
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU
CYFROWY KWIDZYN

DOTACJE NA INNOWACJE ‑ INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ



„Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu” to projekt, dzięki któremu sprzęt komputerowy oraz 
oprogramowanie trafią do dzieci i młodzieży z rodzin, których 
nie stać na ich zakup, głównie objętych opieką Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Komputery uczestników projektu 
zostaną również podłączone do internetu. Zadanie realizowane jest 
w ramach unijnego programu, który ma przeciwdziałać tzw. wy-
kluczeniu cyfrowemu. Dotyczy on między innymi osób o niskich 
dochodach, mieszkających w rodzinach wielodzietnych, zastęp-
czych lub niepełnosprawnych, w tym korzystających z systemu 
pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych. Zakończył 
się proces rekrutacji uczestników. Wstępnie wytypowano 50 osób. 
Ostatecznie programem zostało objętych 41 osób, a 9 osób znala-
zło się na liście rezerwowej. Zgodnie z zarządzeniem burmistrza 
została powołana komisja, która dokonała wyboru uczestników 
programu. W jej skład weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego. W ramach tego samego 
programu każda szkoła, biblioteka i Kwidzyńskie Centrum Kultu-
ry otrzymały nowe pracownie komputerowe. To szansa na odno-
wienie sprzętu, który co jakiś czas trzeba wymieniać. Komputery 
zostaną przekazane wybranym osobom nieodpłatnie w ramach 
umowy użyczenia. Młodym ludziom zagrożonym wykluczeniem 
cyfrowym zapewniony zostanie dostęp do internetu. Uczestnicy 
projektu zostaną również przeszkoleni głównie w zakresie pod-
staw obsługi komputera oraz sprawnego i bezpiecznego porusza-
nia się po sieci. Koszt realizacji programu wyniesie ok. 700 tys. 
zł. W trakcie przygotowań do jego realizacji zmieniły się warunki 
na bardziej korzystne dla samorządu. Początkowo samorząd miał 
pokryć 15 proc. kosztów projektu, tj. zabezpieczyć wkład własny. 
Obecnie praktycznie 100 proc. kosztów pokryje Unia Europejska. 
Po stronie miasta pozostanie pokrycie drobnych kosztów zwią-
zanych ze sprawami administracyjnymi. Zakup komputerów i 
oprogramowania zostanie całkowicie sfinansowany ze środków 
unijnych. Projekt zakończy się w 2014 roku, ale w ramach obo-
wiązku zachowania trwałości beneficjenci projektu będą korzystać 
z jego efektów do 2019 roku. 

Udział w szkoleniu „Pod-
stawy obsługi komputera 
i internetu”

Użyczenie sprzętu 
komputerowego

Zapewnienie dostawy 
internetu przez okres 
trwania projektu

Co oferujemy uczestnikom?

ALEKSANDRA SIKORSKA i KATARZYNA ŚWIOKŁA-ŁUKIAŃCZYK
 Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 74, pokoje311 i 313
 tel. 55 64 64 746 lub 55 64 64 716, e-mail: ue@kwidzyn.pl
           Życzymy przyjemnego korzystania z Internetu!

Kontakt

Pieniądze na realizację pro-
jektu, dotyczącego wyklu-
czenia cyfrowego, pochodzą 
z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Oś 
priorytetowa 8. Społeczeństwo 
informacyjne- zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, 
Działanie 8.3 Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu 
- eInclusion).

Na terenie miasta występuje 
duże zagrożenie powstania 
trwałego wykluczenia cyfro-
wego części mieszkańców. 
Osoby z rodzin o niskim sta-
tusie materialnym nie mają 
możliwości korzystania z in-
ternetu ze względu na barie-
rę ekonomiczną. Realizacja 
projektu „Cyfrowy Kwidzyn - 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu” to odpowiedź na 
tego typu zagrożenia i proble-
my mieszkańców miasta.

