
PROJEKT 
UCHWAŁA NR       /       /22 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                 2022 r. 

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III”. 

   

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 547 t.j.), 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie do realizacji projektu grantowego 

pod nazwą „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III” realizowanego przez Fundację 

Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz 

Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III – Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020.   

2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 maja 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

4. Całkowita wartość projektu wyniesie 325 946,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia 

pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 50/100), z tego: 275 848,52 zł 

– Unia Europejska (84,63%) i 50 097,98 zł - Budżet Państwa (15,37%). 

5. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określa wniosek 

o przyznanie grantu.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie: 

 

 

 

W związku z trwającym w okresie od dnia 2 marca 2022 r. naborem otwartym 

wniosków o przyznanie Grantów w ramach projektu „Lekcja: Enter” realizowanego 

przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych w ramach osi priorytetowej III – 

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie zwrócił się 

z  prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Podkarpacie 

Uczy Cyfrowo III” oraz udzielenie pełnomocnictwa do opracowania i złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu grantowego w ramach ogłoszonego konkursu.  

„Lekcja: Enter” to największy realizowany projekt edukacji cyfrowej w Polsce 

skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu 

grantowego (nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych) poprzez udział 

w 40 godzinnym szkoleniu tematycznym: edukacja wczesnoszkolna, humanistyczna, 

matematyczno-przyrodnicza, artystyczna oraz 40 godzinnym szkoleniu tematycznym 

informatyka. Każdy nauczyciel – uczestnik projektu grantowego otrzyma również 

wsparcie merytoryczne trenera lokalnego (m. in. mentoring i dostęp do platformy                    

e-learningowej z wykorzystaniem narzędzi TIK). 

Grupą docelową projektu jest około 600 czynnych nauczycieli z Województwa 

Podkarpackiego. 

Etap I: Przeszkolenie nowych nauczycieli/pracowników w PZPW w Rzeszowie na 

trenerów lokalnych przez trenerów regionalnych. Szkolenie stacjonarne w 1 grupie 

w wymiarze 32 godzin dydaktycznych + 8 godzin online.  

Etap II: Przeszkolenie 600 nauczycieli w 60 grupach tematycznych (56 grupy 

wczesnoszkolna, artystyczna, matematyczno-przyrodnicza, humanistyczna oraz 4 

grupy informatyczne). 

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt: 3 laptopy (doposażenie zaplecza PZPW 

w Rzeszowie do prowadzenia szkoleń zdalnych). 

Planowany budżet projektu to 325 946,50 zł, dofinansowanie 100%. 

Konkurs nie przewiduje wnoszenia wkładu własnego. 

Planowany okres trwania powyższego projektu od 1 maja 2022 r. do 28 lutego 2023 r. 

Mając na uwadze umożliwienie realizacji ww. projektu przez Podkarpacki 

Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, podjęcie niniejszej Uchwały jest 

niezbędne i uzasadnione. 

 

 

 


