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Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

' a " i" ..Q.l..\ut.i\u....'ł !?- F\u,

w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków
Państwowego Fund uszu RehabiI itacj i  osób Niepełnosprawnych

w ramach piIotażowego programu ' 'Aktywny samorząd' '  w 2013 roku
w Powiecie Miasto Piotrków TrybunaIski

Na podstawie ań' 4 ust. .1 pkt's, ań' 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 199B roku o samorządzie powiatowym (tekst jedno|ity: Dz. U' z 2013r.
poz. 595), art 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabi l i tacj i  zawodowej
i społeczne.] oraz zatrudnianiu osÓb niepetnosprawnych (lekst jedno|ity: Dz. U-
z2011r' Nr ,127. poz. 721 z pÓŻn' zm) zarządza się, co następuje '

s1
1' Zatwierdza się zasady przyznawania dofinansowania ze Środków Państwowego

Funduszu RehabiI itac'| i  osób N iepełnosprawnych w ramach pi|otaŹowego
programU '.Aktylvny samorząd,, w 2013 roku W PoWiecie Miasto PiotrkÓw
Trybunalski stanowiqce załącznik do niniejszego Zarządzeaia '

2' Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego ośrodka Pomocy
Rodzinie w Piotrkowie Trvbunalskim.

s2
Zarządzenle wchodzi w zycie z dniem podprsania'

!
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Załącznik do Zarządzenia {0fu
Prezydenta Miasta PrQtrkowa T(ybunalskiego
z onii 0l Ltsl.a_ dolb łJol,lJĄ

zAsADY PRZYZNAWAN|A DoFlNANSoWAN|A zE ŚRoDKoW
PAŃsTWoWEGo FUNDUszU REHABIL|TACJI osoB NIEPEŁNosPRAWNYCH

W RAMACH P|LoTAzoWEGo PRoGRAMU,,AKTYWNY sAMoRzĄD''
W 2013 ROKU W POWIECIE MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

s1
Postanowienia ogó|ne

Rea|izatorem pi|otazowego programu,,Aktywny samorząd' '  f inansowanego ze
środków Państwowego Funduszu Rehabil i tacj i  osób Niepełnosprawnych jest
Samorząd Powiatu Miasto Piotrków TrybunaIski. Jednostką organizacyjną
samorządu powiatowego wskazaną do rea|izaĄi tego programu jest Miejski
oŚrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybuna|skim.

Celem głównym programu ,,Aktywny samorząd', jest wye|iminowanie |ub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w zycru
spo'tecznym, zawodowym i w dostępie do edukac'ji'

PrzY rozpatrywaniu wntoskÓw osób niepełnosprawnych uwzg|ędnia się
szczegółowe zasady wynikające z następujących dokumentów:
a) Uchwała Nr 312012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie zatwierdzenia pi lotażowego programu ,,Aktywny Samorfąd' ' '  ktÓrego
tekst jedno|ity stanowi załącznik do uchwały nr 212013 Rady Nadzorczej
PFRON z  17 s tyczn ia2013r . ,

b) Uchwała nr 7 12013 Zarządu PFRON z dnia 31 stycznia 201 3 roku w sprawie
przyjęcia Kieru n kÓw działan or az wa ru n ków brzegowych obowiązujących
rea|izatorÓw pi|otaŹowego programu , 'Aktywny samorząd' '  w roku 20,1 3,

d) Zasady dotyczące wyboru' dofinansowania i roz|lczania wniosków
o dofinansowanie w ramach pi|otażowego programu ,,Aktywny samorząd',
Stanowiące załącznik nr ,1 do uchwaty nr 1512013 Zarządu PFRON z dnia
22 lutego 2013r.

e) Umowa Nr AS3/000014/05/D w sprawie rea|izacji pi|otażowego programu
,,Aktywny samorząd' '  zawańa w dnju 22 kwietnia 2013r. pomiędzy
Państwowym Funduszem Rehabil i tacj i  osób Niepe'łnosprawnych oddział
Łodzki a Miastem PiotrkÓw Trybuna|ski,

l ,1 interpretacje oraz wyjaśnienla PFRoN dot. poszczegó|nych modułów programL.

z .
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s2
Formy izakres pomocy udzielanej w ramach Programu

1' W 2013 roku rea|tzowane są następujące obszary wsparcia programu:
1) Moduł | . l ikwidacja barier utrudnia' iących aktywizację społeczną i zawodową'

w tym:
a) obszar A - l ikwidac1a bariery transpońowej:

- zadanie 1. pomoc w zakupie i montazu oprzyrza-dowania do posiadanego
samochodu,

- zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategori i  B,
b) obszar B - | ikwidac1a barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie

inform acyjnym.
' zadanie 1: pomoc w zakupie Sprzętu elektronicznego lub iego elementow
oraz oprogramowania.

