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Załąaznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora PCPR w Łęcznej
Nr 99 lzoz:

z dnia 01.03,2023 r.

Procedury realizacji pilotażowego programu

2023

pilotażowy program ,,Aktywny samorząd" realizowany jest przez powiatowe celltrum
Pomocy Rodzinie w Łęcmej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna

,,AKTYWNY SAMORZĄD"

ŁĘCZNA
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ZAS^DY OBOWIĄZU.rĄCE W 2023 r. DOTYCZĄCE PRZY.IMOWANIA.
ROZPAT,RYWANIA, PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANTA I ROZLICZENIA

\\NToSKOW W RĄMACFI PILOTAZOWEGO PROGRAMU,,AKTYWNY SAMORZAD,,
MoDuł. 1 I II REALIZoWANEGO zp śRoot<ow pFRoN

l posTANo\Ą leNlł ocólnr
1 , Podstawą plawną uruchonrienia i realizacji proglamu ,,Aktywny samorząd'' jest art. 47

ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z, dnia 27 sierpnia l997 r. o rehabiiitacji zawodowej"
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. D;. U. z 2()23 r.,poz. 100
Z pożn. Zm.').
Szczegółowy tryb postępowania i zasacly dofinansowania zostałv określone
rł, naslępuj ącyclr dokumentach :

- kieruŃi dzialań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego proqlamu ,,Aktywny Samorząd'. * ZOZi roku (Załącznik
do uchwały Nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia021utcgo 2023 r.).

- zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczan|a wniosków
o dofinansowanie_w ramach Modułu I i Il pilotażowcgo ptogramu ,,Aktywny
sanrorząd" w 2023 r. (Załącznik nr 3 do uchwały nr lg/zó2o7,arrąau rńoN
z, dnia 4 matca 2020 r., Zńączntknr l do uchwały Nr 15/20l3 Zarząclu PI'RON
,l, dnia 22 lutego 201 3 r, tekst jednolity).
'l'reść programu,,Aktywny samorząd''

- Ninicjszych P_rocedurach realizacji pilotazowego programu,,Aktywny
samorząd" 2023r.

2. za obsługę administracljno-finansową proglamu odpowiada porł,iatowe centrum
Pomocy Rodzinic w ł,ęcznej, zwane dalcj jako PCPR.

Modulv i obszary lvsparcia rcalizowane w 2022 roku.

1, Moduł 1 - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodorł,ą:
1. Obszar A likrł,idacja bariery transporlowe.j:

a. Zadania: 1i4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrząclorłania
do posiadanego samochodu,

b. Zadania:2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawajazdy;
2. obszar B likwidacja barier w dostępie do uczeitnicienia w społeczeństwic

in lorrnlcyj n; nl:
a. Zadania...1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jcgo

elementów oraz oprogramowania,
b, Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleri w zakresie obsługi nabytego

w ramach proglanIu sprzętu elektronicznego i oprogramowarria,
c, Zadanic 5 pomoc w utrzymaniu sprawności techniczne.j posiadanego

sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programi_t; 
-

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
a. Zadanic 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

clektrycznym,

v
f(
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b.Zadanię2_porrrocwutrzymaniusprawnościtechriczncjposiadancgo
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznyn,

c. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, rv której zastosowano

nowoczesnę rozwiązania techniczne,

d.Zadanie4_pomocwutrzymaniusprawnościtechniczrreiposiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwlązalll,I

techniczne,
e. Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręczrregol

4. Obszar D - pomoó w utrz}maniu aktywności zawodowcj poprzez zapewnierrie

opieki dla osoby zależnej.
2.MoclułiI_pornocwuzyskaniuwykształcenianapozionriewyŹszynr,adręsowana
do osób ," rnu"rny^ lub umiarkowanynr stopnicm rriepełnosprawności, pobierająoych

naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób rrrających

przewód doktorski otwalty poza studiami doktoranckimi,

Il TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

1 , Przyjmowanie przez Realizatora wniosków odbędzie się:

