WEZWANIE
do wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich,
którzy złożyli oświadczenia w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska
Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających
dane zawarte w oświadczeniach.
Uzupełnienia dotyczą następującego zakresu:
1. dokumentacji dotyczących krewnego zatrudnionego w byłych PPGR:
Zakres danych określa załącznik nr 1.
Załącznik należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. do Urzędu
Miejskiego w Wołczynie Biuro Obsługi Interesanta lub przesłać na adres email:
w.harmatiuk@wolczyn.pl
Pozyskane informacje pozwolą Gminie Wołczyn wystąpić o zbiorcze dokonanie weryfikacji danych
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jednocześnie informujemy, że KOWR zaprzestał
wydawania indywidualnych zaświadczeń o zatrudnieniu w PPGR.
Uwaga! Obowiązek nie dotyczy osób, które złożyły potwierdzenie zatrudnienia wraz z pierwszym
oświadczeniem.
2. dokumentacji potwierdzającej pokrewieństwo członków rodziny, z której wynika
pokrewieństwo w linii prostej:
Zakres danych określa załącznik nr 2.
Takimi dokumentacji mogą być:
• akt urodzenia
• akt małżeństwa
• akt zgonu,
• stare dowody osobiste
• oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo,
Załącznik należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do Urzędu
Miejskiego w Wołczynie Biuro Obsługi Interesanta.
3. Jednocześnie prosimy o dostarczenie: do dnia 10 grudnia 2021 r.
• wypełnionej klauzuli RODO (załącznik nr 3)
• Oświadczenia (załącznik nr 4) – bez wypełnienia pkt. 3) potwierdzenie zatrudnienia
UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku
o udzielenie wsparcie dla ucznia. Uzupełnienie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w
ramach programu.
Ponadto informujemy, że powyższe wezwanie do złożenia dokumentacji nie jest zależne od Gminy
Wołczyn i to nie ona jest odpowiedzialna za wprowadzane zmiany w regulaminie konkursu.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa wprowadziła ZMIANY W ZASADACH KONKURSU już
po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