. zadanie 2: dofinansowanie szko|eń w zakreste obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu e|ektronicznego i oprogramowania,

c) obszar C . | ikwidac1a barier w poruszaniu się.
. zadanje 1: pomoc W zakupie wózka inwa|idzkiego o napędzie
elektrycznym,

- zadanle 2' pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwaIidzkiego o napędzie elektrycznym,

- zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny' w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj- protezy co najmniej na ||l poziomie
jakoŚci '

- zadanie 4' pomoc W utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny (co najmnie! na l l l  poziomie jakości),

d) obszar D - pomoc W utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zaleznej,

2) MoDUŁ l| - pomoc w uzyskaniu Wykształcenia na poziomie Wyzszym.

2. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu Iwynosi, W przypadku:
1)  Obszaru  A:

a) w zadaniu nr 1 - 5.000 zt,
b )  w zadan iu  n r2 -2100 ,wtym.

- dla kosztów kursu i egzaminóW - 1.500 zł'
- dla pozostałych kosztóW uzyskania prawa jazdy W przypadkU kursu poza

miejscoWością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane
z zakwaterowaniem, Wyżywieniem i dojazdem w okresie truuania kursu) -
600 zł'

2) Obszaru B:
a)  w zadan iu  nr  1 :

. dla osoby niewidomej . 30'000 zł, z czego na urządzenia braj lowskie
20.000 zł.

. d|a pozostałych osób z dysfunkcią narządu wzroku, Stanowiącą powód
wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepe'łnosprawnoŚci Iub
orzeczenia o niepełnosprawnoścl - 10'000 zł,

. d|a osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatóW
obszaru - 5.000 zt,



b)  w zadan iu  nr  2 .
- d|a osoby g.łuchoniewidomej - 4'000 zł,
- dla pozostałych adresatóW obszaru .2'00O zł,
z moz|iwoŚcią zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych
przypadkach' maksyma|nie o 100%, wyłącznie w przypadku' gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia l iczby godzin szko|enia,

3) Obszaru C:
a) w zadaniu nr 1 - 7'000 zł' z możliwością zwiększenia kwoty

dofinansowania maksyma|nie do 20'000 zł w indywidualnych przypadkach,
wyłączn ie w przypadku' gdy:
- zwiększenie tej kwoty umoż|iwi zakup wózka dopasowanego do

indywiduaInych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawne.], będącej
adresatem programu, oraz

- ce|owoŚc zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona
przez ekspeńa powołanego przez rea|izatora programU,

b) w zadaniu nr 2 - 2'000 zł,
c) w zadaniu nr 3 d|a protezy na ||| poziomie jakoŚci, po amputacj i:

- w zakresie ręki - 9.O00 zł,
- przedramienia - 20 '000 zł,
- ramienia i wy'łuszczeniu W Stawie barkowym - 26.00o zł,
- na poziomie podudzia - 14 'o0o zł,
- na wysokości uda (takze przez staw ko|anowy) . 20 '000 zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
z moz|iwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych
przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy ce|owośó zwiększenia jakości
protezy do poziomu |V (d|a zdo|ności do pracy wnioskodawcy), zostanie
zarekomendowana przez eksperta PFRON,

d) w zadaniu nr 4 - do 30% kwot, o których mowa w l it '  c,
e) w zadaniu nr 3 i4 d|a refundacji kosztów dojazdu adresata programu

na spotkanie z ekspeńem PFRON |ub kosztów dojazdu ekspeńa
PFRoN na spotkanie z adresatem programu - W za|eżności od
poniesionych kosztÓw, nie Więcej niż 200 zł,

4) obszaru D - 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku -
tytułem kosztów opieki nad jedną osobą za|ezną'

3. W ramach Modułu || maksyma|na kwota dofinansowania kosztów dotyczących
każdego połrocza 201 3 roku wynosi.
1) dla op'łaty za naukę (czesne) . 3.000 zł'
2) d|a dodatku na u jszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego .

3.000 zł,
3) d|a dodatku na pokrycie kosztÓw kształcenia'

a) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 800 zł'
b) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności . 500 zł.