- lv ramach mo<lulu I w terminie od 01.03,2023r. do 31,08,2023r,

- w ramach modulu ll w terminie:
. dla wrriosków dotyczących roku akademickiego 202212023 _ od 01.03.2023r. do

31.03.2023r.
. r]la wniosków dotyczących roku akademickiego 2023120ż4 od 01.09.2023r. do

l0.10.2023r.
Wnioski w fornrie elektronicznej w systemie SoW w ramach rnodułu l i II uruoh<lmiolre

będą od dnia 1 marca 2023 r.

za datę złożenia wr.riosku uważa się datę jego wpłynięcia do pcpR, w przypadku wrriosków

składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego, a w wersji elektror-ricznej datę przcsłar-Lia

rvniosku do iisiytucii, potwierdzoną w SoW poprzez IJpZ (Urzędowc potwierdzellie

Złożenia).
Wnioski o dofinansowanie skięrowane do decyzji realizatora programu z prośbą wnioskodaw-cy

dotyczącą przywróoenia terminu na zlożęnię wniosku, bęclą weryfikou,ane pozytywnie poc1

*rgtęd"", iormalnym, jcśli zostaną złożone do dnia 3 1 grudnia 2023 roku,

III TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego

dla rniejsca zamieszkania osoby rriepełnosprawrej lub w wersji elektronicznej przez

systcm SOW przygotowany przęz PFRON na stronic internetorł ej

https://sow.pfron.org.pl/.
2. potlstalvą decyzji o plzyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania jest wlliosek

o clo llnansorł,anie wraz z załącznikami, które potwie|dzają możliwość uczestnictwa

w programie.
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3. Poclstawą podjęcia 
_decyzji y sprawic przyznania osobie niepełnosprawnej

dofinansowania są informacje aktuaine nu drreń zlożenia *niortr,'r'*iiątki..
wnioskórł,wnioskodawców,zobowiązany.ch do uzrrpełnienia lub koreny aanyci1 w rymprzypadku podstarł,ą podjęcia decyzji w spiawie przyznania ' dofinansowania
są infbmlacje aklrralne na dzień uzupełniónia wniósku.

4, wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora inlormacje
o wszelkiclr znriatrach, dotyczących danych zawartych we wniosku.5, W'liosltodarł,ca, który ubiega się o ponowne udzielenie pon]ocy ze środków PFRoN
na ten sam ccl .jest zobowiązany wykazać we wniósku pizcsłanki wskazujące
na potl,zebę porł,tcirnego/kolej ncgo dofinansowania ze środków PFRON 1,.,l" Joty.ry
Modułrr I - Obszar D oraz Modułu II).

6, złożente rvniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania pomocy rv ramach
rcalizacj i progl.amu.

7. Dokumenty dostarczane 
_do rcalizatora przez wnioskodawcę, muszą być re.jcstrowancrv dzienniku korespondencji i opatrzone pieczątką reaiizatora' ,' datą *fry*,u.

IV ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

l, Proces rozpatrywania rł,niosków składa się z następujących etapów:
- ocena r,vniosku pod względem formalnym (weryfikacja formalna wniosku),
- occna wliosku pod względem merytorycznym (weryfikacja melytoryczna

*,niosku), z zasIrzeżeniem pkt 2,
- dccyzja o ptzyztlaniu dofinansowania,
- przygotowanie i zawaroie umowy dofinansowatlia.

