
 

Ruszył program wsparcia dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym – Granty PPGR”, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe 

Gospodarstwa Rolne i posiadają pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Gmina Tułowice planuje złożenie wniosku w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie 

dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. W związku z powyższym program 

kierowany jest do mieszkańców Gminy Tułowice, z terenów gdzie funkcjonowały PGR-y. 

Do kogo skierowany jest program? 

Program skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym oraz do uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli 

pełnoletniość i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y. Wsparcie przysługuje 

tym dzieciom/uczniom, które: 

1) zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe 

przedsiębiorstwo gospodarki rolnej; 

2) są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem 

prawnym) Pani/Pana (imię i nazwisko), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym 

przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR; 

3) nie otrzymały 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. 

Co zrobić, aby wziąć udział w programie? 

1) złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w wieku szkolnym  

w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo 

gospodarki rolnej (PPGR), w którym pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej), tj. rodzice, 

dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który 

osiągnął pełnoletniość oraz deklaracji udziału w programie wsparcia dzieci i wnuków byłych 

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”. Powyższe dokumenty będą podstawą do 

umożliwienia złożenia wniosku przez gminę; 

2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 

3) w razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR – wskazane jest dołączenie 

ich do oświadczenia. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na: 

1) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym 

oprogramowaniem, umożliwiającymi pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla 

osób z niepełnosprawnościami; 

2) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego; 



 
3) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach 

projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość  

w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. 

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty? 

Wszystkie niezbędne oświadczenia i deklarację należy złożyć niezwłocznie do dnia 2 listopada 2021 r. 

do godz. 15.00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice. 

Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Stosowne oświadczenia można pobrać 

poniżej lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Tułowicach. 

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci w wieku szkolnym/uczniów szkół średnich, którzy 

osiągnęli pełnoletniość? 

Tak, zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu sprzęt od razu przechodzi na własność 

beneficjenta ostatecznego. Natomiast okres 2 lat to okres monitorowania utrzymania efektów 

projektu. 

Informacje dodatkowe: 

1) program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych; 

2) szczegółowe informacje można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr; 

3) dokumenty należy składać kompletne łącznie z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzającym fakt zatrudnienia w danym 

PPGR. 

Informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Tułowicach pod nr tel. 77 46 00 143, 

wew. 28. 
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