4' Dodatek na pokrycie kosztów kształcenla moŹe byc zwiększony'
,1) w przypadku osiągania dobrych WynikÓW W naUce'

a) do 25o/o. d|a średniej ocen W przedziale: 3.50 - 3,75'
b) do 30% - d|a średniej ocen W przedzia|e: 3,76 - 4'00'
c) do 35% . d|a średnie.j ocen W przedziale: 4,0, l - 4'50,
d) do 40% - d|a Średniej ocen powyŹej 4.50,



2) a takze w przypadku osoby.
a) niewidomej - do 20o/o.
b) głuchej - do 25%,
c) głuchoniewidomej - do 30%,
d) której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski . do 10%,

kwoty okreś|one.j w ust' 3 pkt, 3 l i t . a |ub ust. 3 pkt' 3 | it. b.

5. Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) |ub opłaty za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego. może być zwiększone w przypadku:
1) gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika' ze

zostało ono wydane z więcej niz jedne1 przyczyny niepełnosprawności,
w przypadku.
a) dwóch Symbo|i w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30%,
b) trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 40%,

2) studiÓw na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków
zamawianych, z | isty Ministerstwa Nauki i  Szko|nictwa Wyższego - do 50% kwoty
okreŚlonej W ust' 3 pkt' 1 |ub Ust' 3 pkt. 2'

6. Udział własny wnioskodawcy 1est wymagany w poniższych obszarach i zadaniach
Modulu | ' wynosząc co najmnlej '
1) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru B; zadanie nr 1 oraz

Obszaru  C:  zadan ia  nr  I ,  n r  3  i  n r  4 .
2) 15ok ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru A: zadanie nr 1 oraz

Obszaru D.
3) 25ok ceny brutto zakupu/usługi w ramach obszaru A: zadanie nr 2.
Srodki f inansowe Stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze
Środków PFRON, a takŻe ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia '

7' Adresaci programu (Moduł |) '
1) Obszar A:

a) zadanie nr 1 - osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
nlepe'lnosprawnoŚcl Iub orzeczenjem o niepełnosprawnośc j' w wieku do |at,1B |ub w wieku aktywności zawodowe'; |ub zatrudniona z dysfunkcją narządu
ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenla o stopniu
niepe,lnosprawności Iub orzeczenia o niepełnosprawności,

b) zadanie nr 2 - osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepe.łnosprawnoŚci, w wieku aktywnoŚci zawodowej, z dysfunkcją narządu
ruchu Stanowiącą podStaWę wydania orzeczenia o stopniu
niepełnospraWności lub orzeczenia o niepełnospraWności,

2) Obszar B (zadanie nr '1 i nr 2) - osoba ze znacznym stopniem
niepełnosprawności Iub orzeczeniem o niepełnosprawności, w wieku do lat 1B
lub wieku aktywności zawodowej |ub zatrudnlona, z dysfunkcją obu kończyn
gÓrnych |ub narządu wzroku,

3) Obszar C:
a) zadan.e nr 1 . osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawnoścl Iub

orzeczenlem o niepe.łnosprawności. w wieku do |at 1B |ub w wieku
aktywności zawodowej Iub zatrudniona, posiadająca dysfunkcje
uniemoż|iwiające samodzieIne poruszanie się za pomocą wózka
inwaIidzkiego o napędzie ręcznym'

b) zadanie nr 2 . osoba ze znacznYm stopniem niepełnosprawności lub



orzeczeniem o niepe.łnosprawności, będąca użytkownikiem wózka
inwaIidzkiego o napędzie e|ektrycznym'

c) zadanie nr 3 i nr 4 - osoba posiadająca stopień niepetnosprawności'
w wieku aktywnoŚci zawodowej lub zatrudniona, po amputacj i kończyn/y,
wobec której ekspeń PFRoN potwierdził stabilnośc procesu chorobowego
oraz rokowania uzyskania zdo|ności do pracy w wyniku wsparcia
udzielonego w programie.

4) Obszar D - osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności' W wieku aktywności zawodowej, aktywna zawodowo
i pełniąca ro|ę opiekuna prawnego dziecka ( przez aktywność zawodową
na|ezy rozumiec: zatrudnienie Iub rejestrację w urzędzie pracy jako osoba
bezrobotna Iub rejestrac.1ę w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy
i nte pozostająca W zatrudnienlu ).

8' Adresaci programU (Moduł ||) - osoby ze znacznym |ub umiarkowanym stopniem
nlepe'łnosprawności, uczące się W szko|e wyŻszej |ub szko|e po|icea|nej |ub
ko|egium |ub mające przewód doktorski otwańy poza studiami doktoranckimi.

