
Projekt pn. „Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego w Gminie Bytom”

został sfinansowany ze środków unijnych

całkowity koszt projektu - 173 710,86 PLN,
wkład własny Gminy Bytom 0% - 0,00 PLN, 

dofinansowanie 100%:
Środki pochodz ące z Unii Europejskiej – 147 654,32 PLN
Dotacja celowa ze środków krajowych  - 26 056,64 PLN



Cel projektu

Realizacja projektu zacz ęła się z w 
roku 2011. Przy udziale pracowników 

Wydziału Edukacji oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 

przeprowadzono kwalifikacj ę rodzin 
bior ących udział w projekcie. 

Warunkami doboru uczestników były 
przede wszystkim  kryteria 

dochodowe ale wzi ęto równie ż pod 
uwagę uzyskiwane wyniki w nauce.



Geneza projektu

Realizacja projektu zaczęła się z w roku 
2011. Przy udziale pracowników 

Wydziału Edukacji oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 

przeprowadzono kwalifikację rodzin 
biorących udział w projekcie. 

Warunkami doboru uczestników były 
przede wszystkim  kryteria dochodowe 

ale wzięto również pod uwagę 
uzyskiwane wyniki w nauce.



Lokalizacja
uczestników projektu



Sprzęt

W ramach projektu zakupiono:
30 komputerów multimedialnych z drukarkami
Serwer aplikacji

Zakupione komputery 
zostały użyczone 
uczestnikom projektu
Po zakończeniu 
projektu komputery 
staną się własnością 
uczestników projektu



Portal 
edukacyjny

W ramach projektu wykonano 
aplikacje – Portal Edukacyjny. Portal 

daje mo żliwo ść logowania si ę 
uczestników projektu, posiada linki 

do prostych aplikacji z zakresu 
informacji przestrzennej. Jego celem 
jest przybli żenie społecze ństwu tre ści 

związanych z SIT (Systemem 
informacji o Terenie), obsługi 

komputera, oraz promocj ą miasta



Portal 
edukacyjny



Szkolenia

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla 30 
osób w czasie 30 godzin rozło żonych w ci ągu 3 dni
Szkolenie obejmowało nast ępuj ące zagadnienia:

podstawowa obsługa portalu edukacyjnego,
obsługa funkcji forum b ędącego cz ęścią portalu 
edukacyjnego,
obsługa ankiet,
podstawowa obsługa wybranej, darmowej aplikacji typ u 
GIS,
metodyka rozwi ązywania oraz wykonywania ćwiczeń i 
zadań znajduj ących si ę na portalu edukacyjnym



Internet

Dostaw a Internetu została zrealizowana 
dla 30 lokalizacji (uczestników projektu) 

na okres 21 miesi ęcy.
Okres świadczenia us ługi wynosi 

07.03.2012 r. – 07.12.2013 r.
Usługa świadczenia internetu będzie 

kontynuowana w o kres ie trwa łości 
projektu , który wynosi min. 5 lat od daty 

zakończenia projektu.


