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ROŚ GPK.042.7.2022 
 

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO 
REALIZOWANEGO 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020   

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU 

 działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności 
na zagrożenia   

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

 
 

1. Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Perzów do realizacji projektu 
grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.  

2. Okres monitorowania utrzymania efektów projektu to 2 lata od zakończenia projektu. Za zakończenie 
projektu rozumie się zaakceptowanie przez Operatora końcowego rozliczenia projektu grantowego. 

3.  Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Perzów sprzętu komputerowego uprawnionym 
wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej, osoby zatrudnionej w zlikwidowanych PPGR 
na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 
ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.  

4. Sprzęt komputerowy jest przeznaczony na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin 
z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji różnych form państwowych gospodarstw rolnych, którzy nie 
otrzymali 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.  

5. Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy 
Perzów wniosku wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami.  

6. Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny sprzętu 
komputerowego wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym sprzętu komputerowego i innymi wskazanymi 
załącznikami.  

7. Darowany sprzęt staje się własnością Obdarowanego, jednakże Obdarowany jest odpowiedzialny za jego 
odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę 
wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego (Załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu 
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Grantowego) lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletniość (Załącznik Nr 8 do 
Regulaminu Konkursu Grantowego). 

8. Obdarowany jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte 
gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.  

9. Obowiązkiem Obdarowanego jest złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia -Załącznik Nr 1 i Nr 2 
do niniejszej procedury) po upływie 12 miesięcy (lecz nie później niż upływie 13 miesięcy) oraz po 
upływie 24 miesięcy (lecz nie później niż upływie 25 miesięcy) od daty otrzymania sprzętu, zgodnie ze 
wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury. 

10. Oświadczenie należy złożyć osobiście w budynku Urzędu Gminy Perzów, Perzów 78 63-642 Perzów 
(Sekretariat pok. 2), za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urzędu lub elektronicznie na adres skrytki 
EPUAP : /o6336ikwa3/skrytka (podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym). Obowiązuje 
data wpływu do Urzędu.  

11. Obowiązkiem Obdarowanego jest informowanie Gminy Perzów o zmianie danych kontaktowych (numeru 
telefonu, adresu mail i adresu zamieszkania) w trakcie okresu monitorowania utrzymania efektów projektu. 

12. Gmina Perzów ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego 
i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres monitorowania efektów projektu, w terminie wskazanym 
przez Wójta Gminy Perzów.  

 
 
Perzów, dnia 14.06.2022 
 
 
 
 
 
 
 
       Wójt Gminy Perzów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