Przeciwko wykluczeniu
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Podpisanie umów oraz oświadczeń niezbędnych do wzięcia 
udziału w projekcie
Przestrzeganie regulaminu projektu
Obowiązkowe uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu 
z podstaw obsługi komputera i internetu
Sprzęt komputerowy powinien być używany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i tylko w miejscu instalacji 

    w mieszkaniu uczestnika projektu
Sprzęt należy użytkować w sposób, który gwarantuje jego 
sprawne działanie (czyli bezpiecznie i zgodnie 

    w przeznaczeniem)
Korzystanie z usług internetowych zgodnie z dobrymi 
obyczajami oraz regulaminem projektu
Wyzbycie się sprzętu jest traktowane jak kradzież i uczestnik 
zobowiązany jest do zwrotu jego wartości
Uczestnik ma obowiązek poddania się kontroli używania 
sprzętu oraz stałego kontaktu mailowego z Urzędem 

    Miejskim w Kwidzynie
Koszty eksploatacji pokrywa uczestnik (np. energia 
elektryczna)
Zgłaszania awarii firmie serwisującej oraz Urzędowi Miasta
Informowania Urzędu Miasta o ważnych okolicznościach np. 
przeprowadzka
Dopilnowanie, aby na sprzęcie cały czas znajdowały się na-
klejki informujące o tym, iż sprzęt został zakupiony ze 

    środków unijnych
Wysyłania raz w miesiącu maili na podany adres mailowy 
 z odpowiedziami na zadane przez Urząd Miejski pytania
W razie wszelkich wątpliwości związanych z udziałem w projekcie, 
uczestnik ma obowiązek skontaktować się 

    z osobami prowadzącymi projekt w Urzędzie Miejskim w Kwidzynie
Po zakończeniu projektu  (lub w przypadku rezygnacji z udzia-
łu w projekcie) uczestnik zobowiązany jest do zwrotu 

   użyczonego sprzętu

Obowiązki uczestników projektu

Głównym celem projektu 
jest zmniejszenie ryzyka 
wystąpienia zjawiska 
wykluczenia cyfrowe-
go wśród mieszkańców 
Gminy Miejskiej Kwi-
dzyn. W ramach projek-
tu 41 gospodarstw domo-
wych uzyska dostęp do 
internetu.

Cele projektu
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Uczestnicy projektu
Gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium 

dochodowe upoważniające 
do otrzymania wsparcia w 
ramach systemu pomocy 
społecznej oraz świadczeń 
rodzinnych

Dzieci i młodzież uczą-
ca się z rodzin w trud-

nej sytuacji materialnej i 
społecznej uprawniającej 
do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do 
otrzymania wsparcia we 
współpracy ze szkołą lub 
ośrodkami pomocy społecz-
nej

Osoby niepełnospraw-
ne ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności lub z 
orzeczeniem równoważnym

Rodziny zastępcze.



Projekt ma pozytywny wpływ na realizację polityki równych 
szans. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców 
miasta. Dzięki wsparciu grupy mieszkańców Kwidzyna, podle-
gających ryzyku  „wykluczenia cyfrowego”, zarówno z powodu 
trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych bądź 
stopnia niepełnosprawności, jak i fizycznych barier w dostępie 
do internetu, zwiększą się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo 
w życiu społecznym i gospodarczym. Jednocześnie będzie moż-
liwa poprawa ich statusu materialnego, zwiększy się dostęp do 
informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną. 

Korzyści z projektu

 Zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu

Wzrost atrakcyjności Kwidzyna, jako miejsca do zamiesz-
kania i inwestowania

rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki 
opartej na wykorzystaniu nowoczesnych technik informa-
cyjnych

zwiększenie mobilności społeczeństwa w zakresie poszuki-
wania pracy

Równe szanse

Projekt jest zgodny z cela-
mi Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, w 
tym celu Działania 8.3 czyli 
„Zapewnienie dostępu do 

Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z 
powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”.

