
 
 

 
 

 

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” 

na zakup sprzętu komputerowego 

 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został ogłoszony nabór 

wniosków z którego mogą skorzystać gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa 

Rolne (PGR). 

W ramach programu dofinansowaniem zostanie objęty zakup komputerów stacjonarnych lub 

laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich.  

Wniosek będzie przygotowany i złożony we właściwej instytucji przez Urząd Gminy Suchy Las. 

 

Kto może skorzystać ze wsparcia? 
Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, 

którzy spełniają łącznie następujące warunki: 

1. są członkiem rodziny w której krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, 

pradziadkowie/opiekunowie prawni, pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości objętej PPGR, 

2. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, 

komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków 

publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania 

zakupu tych rzeczy (nie posiadają takiego sprzętu na dzień składania wniosku). 

 
Co należy zrobić, aby wziąć udział w programie? 
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna 

prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów: 

Oświadczenia dla ucznia niepełnoletniego -Załącznik nr 1 

lub 

Oświadczenia dla ucznia pełnoletniego - Załącznik nr 2. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 3. 

Dokumenty potwierdzających fakt zatrudnienia w danym PPGR (wymóg nieobligatoryjny). 

Ważne! Prosimy o dołączenie danych umożliwiających kontakt z osobą składającą oświadczenie. 

Gdzie złożyć dokumenty? 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy 

Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las w godzinach pracy Urzędu: 

poniedziałek 8.00-17.00   wtorek-piątek 7.00-15.00 

lub przesłać tradycyjną pocztą w terminie do 3 listopada 2021 r. 

Zakupione komputery/laptopy zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w 

okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach: 

- sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole, 



 
 

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę sprzętu komputerowego, bądź jego 

uszkodzenie nie objęte gwarancją, 

- rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania komputera/laptopa do oględzin stanu technicznego, 

pracownikowi Urzędu Gminy Suchy Las na każde jego wezwanie. 

 

W przypadku pozyskania grantu, gmina Suchy Las zakupi sprzęt komputerowy i przekaże go osobom, 

które spełniły wymogi otrzymania wsparcia. W sytuacji nie otrzymania dofinansowania, projekt nie 

będzie realizowany. 

 

Dofinansowanie będzie realizowane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 

V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu:  

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