2. Wnioski złoźone w ranlach Modułu II nie podlegają weryfikacji merytoryozne.j.
3, wszystkic rvnioski poddawane są te j samej proóeduize rozpatrywania, lłrcćlhrg takich

samych krytcriów.
z1, w przypadku wliosku złożonego w obszarze, ił, którym nic występu.je obowiązek()pinio\\aI]ill przez ekspct,ta PFRoN. który w rrakcic jego o..ny n".,i*u'lłqtplilłoiei.

co do_ możlirvości pozytywnej weryfikacji pod względem kryterirrm dotyczącego rodzaju
nicpełnosprarvności adresata programu lub io <1o celowości 

- 
*,nio&or"an"go

dofinansolvania, do pod.|ęcia. p_ozytywnej dccyzji wymagana jest pozytywna opinia w}clana
przcz eksperla - iekarza specjalisty o specjalizacji związatlej z. tod)ajem niepcłnosprawności
adresata programu.

V WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKÓW

1. W tcrmir-rie 30 dni od clnia złożcnia wniosku, Realizator weryfikrrje pod względcm
lormalnym wniosek a następnie informuje (na piśmie tuil ,u pon o"f'ńW;
wnioskodawcę o wyniku jego weryfikacji. W przypadku wniosków pocllegającvch
uz.-1pcłnieniu, weryfikacji formalnej dokonuje się w terminie 30 dni od clnia ńunięcia
braków.

2, W_trakcie we|yfikacji wniosku Realizatot w terminie 10 clni od dnia złożenia rvniosku
informuje pisenrnie lub za pośtednictwen SoW wnioskoclawcę o *y.tępulącf"I., .'"
wniosku uchybieniach i brakach, które powinien usunąć w terminie 30 dnl. 

'' ' '
3. za komplctny rłłriosck uważa się wniosek zawierający wszystkie rłymagane danc, wraz

z kompletem rvymaganyclr załącznikow.
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4. welyfikacji tbrmalnej wtriosku dokonuje się na podstawie dokumentórv dołączonych

prze) wnioskoda*,"ę do wniosku, danych i intbrmacji wynikających z wniosku,

posiadanyclr prr"" iCPR i PFRON, zasobów oraz ustaleń clokonanych w trakcie

weryfikacj i wniosku.
5. Weiyfikaója formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika pCplt.

cry wniosiodawca i/lub jcgo podopieczny spcłnia obowiązujące r.varunki uczcstnictlva

wprogramieiubieganiasięwjegoramaclrowsparcie.occniefbrnralnejpodlega:
- spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodtwcy wszystkich

kyter.iówuprawniających<lozłożel-riawnioskuiuzyskaniadolinansowania,
- dotrzymanie przez wnioskodawcę tetminu na z,łoż,enie wniosku"

- zgorlnośó zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadltlli

wskazanymi w programie,

- kompletność i poprawność danych zawarlych we wniosku, zgodnośó wnioskri

oraz wymaganyoh załączników z wymaganiami PCPR,

- rłypełnicnie wl,magalnych rubryk we wt-tiosku i załącznikach do wniosku,

- zgodnośó reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego,

6. Wnioski rliekornpleine podlegają uzupełnieniu w tęrminie określonym przez PCPR,

7. Prawidłowo zaadresowana koresporrdencja do wt-rioskodawcy, która pomimo

dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawanajest za doręczoną,

8. W przrypadiu wrriosków składanych w SoW korcspondencja clektror-riczna pra*,idło'vo

zaadresowana i dwukrotnie wysłana do wnioskodawcy uznarł,anajest za doręczoną,

9'opiniaekspefiaPFRONwyclanadowt-tioskuzłoŻonegow2022rokuoraz
,uś*io.J"r"ni" lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku lł,2022 r,, mclgą

zaolrowaó ważr-rość dla weryfikacji formalnej wniosku złoźonego w 2022 roku lrrb

rv 2023 roku - do dnia 31 grudnia 2023 r.

10. wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dnietll

zawarcia umowy clofinansorvania, warunki uczestnictwa w programie musi spcłniaó

także w termirrie ponicsienia kosztu objętego refundacją i/lrrb w okresie ob|ętyrl

relilndacj ą kosztów.
11. Wniosek wnioskodawcy, któremu odmówiono przy,znania środków finatrsowycl]

w wyr-riku uchybień ze strony pcpR przy werytikacji lbnnalnej wrriosku, podlega

Jc l57em u rozpltrzen iu.

