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w sprawie wprowadzenia Zasad rozpat},wania wniosków o udzielenia dofinansowania
w ramach pilotż owego ptogtam1.1, Aktlwny samotzqd

Na podstawię § 5 ust. 1, ust.4 i ust.5 pkt. 1 oraz ust, 9 Regulaminu olganizacyjnęgo
Miejskiego Oś rodka Pomocy Rodzinie w Bltomiu, mając na uwadze zał ącznik do uchwĄ
t 312016 Zarądu PFRON z dnia 22 lutego 2016 r., tj. Kierunki dział ń oraz walunł i
brzegowe obowivującę l€alizatorólv pilotż owęgo plogiam]j Akwhy samorzqd w 2016
roku.

Zarządzam, co następuje:

§l
Wprowadzić Zasady rozpat}.wania wniosków o udzięlęnie dofinansowania w ramach
pilotazowego ptograml Akrylł ny samorzqd, finalsowanego ze ś Iodków Pństwowęgo
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł nosprawnych, których treś ć zawafio w zał ączniku
do niniejszego zarządzenia.

§2

W sprawach nieuregulowanych w ww. dokumencie, stosuje się zasady ogólne programu
piIotaż owęgo Akwny Samorzqd, okreś lole w dokumentach:

1. Treś ó programu pilotaż owego Akl}.wny Samoż ąd

2. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie
w ramach moduł u I i II pilotź oł ęgo programu Aktywny Samorząd (Zał ącznik nr 1

do uchwał y nr l4120l4 Zarządu PFRON ż  dnia 21 lutego 2014 r.)

3. KieruŃi dział alia oraz waruŃi brzegowe obowiązujące realizatorów pilotazowęgo
programu Aktl,rvny Samorząd w 2016 rol-u (Zał ącznik do uchwał y nr 3120|6 Zauąd,l
PFRON z dnia 22 lutego 2016 r.)

§3

Wykonanie zał ządzertia powierza się Kielownikowi Dział u Wsparcia Seniorów i Osób
Niepeł nosprawnych.

§4

Zarządzenie wchodzi w ż ycie z dniem wydania, z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2016 r.
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ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRĄMU PILOTAŻOWEGO

AKTYWNY SAMORZAD w 2016 R-

Program Aktywny Samorząd w 2016 r. obejmuje nasĘujące obszary i zadania:
1. Moduł  I - iikwidacja baIiel utrudniających aktywizację społ eczną i zawodową w t),rn:
obs7ar Ą - liLwidacja barier1 lransportouęj:

ł  Zadańe 1: pomoc w zakupie i montaż u opż yrządowania do posiadanego samochodu,. Zadanie 2: pomoc w uzyskarriu prawajazdy kategońi B,
Obszar B - likwidacja barięr w dostępie do ucż ęstniczenia w społ eczeństwie informacyjnym:. Zadanię 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego ęlęmentów oraz

oprogramowania,
. Zńalię 2: dofinansowanie szkoleń w zakręsie obsł ugi nab},tęgo w lamach programu

sprzeru eleklronicznego i oprogramowania.
Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:

. Zadanie 2: pomoc w utrż ymaniu sprawnoś ci technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

. Zadańe 3: pomoc w Zakupię protezy kończyny, w której zastosowano nowocż ęsne
rozwiązania techniczne, tj, protezy co najmniej na IlI poziomie jakoś ci,

. Zadanie 4: pomoc w utrz}-rnarriu sprawnoś ci technicznej posiadanej protezy kończyny,
w któIej zastosowano Dowoczesnę tozwięania techrriczne, (co najmniej na III
poż iomie jakoś ci),

Obszar D - pomoc w utrzymaniu akt}nł noś ci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależ nej;
2. Moduł  Il - pomoc w uzyskaniu wyksź ał cenia na poziomie wyź szym.