9' Warunki wyk|uczające uczestnictwo w programie:
1)w Modu.łach I i  || - wymaga|ne zobowiązania wobec PFRoN |ub wobec

rcalizatorc programu.
2) w module l l  - przerwa w nauce.

10' W sytuacji '  gdy łączna Wańośc uzyskanego dofinansowania ze środkÓW PFRoN
w ramach programu przekracza kwotę 10.000 zł, zabezpieczen ie m udzielonego
dofinansowania jest wekse| własny in b|anco wystawiony przez Wnioskodawcę
i opatrzony kIauzu|ą ',bez protestu' ' '  Górną wańością sumy weks|owej jest
wańość udzieIonego dofinansowania, powiększona o odsetki, okreś|one
w umowie dofinansowania oraz kosztv dochodzenia roszczeń.

s3
Tryb składania i rozpatrywania wniosków

'l '  Dofinansowanie następuje na pisemny Wnlosek. Za komp|etny wniosek uważa Się
wniosek zawiera1ący Wszystkie wymagane dane wraz z komp|etem wymaganych
załącznikÓw.

2. Wnioskodawca w terminie 10 dni od dnia złożenia niekomp|etnego wniosku
informowany 1est o występujących We Wniosku uchybieniach' które powinny zostać
usunięte W terminie do 30 dni od daty otrzymania pisma' pod rygorem
pozostawien ia wniosku bez r ozpalrzenia.

3. Wnioski przyjmowane są w następujących terminach:
a) Moduł | - do dnia 30 września 2013r.,
b)  Moduł l l  .  do  dn ia  07 .06 '2013r .  o raz  od dn ia  02 września  2013r '  do  dn ia

30 września  2013r '

4' Wnioski weryfikowane są pod wzg|ędem forma|nym i merytorycznym' Weryfikacji
formalnej i merytorycznej dokonuje się na podstawie dokumentów dołączonych



przez Wnioskodawcę do Wniosku. danych i informacji wynikających z wniosku,
posiadanych przez rea|izatora i PFRoN zasobów oraz ustaleń dokonanvch
w trakcie weMikacj i wniosku.

5. Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika
rea|izatora, czy wn ioskodawca i/|ub,jego podopieczny spełn ia obowiązujące
Warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie'
Ocenie formalnej podlega:

. spełnianie przez WnioSkodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich
kryteriów uprawniających do złożenia Wniosku i uzyskania dofinansowania,

- dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
- zgodnośc zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami
wskazanymr w programie,

- komp|etnośc i poprawnośc danych zawańych we wniosku, zgodnośc wniosku
oraz wymaganych załączników z wymaganiami reaIizatora'

. wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku.
- zgodność reprezentacj i wnioskodawcy Iub jego podopiecznego.

6. W przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek
opiniowania przez ekspeńa PFRON, który w trakcie jego oceny nasuwa
wątpliwości co do moz|iwoŚci pozytywnej weryfikacji pod Wzg|ędem kryterium
dotyczącego rodzaju niepełnosprawności adresata programu |ub co do ce|owości
wnioskowanego dof]nansowania' do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest
pozytywna opinia Wydana przez ekspeńa - |ekarza specja|isty o specjalizacji
związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

7 ' Do zwro1u kosztÓw przejazdu wnioskodawcy z miejsca zamieszkania do miejsca
spotkania z ekspertem PFRoN i powrotu przyjmuje Się metodę zgodnie
z Rozporządzen ie m Ministra Po|ityki Społeczne1 z dnia 3.1 grudnia 2004r'
W sprawie zwrotu kosztÓW prze1azdu osób wezwanych do osobistego
stawiennictwa przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2005r. Nr 6'
poz. 47 z pożn ' zm ') .

B. W Modu|e || w przypadku' gdy średnia ocen uzyskana przez wnioskodawcę
wy|iczona jest według ska|i ocen, w której najwyzszą oceną nie jest 5'oo Średn|a ta
prze|iczana,jest na średnią ocen zgodną z S-cio stopniową ska|ą ocen. według
następuJącego Wzoru.

