
 

 

 

 

 

 

Zawiercie, dnia 22.10.2021r. 

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym - „Granty PPGR” 

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, o naborze wniosków do Konkursu Grantowego 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR", 
mającym na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu 
komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: 
 sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym 

oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i 
oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera 
powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez 
Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu); 

 ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 

 usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w 

ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak 

możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. 

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół 
średnich, którzy: 
1. zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane 
Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. 
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, 
pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym 
przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR. 
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku 
poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu 
komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych 
lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy (np. w ramach programu Zdalna 
Szkoła). 

Warunkiem udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów: 
1. Oświadczenie, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez Gminę; 
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
3. Deklaracja przystąpienia do programu. 

 



  

 

 

 

 

 

 

1. Dokumentów potwierdzające poprawność oświadczenia - wskazane jest załączyć 
dokumenty potwierdzające poprawność danych wynikających z oświadczenia, 
potwierdzających czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o 
wsparcie (w tym: dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR). 

Oświadczenia należy złożyć wg miejsca zamieszkania dziecka. 

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z uzyskaniem wsparcia, oświadczenia 

podlegają weryfikacji w zakresie ich poprawności. 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku można pobrać w szkołach 
podstawowych na terenie gminy Zawiercie oraz ze strony MZOES Zawiercie pod 
adresem www.mzoeas.zawiercie.eu 
 
 
Miejsce składania dokumentów: 
1. MZOEAS Zawiercie ul. Paderewskiego 49 42-400 Zawiercie; 
2. Sekretariaty szkół podstawowych na terenie gminy Zawiercie. 
3.  
Termin składania dokumentów: do dnia 03.11.2021r. 

Szczegółowy opis programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

Nadmieniamy, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po 
zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w programie i wyłonieniu wykonawcy 
realizującego zadanie. 
 
W załączeniu: 

- Regulamin Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”; 

- OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO - Załącznik nr 7 - Wzór 
oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego; 

- OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ 
PEŁNOLETNOŚĆ - Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej 
oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających 
nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 roku życia); 

- Zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

- Deklaracja przystąpienia do programu. 
 
 

Prezydent Miasta Zawiercie 
Łukasz Konarski 

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