Dotacje na innowacje ‑ Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt będzie miał 
wpływ na ograniczenie 
występujących na tere-
nie miasta nierówności, 
a zatem ma pozytywny 
wpływ na realizację po-
lityki równych szans.
Dzięki jego realizacji 
wzmocnieniu ulegnie idea 
społeczeństwa informa-
cyjnego, a także zmniejszą 
się bariery w dostępie do 
nowoczesnych technologii 
informacyjnych. Realiza-
cja projektu ma za zadanie 
ograniczyć występują-
ce zjawisko wykluczenia 
cyfrowego osób z grup 
docelowych, to jest osób 
z rodzin o niskich docho-
dach, zastępczych oraz 
osób niepełnosprawnych.  
Z uwagi na ograniczone 
środki własne nie jest moż-
liwe objęcie projektem 
wszystkich mieszkańców 
zagrożonych wyklucze-
niem cyfrowym na terenie 
miasta, stąd też zdecydo-
wano się objąć projektem 
41 gospodarstw domo-
wych oraz osiem jednostek 
podległych samorządowi 
Kwidzyna.



Projekt bedzie realiozwany przez pięć lat. 
Przez cały ten czas nie zostaną wprowadzo-
ne żadne zmiany, które skutkować mogłyby 
znaczącą jego modyfikacją. Miasto zapewni 
odpowiednie środki finansowe, zabezpieczo-
ne w budżecie, na poszczególne lata realizacji 
projektu. Zapewnione zostanie również zaplecze 
techniczne i organizacyjne. Kwidzyn posia-
da duże doświadczenie w realizacji projektów 
finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz jest 
dobrze przygotowane pod względem technicz-
no-organizacyjnym, kadrowym i finansowym 
do realizacji przedsięzwiecia. Daje to gwarancje 
należytego zarządzania projektem oraz zacho-
wania trwałości jego efektów w perspektywie 
znacznie przekraczającej okres 5 lat.

Projekt na pięć lat
Uczestnicy projektu zostaną przeszkoleni w 
zakresie obsługi komputera, korzystania z 
internetu, podstaw obsługi programów biuro-
wych oraz z innych umiejętności niezbędnych 
do właściwego wykorzystywania przekazane-
go sprzętu. Z każdego gospodarstwa domowego 
w szkoleniu weźmie udział po jednej osobie. Ra-
zem przeszkolonych zostanie 41 osób. Szkolenia 
przewidziano w grupach liczących ok. 10 osób, 
tak aby każdy uczestnik miał bezpośredni dostęp 
do komputera. W ramach kursu osoba prowadzą-
ca przekaże teoretyczno-praktyczne wiadomości 
uczestnikom. Przeprowadzone szkolenia zapew-
nią prawidłowe wykorzystanie sprzętu przez 
beneficjentów, a także przyczynią się do nabycia 
nowych umiejętności.

Obowiązkowe szkolenia

W projekcie 
przewidziano 
umożliwienie 
korzystania 
z darmowego 
dostępu do 
internetu w 
jednostkach 
podległych 
samorzado-
wi miasta. 
Dotyczy to 
Szkoły Pod-
stawowej nr 
2, Szkoły 

Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Pod-
stawowej nr 6, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Biblioteki 
Publicznej oraz Kwidzyńskiego Centrum Kultury. Placówki 
otrzymają sprzęt komputerowy, z którego będą mogli  ko-
rzystać wszyscy mieszkańcy. Posiadają one własną sieć 
internetową, dlatego też w ramach projektu nie będą pono-
szone dodatkowe koszty, związane z przyłączeniem ich do 
sieci internetowej oraz dostarczeniem łącza internetowego. 
Powyższe działania wpłyną pozytywnie na zmniejszenie 
wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców miasta, a także 
w sposób istotny przyczynią się do osiągnięcia zakładanych 
celów projektu. Działania gwarantują osiągnięcie celu głów-
nego projektu, jakim jest zapewnienie dostępu do internetu 
mieszkańcom miasta zagrożonych wykluczeniem cyfro-
wym. 

Komputery dla wszystkich
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Osiem placówek pod-
ległych samorządowi 

miasta zostanie zaopa-
trzonych w sprzęt kom-
puterowy, z którego będą 
mogli  korzystać wszyscy 
mieszkańcy miasta. 