t. INFoRMACJE OGÓLNE

l. Ilekroć w niniejszym dokumenciejest mo\ł a o:
a) PFRON - oznacza to Państwowy Fundu§z Rehabililacji O§ób Niepęł nosprawnych.
b) MOPR - oznacza to Miejski Oś rodek Pomocy Rodzinie w By,tomiu.
c) Realizatorze - oż nacza to Miejski Oś rodek Pomocy Rodzinie w B}.tomiu.
d) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza ta osobę ubiegająca się o dofinaIrsowanie

w ramach programu pilotż owego Akry\ł ny Samoż ąd.
e) Dzia|e oż Ęozalo Dział  Wsparcia Seniorów i Osób Niepeł nosprawnych.
0 Programi€ - oznacza to pilotż owy progrum Aktywly Sąmorzq(l.
g) Zasadach PFRoN - oznacza to dokument pn, ,,Zasady dotyczące \ł yboru,

dofinansowania i rozliczańa wniosków o dofinarrsowanie w ramach moduł u I i II
pilotź owego programu Aktl.vmy Samorząd'' (ZŃącznik nr l do uchwał y ir l4l20l4
Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.).
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h) Kierunkach dzialania ontacza to dokument pn, ,,KieruŃi dział ania oraz warunki
brzegowe obowiązujące realizatorów pilotaż owego programu Ał tywny Samorząd
W 2016 roku" (Zalącznik do uchwał y t 3/2016 Zauądll PFRoN z dnia 22 lutego
2016 r.).

2,Informacje dotyczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamiesż cż one są na
stronie intemetowej oś Iodka (!ĄĄ{.arqB4b!tq4.B1),

3, Druki wniosków o dofinansowanie w ramach progamu pilotż owego Ał tlrvny Samorząd
wydawane i przyjmowane są w Dziale Wsparcia Seniorów i osób Niepeł nosprawnych.

4. Wnioski wydawane i przyjmowane są zgodnie z Ze,tządzenlem nr 13 Dyrektora MOPR
w B},tomiu z dnia 1 marca 2016 r. i Zalządzetiem nr 20 ż  dnia 15 marca 2016 I.
w sprawie t€rminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w lamach ploglamu
pilotź owęgo AktywTty Samorząd,

5, Wnioski i inne dokumenty fejestowane są w kancelarii MoPR (przesł ane pocńą)
lub w Dziale (zł oż one bezpoś rednio u pracownika Dział u).

6. W prąpadku zł ozenia kserokopii zał ączników konieczne jest przedstawięnie do wglądu
oryginafu dokumentów pracownikowi Oś rodka.

7. Zł oż enie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

8.Iloś ć prż yznanych dofinansowń zależ y od wysokoś ci ś rodków plzękazalyęh pź ez
PFRoN (dofinansowania przyznawane są do wyczerpania ś rodków finansowych PFRoN
przekazanych na dany rok kalendaź owy).

9. Wnioski nięzlealizowane 1v danym roku nie podlegają przesunięciu na lok na§tępny.

Wnioskodawca winien ż ł oż yć nowy \ł niosek w roku następnym.

l0. Wnioski podlegają ocenię na ż asadach okeś lonych w rozdzialę II pkt 1-8 (dla Moduł u l)
i w rozdziale III pkt, 1-3 (dla Moduł u II) niniejszych zasad.

l 1. Pracownik MOPR węryfikujący wniosęk winien podpisac deł lalację bezstlonnoś ci (wż ór

- zał ącznik nr 1 ).

12, Podanie nieprawdziwych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje

odmorł ą prz5 znania do ll nan50\Ą ania.

l3.Decyzję o przyznaniu lub odmońe przyznańa dofinansowania podęjmuje Dyrektor

MOPR na podstawie przedł oź onych dokumentów, uprzednio zwerydkowanych w Dziale
(wzór - zał ącznik nr 2 i 3).

