Cyfrowa Gmina

– rozwiń lokalne e-usługi, e-pracę, e-edukację

www.biznesbezbarier.org

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków na
dotację „Cyfrowa Gmina”. Projekt skierowany jest do wszystkich
gmin w Polsce, a finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach
programu React-EU. Pozwala dofinansować zakupy, szkolenia
oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji
w jednostkach samorządu terytorialnego.
Okres naboru wniosków:
Nabór do konkursu odbędzie się w 3 rundach.
Pierwsza runda: 18 października 2021r. – 17 listopada 2021r.
O kolejnych będziemy informować na bieżąco.

Kto może otrzymać środki?
Jednostki samorządu terytorialnego na poziomie gmin.

Dofinansowanie można uzyskać na:

•
•
•

Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT
i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.
Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.
Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wysokość dofinansowania:

•
•

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 100 tys. PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 2 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi do 100%.
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Fundacja Biznes Bez Barier oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku.
Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych z różnych obszarów, a nad projektami
pracują osoby z wieloletnim doświadczeniem, doradzając beneficjentom od czasu pierwszych tego
typu naborów w Polsce.

Dofinansowania na projekty rozwojowe
Pozyskujemy dotacje dla firm z Funduszy Europejskich w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027
na przedsięwzięcia związane z innowacją, cyfryzacją, OZE oraz rozwojem społecznym, zgodnie z
założeniami polityki spójności UE. Zdobywamy granty, podchodząc do każdego Klienta indywidualnie.
Sprawdzamy możliwości finansowania, opracowujemy dokumentację aplikacyjną, składamy wniosek,
monitorujemy realizację projektu i sprawozdawczość.

Finansowanie rozruchowe
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania i optymalizujemy koszty. Oferujemy pomoc w redukcji kosztów
kadrowych oraz kosztów prowadzenia projektu. Pozyskujemy również środki na szkolenia.

Wsparcia merytorycznego Fundacji Biznes Bez Barier udziela Grupa AF, której
prezesem jest Adrian Furman – fundator Fundacji oraz członek Rady Dostępności
przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Opiekunowie oferty:

Piotr Bolek

Business Development Director
p.bolek@biznesbezbarier.org
+48 795 578 342

Fundacja Biznes Bez Barier
ul. Gdyńska 25/50
58-100 świdnica

tel. 536 211 628
kontakt@biznesbezbarier.org

KRS 0000793377

3

