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INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZASNYSZ 

z realizacji projektu "Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz" 

 

Komputery i Internet świątecznym prezentem dla Beneficjentów Ostatecznych projektu! 

 

 Wójt Gminy Przasnysz informuje, że Gmina Przasnysz realizuje projekt „Cyfrowe okno na świat – 
mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion" osi priorytetowej 8 
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.  

 Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród gospodarstw domowych 
zagrożonych wykluczeniem z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, przez 
zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz bezpłatne dostarczenie sprzętu komputerowego 
wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych z terenu gminy spełniających kryteria udziału w 
projekcie. 

 W ramach realizacji projektu 107 gospodarstw domowych z terenu gminy Przasnysz oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna imienia Józefa Narzymskiego w Bogatem otrzymały bezpłatnie zastawy 
komputerowe oraz dostęp do Internetu na okres do dnia 30 września 2020 roku. Zestawy 
komputerowe zostały zakupione w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez 
Urząd Gminy Przasnysz i zostały dostarczone do gospodarstw domowych w dniach 16–19 grudnia br. 
Jednocześnie gospodarstwa domowe uczestników projektu uzyskały bezpłatny dostęp do Internetu. W 
grudniu tego roku w weekendy (w terminach najdogodniejszych dla uczestników) odbywają się 
szkolenia dla beneficjentów projektu z zakresu obsługi komputera i bezpieczeństwa internetowego. W 
ramach szkoleń uczestnicy uczą się korzystania z komputera, obsługi systemu operacyjnego i pakietu 
biurowego oraz wykorzystania Internetu do nauki i pracy. Szkolenia prowadzi wyłoniona w drodze 
przetargu nieograniczonego wyspecjalizowana firma szkoleniowa. 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem w ramach projektu otrzymała 3 zestawy komputerowe, 
które będą ogólnodostępnymi publicznymi punktami bezpłatnego dostępu do Internetu dla 
mieszkańców gminy. 

 W wyniku realizacji projektu „Cyfrowe okno na świat – mobilny internet w Gminie Przasnysz" 
gmina Przasnysz otworzyła 107 najuboższym rodzinom okno na świat. 

 

          Wójt Gminy Przasnysz  

           Grażyna Wróblewska 


