W związku z ogłoszonym naborem „Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, Gmina Milicz przygotowuje się do
złożenia wniosku.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do
sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
Wsparcie otrzymać mogą osoby które spełniają łącznie następujące warunki :
1. dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało
niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej,
2. dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to
pracowała niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej
i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR (tj. rodzicie, dziadkowie,
pradziadkowie/ opiekun prawny),
3. dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim
roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020
i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego
ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub
dofinansowania zakupu tych rzeczy.
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 wyjątkowych przypadkach
możliwy jest zakup 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.

W celu przyznania dofinansowania wymagane jest złożenie oświadczenia wraz z
załącznikami przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej i średniej lub
przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej.
W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w
zlikwidowanym PGR - dotyczy tylko w przypadku posiadania takich dokumentów, prosimy o
dołączenie tych kopii dokumentów do oświadczenia.
Termin składania oświadczeń to 29 października 2021 r.
Miejsce składania oświadczeń: pok. nr 15 w Urzędzie Miejskim w Miliczu, ul. Trzebnicka 2

Prosimy o przekazanie oświadczeń w kopercie z adnotacją: Cyfrowa Gmina - Granty
PPGR
Dokumenty jakie należy złożyć:
1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego - Grant PPGR wraz z załącznikami
2. Oświadczenie składane we własnym imieniu- osoba pełnoletnia - Grant PPGR wraz z
załącznikami
Pytania: wszelkich informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Miliczu, pn - pt w
godz. 8.00 – 15.00, pod nr tel. 71 38 04 308 lub mailem o.wydrych@milicz.pl lub
bezpośrednio w pokoju nr 52

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz ograniczenia znajduje się
również na stronie internetowej :
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/zasady-przetwarzania-danychosobowych-w-programie-polska-cyfrowa/

Szczegóły dotyczące projektu znajdują się pod adresem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Program adresowany jest dla gmin popegeerowskich, które otrzymały pozytywną opinię
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina Milicz została zakwalifikowana do
konkursu.
Oddział Terenowy we Wrocławiu przekazuje wykaz obrębów, jako byłych PPGR:
1. Bartniki
2. Borzynowo
3. Brzezina Sułowska
4. Czatkowice
5. Duchowo
6. Dunkowa
7. Gogołowice
8. Grabownica
9. Grabówka
10. Gądkowice
11. Henrykowice
12. Kolęda
13. Latkowa
14. Milicz
15. Miłochowice
16. Młodzianów

17. Nowy Zamek
18. Ostrowąsy
19. Piotrkosice
20. Piękocin
21. Potasznia
22. Ruda Sułowska
23. Sulimierz
24. Sułów
25. Sławoszowice
26. Słączno
27. Tworzymirki
28. Tworzymirki Górne
29. Wałkowa
30. Wielgie Milickie
31. Wodników Górny
32. Wrocławice
33. Wróbliniec
34. Wziąchowo Małe
35. Wziąchowo Wielkie
36. Węgrzynów
37. Łąki
38. Świętoszyn

