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 „Ja w internecie” w Koszalinie – zapraszamy na spotkanie informacyjne  
 

26 lipca 2018 r. w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich  
w Koszalinie odbędzie się spotkanie na temat unijnych grantów dla województwa 
zachodniopomorskiego w programie „Ja w internecie”. Lokalny Punkt Informacyjny i 
Fundacja Legalna Kultura powiedzą, na czym polega realizacja programu i jak przygotować 
wniosek  
o dofinansowanie. Warto wspomnieć, że wniosek aplikacyjny jest łatwy do wypełnienia, jego 
przygotowanie nie zajmie więcej niż kilka godzin, na spotkaniu wszyscy otrzymają 
szczegółowe instrukcje, jak to zrobić.  
 
„Ja w internecie” to program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców gmin służący zwiększeniu 
ich umiejętności internetowych i bezpieczeństwa w Internecie. Gminy mogą ubiegać się o 
grant na jego realizację w wysokości od 15 do nawet 150 tysięcy złotych. Nabór wniosków w 
woj. zachodniopomorskim trwa do 4 sierpnia 2018 r. Gminy mogą składać wnioski 
samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową. W programie nie jest 
wymagany wkład własny, a jeśli gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą komputerów do 
przeprowadzenia szkoleń, może wystąpić o sfinansowanie ich zakupu. Po zakończeniu 
programu komputery zostają w gminie, będzie można je przekazać do szkoły lub centrum 
kształcenia nauczycieli na terenie gminy.  
 
Termin i miejsce spotkania: 
26 lipca 2018 r., godz. 10:00 - 12:45  
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie  
Al. Monte Cassino 2 
sala konferencyjna nr 128 
 
Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego na adres lpi-koszalin@wzp.pl do 25.07.2018 r. do godziny 12:00. Udział  
w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest 
operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i 
rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.  
 
Więcej informacji o spotkaniu:  
http://rpo.wzp.pl/o-programie/konferencje-i-szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-
koszalinie-dotyczace-mozliwosci-dofinansowania-dzialan-szkoleniowych-na-rzecz-rozwoju 
 
Więcej o programie „Ja w internecie”: http://jawinternecie.edu.pl/ 
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Gminy zainteresowane realizacją projektu prosimy o kontakt z koordynatorkami programu w 
woj. zachodniopomorskim: 
Katarzyną Kowalczuk – kasia.kowalczuk@legalnakultura.pl, tel. 574 651 100 

Agnieszką Siekierą – aga.siekiera@legalnakultura.pl, tel. 574 142 100 

 
 
Kontakt dla mediów: 

Szymon Majewski 
Rzecznik Prasowy 
Legalna Kultura 
tel. 795 664 467 
rzecznik@legalnakultura.pl 
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