
 

Gmina Troszyn  realizuje projekt pn. „Cyfrowa Gmina” 
 

Gmina Troszyn realizuje projekt grantowy  pn. „Cyfrowa Gmina”,finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie 

cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz 

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  

 

Celem programu „Cyfrowa Gmina” jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji 

samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeostwa. 

 

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone na: zakup stacji roboczych, tworzenie 

domen/ platform/portali tylko związanych z cyberbezpieczeostwem  i dostosowaniem do 

WCAG 2.1., zakup serwera NAS szyfrowanego backup, zakup laptopów do zdalnej pracy  z 

oprogramowaniem, zakup serwera domeny AD z oprogramowaniem i UPS, zakup 

przełączników sieciowych z UPS, rozbudowę zabezpieczeo dostępu do sieci ( urządzenie 

wielofunkcyjne UTM), wykonanie diagnozy cyberbezpieczeostwa, usługę doradczą, szkolenie 

z zakresu bezpieczeostwa, szkolenie on-line dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi 



zakupionego sprzętu i oprogramowania oraz szkolenie dla urzędników w zakresie 

cyberbezpieczeostwa. 

 

Realizacja wymienionych przedsięwzięć przyczyni się do efektywniejszego działania Urzędu 

Gminy w Troszynie dzięki wzmocnieniu zaplecza cyfrowej infrastruktury oraz usprawni 

funkcjonowanie, rozwiąże bieżące problemy z dostępnością usług publicznych i skróci czas 

ich realizacji w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Zastosowane 

rozwiązania techniczne  i kompetencyjne potencjału do zapobiegania i reagowania na 

incydenty podniosą poziom cyberbezpieczeostwa Urzędu  oraz  ułatwią zespołowe 

wykonywanie pracy zdalnej. 

 

Realizacja grantu wpisuje się w cele V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

odporności na zagrożenia - REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”, jakim jest zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów 

im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i 

nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia. Ponadto realizacja 

grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz 

edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19 w latach 2020/21. 

 

Termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami regulaminu konkursu i będzie 

obejmował 18 miesięcy od zawarcia umowy powierzenia grantu nie później niż do 30-09-

2023r. 

 

Wartość projektu: 141 750,00 zł 

 

Dofinansowanie projektu z UE : 100 % 
 


