Gmina Świecie ogłasza nabór do konkursu na granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym 
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 W związku z rozpoczęciem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Burmistrz Świecia zaprasza uprawnione rodziny - rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Świecie do złożenia oświadczenia uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego wraz z ubezpieczeniem oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach dostępu do Internetu.
Wsparcie skierowane jest do uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:
	dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miasto lub gminę Świecie*, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR
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.
Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę.
Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR (do wglądu) np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument.
Zapraszamy do zgłaszania się do następujących punktów składania wniosków:

Miejscowość zamieszkania
Punkt składania wniosków
Adres punktu
Gruczno
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grucznie,
86-111 Gruczno, Chełmińska 5
tel. 33 193 67
 Chrystkowo


Topolinek


Kosowo


 Niedźwiedź


 Dworzysko


Czaple
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach
86-100 Świecie, Czaple 23
tel. 33 190 07

Czapelki


Ernestowo


Dziki


Sulnowo


Skarszewo


Terespol Pomorski
Szkoła Podstawowa w Terespolu Pom.  im. Tadeusza Kościuszki
86-100 Terespol Pom, Szkolna 10
tel. 33 34 091
Polski Konopat


Drozdowo


Wiąg
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Wiągu
86-100 Świecie, Wiąg 50
tel. 33 198 25

Sartowice


Święte


Morsk


Świecie – rejon Przechowa
Szkoła Podstawowa nr 5  im. Polskich Olimpijczyków
86-101 Świecie, Wojska Polskiego 3
tel. 33 12 944
Świecie – rejon Marianek
Szkoła podstawowa nr 8  im. Kazimierza Ecksteina
86-100 Świecie, Al. Jana Pawła II 8
tel. 33 12 488
Świecie – pozostały rejon
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego
86-100 Świecie, Sienkiewicza 3		tel. 33 11 441
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 52 33 11 525 
 Termin składania dokumentacji: do 2 listopada 2021 r. 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
* miejscowości uprawnione do udziału w konkursie będą weryfikowane przez Gminę na podstawie pozytywnej opinii KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa)


Pliki do pobrania: 
 Zał. nr 1 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego   
 Zał. nr 2- Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) 
Zał. nr 3 -Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych





