Regulamin przekazania sprzętu komputerowego zakupionego przez Gminę Międzyrzecz w
ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin
popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

§1
Słownik pojęć
Konkurs Grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR” – konkurs ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa i
realizowany przez Politechnikę Łódzką, w ramach którego o wsparcie jako Beneficjent występuje
Gmina.
Beneficjent/Gmina – Gmina Międzyrzecz uzyskująca Grant na zakup sprzętu komputerowego
w ramach w/w konkursu
Beneficjent Ostateczny/Rodzina popegeerowska/rodzina – rodzina spełniająca kryteria
Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowski w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR” wskazane w niniejszym dokumencie w §3, ubiegająca się o
wsparcie w formie przekazania sprzętu komputerowego zakupionego ze środków Grantu lub
pełnoletni uczeń szkoły średniej spełniający kryteria wskazane w §3.
Operator – Politechnika Łódzka realizująca procedury związane z Konkursem Grantowym.
Grant/dofinansowanie – środki finansowe, które Operator na podstawie Umowy o
powierzenie Grantu, powierzy Gminie na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu.
Oświadczenie – dokument składany przez rodziców dziecka uprawnionego lub przez pełnoletniego
ucznia szkoły średniej wg. załączonego do niniejszego Regulaminu i potwierdzający
Sprzęt/Sprzęt komputerowy – urządzenia komputerowe tj. komputery stacjonarne, laptopy, tablety
zakupione przez Gminę na rzecz Beneficjentów Ostatecznych ze środków pochodzących z
przyznanego Grantu.

§2
Informacje ogólne
1. Niniejszy dokument określa zasady przekazania sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin
popegeerowskich z terenu Gminy Międzyrzecz.
2. Przekazywany sprzęt komputerowy sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z
przyznanego Gminie Grantu.
3. Grant jest przyznawany Gminie przez Operatora w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa
Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
wspartego ze środków Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.
4. O dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego ubiega się Gmina Międzyrzecz w
ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa konkursu grantowego.

5. Podstawą do uzyskania wsparcia przez rodziny popegeerowskie jest złożenie Oświadczenia
zgodnie z zasadami i procedurą przedstawioną w §4.
6. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany Beneficjentom Ostatecznym przez
Gminę Międzyrzecz tylko w sytuacji podpisania umowy o przyznanie Grantu i po
przeprowadzeniu przez Gminę procedury zakupowej.

§3
Określenie osób kwalifikujących się do wsparcia
1. Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się
dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
1.1 który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której
funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki
rolnej,
1.2 jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub
pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie
gospodarki rolnej.
2. O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół
średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer
stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji
pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.

§4
Sposób ubiegania się o wsparcie
1. Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie
Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
1.1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego
dziecka),
1.2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
1.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
1.4. Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
1.5. Nieobligatoryjnie - potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR
(zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument
potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
2. Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający
dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
3. Uprawnione rodziny, posiadające więcej niż jedno dziecko, mogą złożyć Oświadczenie na
każde ze swoich dzieci. Na każde dziecko składa się osobne Oświadczenie wraz z osobnym
kompletem dokumentów wskazanych w pkt 1. Wszystkie komplety dokumentów
dotyczących dzieci z danej rodziny można spakować w jedną kopertę zgodnie z zapisami ust.
2.
4. Dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl z
zakładki Mieszkaniec/Granty PPGR.
5. Informacja o przyznaniu wsparcia zostanie przekazana przez pracowników Urzędu Miejskiego
drogą telefoniczną lub/i email.

§5
Udzielenie wsparcia i przekazanie sprzętu
1. Wsparcie zostanie przekazane osobom, które złożyły poprawnie wszystkie wymagane w §4
ust. 1 dokumenty.
2. Oświadczenia składane w Urzędzie Miejskim, a także potwierdzenia zatrudnienia członka
rodziny w PPGR, będą weryfikowane przez pracowników Urzędu Miejskiego pod kontem
prawdziwości.
3. Oświadczenia wypełnione niepoprawnie, niekompletne lub fałszywe będą odrzucane, bez
możliwości poprawy.
4. Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany do Beneficjentów Ostatecznych, po
podpisaniu przez Gminę umowy o przyznanie Grantu i po przeprowadzeniu procedury
zakupowej.
5. Jeżeli Gmina uzyska niższe wsparcie niż wnioskowane na podstawie złożonych Oświadczeń,
wprowadzi kryteria punktowe premiujące dzieci z niepełnosprawnościami oraz kryterium
dochodowe. Konieczne w związku z tym będzie wówczas dostarczenie przez Beneficjentów
Ostatecznych dodatkowych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność oraz
uzyskiwane dochody. W takim przypadku pierwszeństwo uzyskają w pierwszej kolejności
osoby niepełnosprawne lub/oraz osoby o najniższych dochodach na członka rodziny.
5.1 W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji Gmina będzie informować o tym
obowiązku poprzez swoją stronę internetową www.miedzyrzecz.pl.
6. Zakupiony przez Gminę sprzęt przekazywany będzie Beneficjentom Ostatecznym na
podstawie Umowy zawartej z rodzicami uprawnionego dziecka lub z pełnoletnim uczniem
szkoły średniej.
6.1 Osoba, której przekazano sprzęt komputerowy, nie ma możliwości dalszego zbycia
lub przekazania przyjętego sprzętu innej osobie w okresie 2 lat od momentu
podpisania z Gminą w/w umowy.
6.2 Przekazany przez Gminę na podstawie umowy sprzęt staje się własnością
Beneficjenta Ostatecznego.
7. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę
sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nieobjęte gwarancją i niewynikające ze
zwykłego użytkowania.
8. Rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu do oględzin
stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wyznaczonym przez
Gminę Międzyrzecz.
§6
Postanowienia końcowe
1. Składając Oświadczenie wymienione w §4 pkt 1.1 lub 1.2 Beneficjent Ostateczny akceptuje
zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
3. W przypadku zmiany Regulaminu Urząd Miejski opublikuje nową jego wersję na swojej
stronie internetowej wraz z podaniem zakresu zmian.
4. Ewentualne pytania dotyczące zasad opisanych w niniejszym Regulaminie prosimy kierować
do Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.