Dzięki projektowi 
jego uczestnicy uzy-

skają darmowy dostęp do 
internetu, przekazany zo-
stanie im sprzęt kompu-
terowy, a także zostaną 
stosownie przeszkoleni w 
zakresie możliwości ob-
sługi komputera i „sur-
fowania” po internecie. 
Dzięki tym działaniom 
zażegnane zostanie ryzy-
ko wykluczenia cyfrowe-
go uczestników projektu.

Pozyskano sprzęt 
dla 41 mieszkańców 

Kwidzyna, zarówno dla 
młodzieży szkolnej, jak i 
osób dorosłych oraz dla 
placówek kulturalnych i 
oświatowych. To ogółem 
156 zestawów kompute-
rowych.



„Cyfrowy Kwidzyn - przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu” to projekt, 
który przyczyni się do pokonania 
wielu ograniczeń z jakimi spotykają 
się mieszkańcy miasta pozbawieni 
możliwości dostepu do komputera i 
internetu.

 Bariera dostępu do internetu i 
informacji tzw. „wykluczenie cyfro-

we”- suma niekorzystnych przyczyn, 
m.in.:, niski poziom dochodów miesz-
kańców, brak odpowiedniej infrastruk-
tury Internetu szerokopasmowego z 
powodu braku inwestycji publicznych.

Bariera finansowa - trudna sytuacja 
osób, które nie są w stanie samodziel-

nie finansować tego typu przedsięwzięć 
oraz niski poziom dochodów mieszkańców.

Bariera personalna i organizacyjna - brak umiejętności wykorzystywania technik informatycz-
nych przez część mieszkańców miasta.

Problemem jest również stosunkowo wysoka cena dostępu do internetu oraz sprzętu kompu-
terowego. To kolejna bariera dla wielu mieszkańców Kwidzyna, która powodować może ich 
trwałe wykluczenie cyfrowe.

Łamanie cyfrowych barier

Działania podjęte w ramach inwe-
stycji będą skutkować wzrostem 
atrakcyjności miasta, jako miejsca 
zamieszkania, a także przyciągną 
potencjalnych inwestorów. Nastąpi 
zmniejszenie poziomu bezrobocia, a 
tym samym poprawie ulegną warunki 
życia ludności.  Dzięki darmowemu 
dostępowi do internetu, mieszkańcy 
Kwidzyna zagrożeni wykluczeniem cy-
frowym, będą mieli dostęp do szerokie-
go zakresu informacji z całego świata. 
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Nastąpi wyrównanie szans wśród 
mieszkańców przy jednoczesnym 
wzroście konkurencyjności miasta. 
Zapewnienie dostępu do internetu 
przyczyni się również do uzyskania 
lepszych efektów edukacyjnych, roz-
wojowych dzieci i młodzieży, umoż-
liwi rozwój osób dorosłych i dostęp 
do informacji stwarzającej możliwość 
aktywności zawodowej, społecznej i 
gospodarczej.
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Na przestrzeni ostatnich trzech lat samorząd miasta zrealizował kilka projektów współfinansowanych ze środków 
Unii Europejskiej.

„Administracja w służbie ludności powiatu kwidzyńskiego” - wdrożenie Kwidzyńskiego Systemu Informacji Prze-
strzennej (etap I) - projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Zrealizowany w 

latach 2009-2010. Jego całkowity koszt  to ok. wyniósł 2,1 mln zł. Kwidzyński System Informacji Przestrzennej to platfor-
ma elektroniczna, która pomaga w zarządzaniu oraz świadczeniu usług administracji elektronicznej dla przedsiębiorców i 
mieszakńców. Celem projektu jest tworzenie warunków sprzyjających budowaniu społeczeństwa wiedzy. Grupa docelowa 
to mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego, liczącego ok. 82 tys. osób. W ramach projektu został między innymi zbudowany 
światłowód pomiędzy siedzibami Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Kwidzynie. Kupiono także sprzęt 
komputerowy, stworzono moduły KSIP i udostępniono je do użytkowania.

 „Tworzenie i promowanie lokalnego rozwoju Tczewa i Kwidzyna z wykorzystaniem doświadczeń europejskich”- 
projekt partnerski dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego 

EOG. Koszt projektu to prawie 22 tys. euro. Zrealizowano go w 2009 roku. Liderem projektu była gmina miejska Tczew. 
W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne w Szwecji, Kwidzynie i Tczewie. Ich celem była prezentacja osiągnięć 
szwedzkiego samorządu w zakresie partycypacji społecznej oraz wymiana doświadczeń w zakresie budowania lokalnych 
strategii rozwoju. Zrealizowano dwa opracowania eksperckie dotyczące budowania strategii oraz pomiaru celów wdrażanej 
strategii.

„Budowa kompleksu sportowego przy ul. Wiejskiej w Kwidzynie” - projekt dofinansowany ze środków budżetu pań-
stwa oraz EFRR w ramach RPO WP 2007-2013. Całkowity koszt  to ponad 33,7 mln zł. Inwestycja została zakończona 

w marcu 2012 roku. 
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn” - pro-
jekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Całkowity koszt  to 
ponad 36,9 mln zł. Projekt zrealizowano w latach 2007-2011. W jego ramach wybudowano 15,5 km sieci kanalizacyjnej, 
12 przepompowni ścieków, 5,7 km kanałów deszczowych, 2 urządzenia podczyszczające wody opadowe, 7,4 km sieci 
wodociągowej oraz wymieniono 2,1 km sieci kanalizacyjnej. Poza tym zlikwidowano 2 lokalne oczyszczalnie ścieków. 
Najważniejsze cele projektu to usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji, zabezpieczenie wód podziemnych przed 
przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń, zmniejszenie obciążenia hydraulicznego oczyszczalni ścieków, ochrona rzeki 
Liwy przed zanieczyszczeniami, ograniczenie zjawiska zalewania posesji prywatnych podczas obfitych opadów, poprawa 
warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. 

Unijne projekty Kwidzyna

Miasto zrealizowało projekt systemowy „Realizacja zajęć dodat-
kowych oraz zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu 

systemowego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania dzieci 
w klasach I-III w kwidzyńskich szkołach podstawowych”, finansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Całkowity koszt projektu to 
ponad  581,5 tys. zł. jego realizacja zakonczyła się 29 czerwca 2012r. Projekt 
jest ukierunkowany na zindywidualizowanie pracy z uczniami i uczennica-
mi kwidzyńskich szkół podstawowych, u których zdiagnozowano wyraźne 
problemy uniemożliwiające efektywną naukę bądź z uczniami wybitnie 
zdolnymi, w celu usunięcia dysproporcji edukacyjnych lub rozwoju umie-
jętności. Miasto uczestniczy także w realizacji międzynarodowego projektu 
partnerskiego „Współpraca międzynarodowa gmin InterLoc”,  w którym 
uczestniczy 7 gmin z Polski, Szwecji i Danii. Liderem projektu jest szwedz-
ka gmina Sölversborg. Realizację projektu zaplanowano na lata 2011-2013, 
jego całkowity koszt to ponad 527 tys. euro. Dofinansowanie pochodzi z 
EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bał-
tyk”. Celem projektu jest stworzenie modelu międzynarodowej współpracy 
administracji samorządowej gmin, które uczestniczą w projekcie.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat miasto 
zrealizowało także kilka projektów 

infrastrukturalnych, wspartych środkami 
z budżetu państwa. Dwa projekty dotyczyły 
infrastruktury drogowej i zostały zrealizowane 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2008-2011. Wysokość dofi-
nansowania to ponad 2,2 mln zł. Kolejne dwa 
zadania to budowa  infrastruktury sportowej, 
w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 
(wysokość dofinansowania to ponad 666 tys. 
zł z budżetu państwa i tyle samo środków z 
budżetu samorządu województwa) oraz reali-
zacja  projektu pilotażowego Programu Biały 
Orlik (wysokość dofinansowania to 266,2 tys. 
zł). Kolejny projekt dotyczył także infra-
struktury sportowej i został wsparty środkami 
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 
wysokości 500 tys. zł.
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