VI WERYF,IKACJA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Realizator przl,jmuje cykle realizacji ocenionych merytorycznie rłłrioskórł,, sLosu|ąc podczas

zarvierania- umów dofinansowania zasadę punktowego S) Slelr]u ocL-lly rrnit,sl<ó\v

umożliwiająr:ego bieżące uclzielenie dofinansowanta, przy czym wnioski oocniotle w danytrr

cyklu ponizej ńinimalnego progu puŃtowego oraz wnioski, które nię mogą być zrealizowane

w clanynr "yilu," względu na wysokośó aktualncgo limitu środków finansowyclr realizatora

na rcalizację programu, przechodzą do puli wniosków rozpatrywarryclr w kolejnym cyklu

rcalizacji *nio.tów ocenionych merytorycznie. Cykl ,ealizacji ooenionych mcrytorycznie

wniosków przy,j ę ty ptzęz realizatora programu nie możc trwaó dłuzei rriż 3 miesiącc.

1. Do ocerry merytoryoznej przekazuje się wyłącznic te wnioski, które przeszł.v

pozytywnie werylikacj ę formalną.

v
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Weryfikacj i mcrytorycznej wniosku dokonuje się na
dołączonyclr przez wnioskodawcę do wniosku, danvch
z wniosku, posiadanych przez PCPR i PFRON ,uroió*

VII KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNE.I WNIOSKÓW

l, Rcalizator ptzy ocenie merytorycznej wniosków będzie stosował punktorvy system
oceny wnioskór,v, wyznaczając minimalny próg pLrnktowy (10 pfq umoZiiwialący
bieźące udzielanie dofi nansowania.

2. Prz,y occnie merytorycznej wniosków brane są pod uwagg następujące kryteria:
- l-tzyskanie do rłniosku pozytywnej opinii eksperta w zakresie dopasolvania

rvnioskowanej pomocy do aktualnych pótrzeb wynikających z iclr
aktywności (eksperta PFRoN w ramach obszaru C Zaciania:" i, j- 4, a takż,c
eksperta w ramach programu ,,centra infomacyj no-doradczc clla osób z
triepełnosprawnością" lub eksperta zaangaźowanego przez rcalizatora) - 10
punktów

- posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności, a w przypadku osób clo
16 roku życia - posiadanie więce.j niż jedne.j prz,yazyny *yóu,ria otzcczęniao niepełnosprawności lrrb gdy orzeczenic to jest wyclane z powodu
całościowych zaburzęń rozwojowych (12-C) - 10 punktów

- zatrudnienic (w rozumieniu programu) - 10 punktów
- posiadanie podpisu elektroni cznegolprofilu zaulanego na platformię epijApi złoże1,1ie wniosku o dofinansowanic . fo.-i" elcktroniczrlcj

tł, SOW l0 punktów
złożcnie wniosku w pierwszym pólroczu 2023 roku - 5 punktów

- osoba poszkodowaria w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żyłviohr lrrb
innyclr zdarzeń losowych - 5 punktórv

- osoby niepelnosprarvne, które studiują - 10 punktólv,
- dzieci i młodzież realizująca obowiązek szkolny - 10 punktólv,
- dzieci do 6 roku życia - 10 punktów,
- osoba poruszająca się na wózku inrvalidzkim, osoby posiatlające

przłczynę niepelnosprawności 03-L, 04-0 5 purrktów,
- lvnioskodawca nie otrzymal dotątl tlofinansowania ze śro<tków pFRoN

na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem 5 punkttiw,
- osoby wykazujące dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżcj

1000 z1 - 5 punktów,

Pań§twowy F!ądU§z
R€hóbllitaCjl o§ób
Niepełnó§prawnych

w trakcie weryfikacji wniosku,
J. Nc t1 nr etcpie odb1 rła się m.in.:

- sprawdzenie poprawności infomacji zawafiych,
Sprzętr"l,

occna realllości proponowancj ceny.

