a kedvezményezett neve: Felpécért Alapítvány
a projekt címe: Digitális jólét megteremtésének elősegítése Felpécen
a szerződött támogatás összege: 4 771 994 Ft
a támogatás mértéke (%-ban): 90%
a projekt tartalmának bemutatása:
Napjaink teendőinek jelentős részét átszövi az informatika világa. A munka, a szabadidő, a tanulás,
az ügyintézés, kommunikáció, stb. tevékenységei egyre jobban az információtechnológia köré
fonódnak, ezért a mai kor emberének elengedhetetlen az informatika világában való eligazodás
képességének elsajátítása.
Az Alapítvány által szervezett, hagyományos értékek közvetítését célzó programok résztvevőivel
szeretné a szervezet megismertetni az informatika alkalmazási lehetőségeit. A célcsoport –digitális
készségekkel nem rendelkezők, 45 év felettiek, vidékiek– pont a Tájház által szervezett
hagyományőrző programok gyakori résztvevői.
Az Alapítvány a pályázat keretein belül kulturális tevékenységek köré szervezett programokon
keresztül megteremtené a digitális készségekkel nem rendelkezők számára a digitális
felzárkóztatás lehetőségét.
A program kidolgozása során olyan digitális alkalmazási ötletek összegyűjtése valósult meg, amely
megkönnyíthetné a település lakóinak életét, emellett a GINOP 3. prioritásainak megfelelő célok
szerint előmozdíthatná a digitális világ iránti érdeklődés felkeltését és alapvető digitális készségek
elsajátítását. Az ötleteket a szervezet hagyományos foglalkozásain és könyvtári rendezvényeken
előterjesztették a résztvevőknek - akik megfeleltek a projekt célcsoportjának -, és az ő igényeiknek
megfelelően összeállítottak egy előadás/konzultáció/nyílt napok programsorozatot. Az Alapítvány
hagyományőrző programjainak szervezése során alkalmazott bevonási stratégiák - szórólapok,
személyes megkeresés, meghívók, egyéb programokon történő reklámozás, plakátok megfelelőnek tűnnek a célcsoport mozgósítására. Az Önkormányzaton keresztül a közmunkások
programba történő bevonása is megvalósulhatna.
A tevékenységekbe a hagyományos programokon keresztül történő bevonás kiváló motivációs
eszköz, hisz a résztvevők érdeklődése felkelthető a megszokott környezetben kínált új ismeretek
iránt. A községben élő, digitális világtól elzárkózott személyek érdeklődése a program által
feltáruló lehetőségeik ismertetésével kelthető fel (pl. orvoshoz való bejelentkezés, kapcsolattartás
a távoli családdal).
A szervezett előadások/konzultációk témái azon aktuális, mindennapjaikban alkalmazható
internetes alkalmazásokkal ismertetik meg a célcsoportot, amelyek egyre szükségesebbek a
leghétköznapibb élethelyzetekben is, úgy, mint információáramlás, vásárlás, elektronikus
ügyintézés, kommunikáció, közösségi alkalmazások használata, stb.
A célcsoport tagjai felfedezhetik az életük egy-egy szegmensében a digitális ismeretek
alkalmazásának előnyét, és elkezdik alkalmazni, ami újabb és újabb ismeretek feltáráshoz nyit utat.
Az eredményességet növelhetik a hagyományos rendezvényeken való digitális prezentációk,
melyek bemutatnák az érdeklődőknek az információtechnológia hétköznapi teendőkben való
alkalmazási lehetőségeit, és feltárnák a digitális alapkészségek elsajátításának lehetőségeit.
A program költségvetése korábbi szervezési tapasztalatok és a beszerzett előzetes árajánlatok
alapján került megtervezésre.

A projektmenedzser részére betervezett havi megbízási díj fedezi a projektmenedzseri feladatokdokumentumok elkészítése, összeállítása; árajánlatok beszerzése; szerződések előkészítése;
kapcsolattartás; változás bejelentők készítése; stb. -ellátásának költségeit.
A szakmai vezető részére betervezett havi díj fedezi a szakmai vezetői feladatok-projekt szakmai
felügyelete; részvétel a megvalósításban (nyílt napok); kommunikáció; résztvevők munkájának
irányítása, összehangolása; dokumentumok begyűjtése; stb. -ellátásának költségeit.
Az előadó/konzultációvezető számára betervezett megbízási díj fedezi a színvonalas előadások
tematikájának kidolgozási- és a foglalkozások megtartásának költségét.
A betervezett utazási költség szükséges a szakmai vezetőnek a feladatok szervezéséhez és a projekt
megvalósításával kapcsolatos programok, rendezvények látogatásához.
A szóróanyagok gyártásának költsége hozzájárul a program népszerűsítéséhez és a célcsoport
sikeres bevonásához.
Marketingköltségként betervezett összeg fedezi "A digitális alkalmazások felhasználásának
lehetőségei Felpécen"címmel egy kisfilm elkészítését, mely a Tájház működését, életét, valamint a
település digitális eszközparkját ismerteti meg a közönséggel.
A betervezett rendezvényszervezési költség fedezi a projekt során megrendezésre kerülő
programokon a résztvevők ellátását, a programok egyéb szervezési-, grafikai és utazási költségeit.
Az Alapítvány meglévő honlapjának fejlesztésére tervezett költség fedezi a honlap színvonalának
emelését.
A kötelező nyilvánosság költsége fedezi egy C típusú tábla kihelyezését a megvalósítási helyszínen.
A betervezett általános költség a projekt megvalósulási időszaka alatt felmerülő dokumentációs,
irattárazási, archiválási költségeket fedezi.
A tervezett eszközbeszerzés költsége fedezi a programok megvalósításához, a digitális
érzékenyítéshez szükséges notebook, okos telefon és tabletek költségeit.
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 31.
a projekt azonosító száma: GINOP-3.3.3-17-2017-00030

