Regulamin programu szkoleniowego
Ja w internecie
1.

Dofinansowanie przekazane w formie grantu może być przeznaczone na realizację
mikroprojektów, których zakres obligatoryjnie spełnia następujące warunki:
a) Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie gminy Platerów
b) Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w
obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika (co najmniej jeden moduł szkoleniowy).
Częstotliwość prowadzenia zajęć powinna zostać dostosowana do oczekiwań i możliwości
uczestników oraz scenariuszy zajęć,
c) W szkoleniach wezmą osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do
mikroprojektu,
d) Liczebność grupy szkoleniowej nie przekroczy 12 osób na jednego instruktora w jednym
czasie,
e) Szkolenia przeprowadzone zostaną zgodnie ze Standardem wymagań kompetencji
cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu (dalej: Standard), który stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu,
f) Szkolenia zostaną zrealizowane w oparciu o scenariusze i materiały szkoleniowe
g) W ramach mikroprojektu zostaną wskazani i zrekrutowani instruktorzy kompetencji
cyfrowych, posiadający kompetencje wskazane w pkt. II Standardu,
h) Grantobiorca może wskazać własnego instruktora lub, o ile nie dysponuje osobami o
kwalifikacjach opisanych w Standardzie, skorzystać z usług jednego z instruktorów
przeszkolonych przez Operatora.
i) Instruktorzy uzyskają możliwość udziału w kursie doskonalenia zorganizowanym przez
Operatora. Operator zapewni instruktorom dostęp do wszelkich narzędzi integracji,
wymiany doświadczeń, scenariuszy szkoleń, itp.
j) W ramach mikroprojektu zostanie przeprowadzona akcja promocyjna działań
szkoleniowych w celu pozyskania deklarowanej w mikroprojekcie liczby uczestników
szkoleń oraz zostanie zorganizowany nabór uczestników szkoleń,
k) Każdy uczestnik szkolenia otrzyma możliwość udziału we wstępnym teście umiejętności
cyfrowych,
l) Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego,
m) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkoleń może zostać zrealizowany ze
środków finansowych grantu. Wykaz sprzętu, który może zostać zakupiony w ramach
projektu oraz warunki zakupu zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu,
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n) Po okresie realizacji mikroprojektu, sprzęt zakupiony w projekcie zostanie przekazany do
wybranych przez Grantobiorcę szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, z
zastrzeżeniem, iż sprzęt nie będzie przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia
nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów
operacyjnych w perspektywie 2014-2020,
o) Miejsca realizacji mikroprojektu zostaną dostosowane lub będą miały możliwość
dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
2.

Mikroprojekt powinien spełniać następujące warunki, mające charakter fakultatywny:
a) Funkcja instruktora powinna być powierzona osobie mieszkającej w danej gminie, np.
pracownikowi biblioteki, nauczycielowi, pracownikowi domu kultury, itp.,
b) Miejsca realizacji szkoleń powinny znajdować się w racjonalnym zasięgu komunikacyjnym
uczestników, np. biblioteki, świetlice, szkoły, domy kultury, publiczne punkty dostępu do
Internetu (PIAP), uniwersytety trzeciego wieku.

3.

Spełnienie warunków określonych w ust. 2 może być dodatkowo premiowane przez Operatora w
procesie oceny mikroprojektów.
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