niepe³nosprawnoœci
- 6 jednostkom podleg³ym Wnioskodawcy, po³o¿onym na obszarze jego dzia³ania:
   a.Zespó³ Szkó³ w Brdowie 32 szt
   b.Zespó³ Szkó³ w Bogus³awicach 32 szt
   c.Szko³a Podstawowa w Babiaku 31 szt
   d.Gimnazjum w Babiaku 31 szt
   e.Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Babiaku (GOPS)  7 szt
   f.Gminny Oœrodek Kultury w Babiaku (GOK)  4 szt
- dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzêtu teleinformatycznego oraz oprogramowania do 30 gospodarstw domowych 
 i do 6 jednostek podleg³ych Wnioskodawcy objêtych projektem
- podniesienie wiedzy i umiejêtnoœci BO projektu, w zakresie obs³ugi komputera i Internetu.

Projekt ma neutralny wp³yw na œrodowisko i jest realizowany w oparciu o zasadê równych szans i niedyskryminacjê 
(we wszelkich aspektach w odniesieniu do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu).

Biuro projektu znajduje siê w Urzêdzie Gminy w Babiaku, Plac Wolnoœci 5, 62-620 Babiak, pok. nr 14. 
Szczegó³owych informacji o projekcie udziela: Rados³aw Bartczak, tel. 63 27 11 071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl., www.e.babiak.org.pl

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje” „ Inwestujemy w Wasz¹ przysz³oœæ”
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