5 x Ocena 6o innal
Ocena 6os1

óo lnna

ocena 1sos; = Średnia ocen wy|iczona wg ska|i ocen' w której najwyższą oceną jest
5.00

ocena (so inna) = średnia ocen przedstawiona przez Wnioskodawcę we wnlosku,
wyl|czona wed'ług ska|i ocen, w ktÓrej najwyŹszą oceną nie jest
5 ,00

So inna = ska|a ocen' w której najwyższą oceną nie jest 5,00



9' ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w ce|u wyłonienia wnioskow,
które mają największe szanse na rea|izację ce|ów programu i ktÓre zmieszczą się
w Iimitach środków finansowych przekazanym przez PFRoN na realizację
poszczegó|nych obszarów programU. W związku z tym stosowany będzie
punktowy system oceny wnioskÓw (karta oceny merytorycznej wniosku).
Minima|na Iiczba punktów, uprawniająca do uzyskanra dofinansowania W ramach
Modułu I wynosi.
a) w przypadku osoby dorosłej - 30 pkt.,
b) w przypadku podopiecznego wnioskodawcy - 30 pkt.
Wnioski ocenione merytorycznie szeregowane są na Iiście rankingowej,
w kolejnoŚci od największej |iczby uzyskanych punktów.
Wnioski w ramach Modułu || nie podlega'|ą ocenie merytorycznej.

,10'Decyzje o sposobie rozpatrzenia wniosków w ramach Modułu I programu,
ktÓre uzyskały minimum 30 punktów podejmowane są:
1) w terminie do dnia 15 l ipca 20'13 roku - w przypadku wniosków kompletnych

złoŻonych do dnia 30 czerwca 2013 roku, z zastzeżeniem pkt' 3,
2) w przypadku kompletnych wniosków składanych w okresie od 1 |ipca 2013 roku

do dnia 30 września 2013 roku oraz wniosków złożonych wcześniej' które
zostały uzupełnione i są kompIetne . w terminie do ,l5 dni po zakończeniu
danego miesiąca. z zastrzeieniem pkt- 3,

3) w przypadku koniecznoŚci sporządzenia opinli przez ekspeńa PFRoN |ub
ekspeńa powołanego przez rea|izatora, decyzje o sposobie rozpatrzenia
wniosku podejmowane są w terminie 7 dni od daty otrzymania
powyzszej opinii.

11. W sytuacji wyczerpania środków PFRON otrzymanych w ramach pierwsze.j
transzy oraz w przypadku wniosków, które uzyskały mniej niż 30 punktÓw.
rozpatrzenie tych wnioskÓw nastąpi po otrzymaniu przez rea|izatora informacji
o przyznaniu przez PFRoN drugie,1 transzy środków na rea|izację programu'

12. DecyĄe o sposobie rozpatrzenia wniosków w ramach Modułu || programu
pooe]mowane są:
1) w terminie do dnia 1 5 |ipca 201 3 roku - w przypadku wnioskÓw złozonych do

dnia 07 czewca 2013 roku,
2) w terminie 14 dnl od otrzymania przez realizatora informacji o przyznaniu

przez PFRoN drugiej transzy środkÓw na rea|izację programu . w przypadku
wniosków ztożonych od 02 września 2013 roku do dnla 30 wrzeŚnia 2013 roku'

13. W związku z ograniczonymi środkami PFRON przyznanymi w ramach pieruszej
transzy na reaIizac1ę Modułu || dofinansowanie d|a wnioskodawców' którzy złoży|i
wnioski do dnia 07 czenłca 2013 roku stanowić będzie (dotyczy łącznych
kosztow edukacji danej osoby nlezależnie od |iczby kierunkow, na ktorych
pobiera naukę):
,1) 94% wnioskowanych kosztów opltaty za naukę (czesne) |ub dodatku na

uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - dla
wnioskodawcÓw, u ktÓrych kwota wnioskowana nie przekracza 3'000 zł.



2) 94o/o maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za naukę (czesne) |ub
dodatku na urszczenie opltaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego tj.
od kwoty 3'000 zł - d|a wnioskodawców' którzy wnioskują o kwotę wyższą niż
3.000 zł.

3) 93% kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia tj.:
- 93% kwoty B00 zł - w przypadku osoby posiadającej znaczny stopień

niepełnosprawnoŚcl,
- 93% kwoty 500 zł - w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności'

14. Zwiększenie ponad maksyma|ną kwotę dofinansowania do kosztów opłaty za
naukę (czesne) |ub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego z powodu:
a) gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy Wynika' że

zostało ono Wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawnoŚci'
b) studiow na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu

kierunków zamawianych, z | isty Ministerstwa Nauki i  Szko|nictwa Wyzszego,
oraz zwiększenie ponad maksymalną kwotę dofinansowania do dodatku na
pokrycie kosztów kształcenia z powodu'
a) osiągania dobrych wyników W nauce,
b) w przypadku osoby:

- niewidomej,
- głuchej,
- głuchoniewidomej,
- której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski

możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania na ten ce| środków finansowych
oddanych do dyspozycji realizalora.