5.

, plzy dziclenie odpowiednicj liczby punktów dla wniosku,
ocena merytoryczna wniosku przeprowadźana jest w celu wyłonienia wrriosków. które
mają największc szanse na realizację celów programu.'l'ernlin rozpatrzenia wniosków, które przekazane są do zaopinio wa1,1ia prz,ez ekspcrtaPFRON uzalcźniony jcst od daty wizyty u eksperta.

podstawie dokumcntów
i informacj i wynikających
oraz ustaleń dokonanyoh

np. r.v specyfikacji zakupu
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_1.

- osoby nicpelnosprawne, które zamieszkują tereny wicjskie 5 punktów,

W roku 202i minimalny próg punktowy umożliwiający bieżącc przyznanie

dofinansowania wynosi 10 punktów.
udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały occnę poniżcj

ustalonego minimalnego progu puŃtowego, uzależnione będzie od rrroźliwości

Órlt":ą'"y"r-r " *yro't oSci 
-doriępn.go limitu _środków 

PF'RON przekazanyclr

realizatorowi programul pr"y 
".y^, 

kuŹdy wniosek pozytyrł,rrie zwelyfikowalry pod

wzglęclem formńym może byó zrealizowany, w kolejności wynikającej z sumy

pu,ikó* uzyskanych w trakcie oceny merytor;cznej,
W 2023 r. pielbrowane są wlioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które: 

.

o; uryŚkały do wniostu pozytywną opinię eksperta w zaklesie dopasowania

wniclskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikającyclr z iclr aktywności

(eksperla PFRON w ranrach Obszaru C Zadanj,a" 7,3-4, a także ekspetta w

ramach programu pn.,,Centra informacyjrro-doradoze dla osób z

niepełnospraw]ością" lub ekspcrta zaangażowanego przez rea|izatora) _ 1iczba

punktów preferencyjnych wynosi 1 0,

b) posiadają znaczny stopnień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16

roku życia - posiadanie więcej niż jednej plzyczyny wydania orzeczenia o

niepełnosprawności lub gdy orzeczenie to jest wydane z powodu całościowyclr

zaburzei roz,wojowych ( 12-C) - liczba punktów preferencyjnych wynosi 1 0,

r:) są zatrucinione (w rozumieniu programu) - liczba punktów prel'erency jliych

*ynosi 1 0,

d) pósiadają podpis elektroniczny/Profil Zaulany na platlbrmic ePUAP i złoźyły- 
wniosei o dofinansowanie w lormię elektronicznej w SoW _ liczba purrktólv

preferencyjnych wynosi wówczas 10, (preferencja jcst jednorazowa)

e) złożyły wniosek w pierwszym półroczu 20ż3 r. - liczba punktów

preferencyjnych wynosi wówczas 5,

Iw2022lub2023rokuzostałyposzkodowanervwynikudziałaniażylviołu
lub innych zdarzeń losowych - liczba punktów preferencyjnyr:h rłynosi 5,

6. w sytuacji, gcly limit środków fir-ralrsowych przekazany realizatorolł,i plogranu przez
pllRoN -nic 

umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkinr wt,tioskodawcoItl

z r,ów-norzędną oceną wniosku, o przyznaniu clofinansolł,ania dccyduje:

a) sttlpień niepełnosprawności potencjalnego beneficjerrta pomocy w tcn sposób,

że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczącc osób

ze zn^c:znym stopniem nicpelnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy lcguła