15, Zas|rzega się moż|iwośc zmiany niniejszych zasad w przypadku. gdy środki
f inansowe otrzymane z PFRoN na rea|izację Modułu || programu d|a wnioskow
składanych w okresie od dnia 02 września 2013 roku do dnia 30 września 2013
roku, nie pozwolą na rea|izację tych wniosków w kwotach przyjętych
w niniejszych zasadach

16. W sluacji' gdy limit środków finansowych przekazany rea|izatorowi programL
przez PFRoN na rea|izację Modułu I nie umożliwia udzie|enia dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku' o przyznaniu
dofinansowania decyd uje.
a) stopień niepełnosprawności potencjaInego beneficjenta pomocy w ten sposób,

że w piemszei ko|ejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze
znacznym Stopn Iem niepełnosprawności,

a w da|szej kole1noŚci, gdy reguła postępowania wyraŻona w |it' a nie prowadzi
do wyboru wniosku do dofrnansowania:
b) wysokoŚć przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisóW

o świadczenlach rodzinnych, podzie|onego przez I iczbę osób we wspólnym
gospodarstwie domowym' obIiczonego za kwańał poprzedzający miesiąc
złoienia Wniosku . w ten sposób' że w pierwszej ko|ejności realizowane będą
wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy.



17 ' DecyĄa o przyznaniu Iub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy
rejestrowana jest w odpowiedniej rubryce formu|arza wniosku wrazz datą jej
podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję.

'18. Decyzja o odmowie przyznanra pomocy wymaga pisemnego uzasadnienia.

19' Kwota dofinansowania przyjmowana jest w pełnych złotych, zaokrąg|onych na
zasadach ogólnych' DecyĄa o przyznaniu dofinansowania jest podstawą
zawarcia umowy dofinansowania.

20' o przyznaniu bądź odmowie przyznania środków Wnioskodawca powiadamiany
jest pisemnie w terminie 10 dni od daty podjęcia decyzj i .

21 . Umowa o przyznaniu dofinansowania zawierana jest w terminie:
a) 14 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę informacji o przyznanym

dofinansowaniu - w przypadku' gdy reaIizator na dzień przekazywania tej
informac'ji dysponuje potwierdzeniem przez PFRoN o braku zobowiązań
wnioskodawcy wobec Funduszu

albo
b) 14 dni od daty otrzymania przez real izatora potwierdzenia PFRON o braku

zobowiązań wnioskodawcy wobec Funduszu - w przypadku, gdy rea|izator na
dzień przekazywa n ia informacji o przyznanym wnroskodawcy dofinansowaniu
nie dysponuje takim potwierdzeniem.

22- Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spe,łnianie przez wnioskodawcę
|ub 'iego podopiecznego warunkÓw uczestnictwa okreś|onych W programie także
w dniu podpisania umowy.

s4
Umowa dofinansowania i jej rozl iczenie

,1 ' Wysokośc przyznanego dofinansowania' sposób przekazania środków
finansowych oraz termin i sposób ich roz|iczenia okreś|ają umowy zawierane
pomiędzy real izatorem a wnioskodawcą.

2. P rzekazanie przyzn a nych Ś rod ków f inansowych następuje:
1) na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie

przedstawionej i podpisanej przez Wnioskodawcę faktury VAT,
IUO

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozl iczenia na warunkach
okreŚ|onych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu
roz|iczenia przekazanych środków)' co dotyczyć może wyłącznie:
a) w przypadku Modułu |; obszar A. zadanie nr 2, obszar B - zadanie nr 2'

Obszar C - zadanie nr 2 i nr 4. Obszar D.
b) Mod ułu l| '

3' WybÓr sprzedawcy przedmiotu dofinansowania |ub Usługodawcy, na|eży Wyłącznie
do beneficjenta pomocy.



4. Roz|iczenie przez rea|izatora przYznanego dofinansowania następuje w terminle
do 30 dni od daty dostarczenia przez wnioskodawcę kompletnych dokumentól"
rozl iczen iowych.

5' o roz|iczeniu dofinansowania rea|izator informuje Wnioskodawcę pisemnie
w terminje 7 dni od daty zaakceptowania rozl iczenia.

l 0