postępowaniawyrażonawlit.a)nieprowadzidowl'borrrlvniosklt
do dolinansorvania,

b)rvysokośćprzeciętncgomiesięcznegodochotluwnioskodawcy,lł'tensposób.' 
ze w pierwizej k;lęjn;ści realizowane bęclą lvnioski wnioskodawoów, któryolr

dochód jes1 Ąniższy - przy azym prelerencja obowiązuje tylko rvówozas,

gcly wnióskodawca umieści we wniosku informację o wysokośoi dochodu,

7. Makslińlna liczba puriktów moźliwych do uzyskania w trakcie oceny nerytoryczt-tc,i

wniosku wyrrosi 100 punktów.
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VIII PODEJMOWANIE DECYZJI O PRZYZNANIU DOFINANSOWANIA

l. Decyzję o przyznaniu.bądź oclmowie ptzyznanta wnioskowanej pomocy poclejmujePCPR. zgodnie z posiadanym doświadczeniem i wiedzą orur" ,ło p"a-śt"i"i"' 
^roaokteślonych ,,v progranlie i dokumencie dotyczącym kieruŃów driułai pro|.u-u o.a,

^ r.varunków brzegowych obowiązujących * donym roku.2, Decyzlę rł,sprawie przyznania pomocy finansowej i jej rłysokości podejmrrjc realizator
program],lj który ustala własr-re sposoby różnicowania- w}rntosci óonnan.o"u-rio, on,

, clopuszcza się rrrożliu,ość uśre<iniania cen dofinansowanego sprzętu clo ccn rynkowych.3. Od decyzj i realizatora o przyznaniu lub oclmowie pr},y.iunl,u aonnun.l".nio ni"prz"vsługuje odwołanic.
4, Wysokość środków PFRoN przeznaczonych na realizację kaź<lego wniosku

o dofinansowanie nie może przekroczyó:
a) maksymalnej kwoty dofinansowania, okreśIo nej przez PFRON dla danego

przedmiotu dofinansowania,
b) wysokości okrcśloncgo przez PIiRON udziału środków finansowych PFRON

lv dofinansor.vanym zakupie lub kosztach usługi (o ile dotyczy),c) kwoty wnioskowanej przez wnioskodawce.
5, O PrzYznaniu lub odmowie dofinansowania wnioskoclawca zostanie poinfornlowanv

w formic pisemnej.
6, W PrzYPadku niesPełnicnia kyteriów uczestnictwa w programie, realizator w terminic30 dni od dnia złoż,enia wniosku powiaclamia pisemnic wnioskodr*,"ę

o niczakrł,a]ifikowaniu się do programu.
7, pozytl,wtrc rozpatrzenic wniosku skutkuje zawarciem unrow1, pomiędzy realizatorenr

a rł,nioskodarł,cą.

IX WYLICZANIE WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA W MODULI, I
l. przy ustalaniu wysokości dofinansowania brany jest pocl uwagę linrit środkórv

przekazanych realizatorowi przez PFRoN oru, 
' 
c"ny rynkowe p'rzedmiotów/rrsług

podlegających dofinansowaniu w związku z czym dopuszcza się moźlirvośó uśredniania
ccn dofinansowanego sprzętu do cen rynkowych.

X WYLICZANIE WYSOKOŚCI DOFINANSOWANIA W MODULE II
1. w rarrrach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki dotycząca semestru/półrocza

objętego dofinansowaniem zawarta jest w ust. l0 dokumentu pn. kierunki' rlziałari
orąz warunki brzegowe obowiązujące rcaIizatoró."v programu ,,łkty*,ny samorzad''
w 2023 roklt.

Dodatek na pokrycic kosztów kształcenia może byó zwiększony, nie więcej niż o:

I) 770 z1 - rł, przypadkach, które określi realizator progranru:
. 385 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiacla znaczlly stopieri

niepcłnosprawrrości z tytułu narządu ruchu (05-R).. 385 zł w przypadku. gdy wnioskodawca posiada uIniarkorł,any stopień
niepełlrosprawności Z tytułu narządu słuchu (03-L) lub, tytuhr norz|.iu wrroku
(04_o).

8
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

55() zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki ptlza

miejscem zamieszkania;

330 zł w przypadku, gdy wnioskodawoa posiada aktualną (ważną) Kartę DLrżei

Rodziny;

330 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch

kierunkach stuciióilnauki (.przyznanie tej kwoty oztlacza dofitransowanie kosztórv

nauki/utlzielenie pomocy także na drugim kierunku);

220 z,ł - w pl,zypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

33O zł - lv przypadku, g<ly wnioskodawcą jest osoba poszkoclowana w 2022

lub w 2023 roku w-wyniku działania Zywiołu lub innych zdarzeń losolvych;

330 z,ł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłurnacza języka

migowego,

880zł_wprzypadkugdyWnioskodawcaposiadapodpiselektroniczny/ProfilZaut.an),
na platlormie lpułp i złoży wniosek o dofinansowanie w lbrmie elekL.oniczr-rcj

*, d"dyko*any- systemie przygotowanym przez PFRON, ptzy czym możliwość ta

clotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zrł,iększenia po raz

pierwszy (wsparcie j est j ednorazowe);

550 zł - w przypadku, gcly wnioskodawca w poprzednim scmestrze pobierał lub

aktualnie poLieii naukę w lbrmie zdalnej (w tyrrr w systemie hybrydowym),
9)

2.WramachnrodułuIIabywsparciemobjąówszystkichwnioskodawców,klórychrvnioski
zostały pozytywnie zwerylikowane pod względem formalnym, realizator ma plawo

otniz}e )atres i wysokośŁ dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot

wnioskowanych we wszystkich wllioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczone,j na

realizacj ę programu.

XI UMOWA DOFINANSOWANIA I JEJ ROZLICZENIE.

1. warurrkiem zawarcia unrowy dofinansowania jest spełnianie przez wnioskodawcę

lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także

w dniu podpisania umowy.
2. Umowa dófinansowania określa obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowl

zobowiązanie clo iclr przestrzegania, określa wysokość przyznanej pomooy lir-ransorł r_,.j_

sposób zabezpie czenia i przekazania środków oraz tęrmin i sposób ich rozliczenia,

3. Ń ramach Moclułu I, bbszar C, zadanię 1, 3 t 4 rozllczęnic kosztów dojazdtr

wnioskodawcy na spotkanie z ekspeńem pFRoN będzie możliwc na podstawie biletu

o<lpowiadająoemu terminowi takiej konsultacji,
W'sytuacji'gcty wnioskodawca wykorzysta poj azd prywatny, koszt dojazdu będzie

wyliczany jak za 1 km przebiegu pojazdu osobowego:

o puje-,roSci skokowej do 900 cml - Iiczba kilometrów x stawlta 0,89 zł

o pujemności skokowel porłyżej 900 cm] - liczba kilometrów x stawka 1,15 zł

4. PCPR roz,|icza pod względeni finansowym i merytorycznym przckazywane środki

finansowe PFRON, 'ra*ach 
tego procesu dokonuje werytikacji formah-rcj

9
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i merytorycznej dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez wnioskodawców
_ z wyjątkiem dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w ramach Modułu II.5, Rozliczenie ptzez realizatora przekazatlych osobom niepełnosprawnym środkówPFRON odbędzie się z,godnie z załącznikiem Zasidy dotyczące ńb;;",dofinansowania i rozljczania wniosków o łofinansowanie w .a,',aóh nłoauł.,'i l irpilo1azowego progfamu ,,AkJy§ny samorząd'' w 2023 r. (Załącznikrr. : an u"Ir*ułi ,r,I9l2020 Zavądtl PFRoN z dnia 4 marca2)ź} r.,Załącznik nr'l a" *rr-"iy Ń. i!/iói:Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 20l3 r. tekst jednoiity).
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