14. W prz}padku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu lozpatry\Ą aniu.

15, Prawidł owoś ć przebięgu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Dział u.

lI. Zasady rozpatrywania wniosków o dolinanś owanie w mmach programu
pilotź owego Aktywny Samorząd Modul I - lilsvidacja barier utrudniających
aktywizację spoleczną i zawodową

l. Wnioski, zł oż one w ramach pilotż owęgo programu Aktywny Samorzqd Modul I

rozpahywane będą plzęz pracowników Dział u w na§tępujących etapach:
a) ocęna wniosków pod względem formalnym przeprcwadzana pź ez jędnego pracownika

(wzór - zał ącznik nr 4).
b) ocena mer}-toryczna wniosków pzeprowadzana przez dwóch pracowników - kż dy

praco\ł nik ocenia wniosek na odrębnej karcie oceny mel),torycznej wniosku (rł zór -
zńączlik lt 5, dotyczący osoby dorosł ej i zńączrik nr 6, dotyczący osoby
poniż ej 18 L ź ,).
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2. Pracorrł rik Dziafu w terminie l0 dni od dnia zł oż ęnia wniosku werl.fikuje go pod
względem formalnym. W razie uchybień we wniosku i negat}.\ł nej oceny formalnej MOPR
informuje Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach, którę powinny Zostać
usunięte
w terminie:

a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokoś ci dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych, niż  sprawy finansowe.

Nieusunięcie uchybień w \ł yznaczonym terminie powoduje pozostańenię wniosku
bez rozpatrzenia. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenię
formalnej,

3. W terminię 30 dni od dnia zł oż ęnia kompletrrego wniosku MOPR informuje Bęneficjenta
o poz},tywnym rozpatrzęniu wniosku pod Względem forma|nym a takż e o terminie
przekazania informacji dotyczącej wyniku oceny mer},torycznej.

4, Ocęny merytorycż nę \ł niosków dokonywanę są pź ez pmcowników wyznaczonych przez
Kierownika Dział u (wzót - zńączliknr 7):

a) dla wniosków zł oź onych do 1 do 15 dnia kż dego mięsiąca oc€na będzie spotząĄzala
do 3 0 dnia danego miesiąca,

b) dla wniosków zł oż onych od 16 do ostatniego dnia kż dego miesiąca ocena będzie
sporządzana do l5 dnia następnego miesiąca.

5, ocena merytoryczna wniosków dotycących Moduł u I przeprowadzana jest w cęlu
wył onienia wniosków, któIe mają największe szansę na realizację celów programu.
W zwiąż u z tym stosowany będzie puŃtowy system oc€ny \ł niosków.

6. Maksymalna liczba puŃtów moź liwych do uzyskania w trakcię oceny mer}torycznej
wniosku \ł ynosi 200 puŃtów.

7, Minimalna liczba puŃtów uzyskana w trakcie ocęny meq/toryczn€j uprawniająca do
otz}mania dofinansowania uynosi 50 puŃtów w przypadku osoby dorosł ęj, natomiast 75
punł tów w prż ypadku osoby do 1 8 roku zycia.

8. Po podsumowarriu oc€n m€r},tolycznych rł niosków (wzór - zńącznjk nr 8) sporządzany
będzie ranł ing ocen, w celu wył onienia wniosków o największej liczbie punktów (wzór -
zał ącznik rrr 9),

9. Po sporądzeniu przez pracownika Dział u rankingu ocen, MoPR informuje Bęneficjenta
o liczbie zdobltych puŃtóą a takż ę sposobie rcąattzenia wniosku. W przypadku
poz}tywnego rczpatzenia wniosku Beneficjent zostaje poinformowany o moź liwoś ci
zawarcia umowy,

10, WaruŃi uczestnictwa osoby niepeł rrosprawnej w programie w module 1 (zgodnie
z rozdział efu I/I ust. 1 Ploglamu i ust. l Kiefuhkow dział ąkia):

a) obszar A Zadanie l :

. 7iaczny lub umiarkowany stopień niepeł nosprawnoś ci
o niepeł nosprawnoś ci,

o wiek do lat 18 lub wiek aktywnoś ci zawodowęj lub zatrudnienie,

b- u/,
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r dysfuŃcia narządu ruchu,
b) Obszu AZńanie 2:
. znaczny lub uniarkowany stopień niepeł nosprawnoś ci,
. wiek aktywnoś ci zawodowej,
. dysfunkcja narządu ruchu.
c) Obszar B:
. znaczny stopień niepeł nosprawnoś ci lub orzecż enie o niepęł nosprawnoś ci,
o więk do lat 18 lub Więk aktywnoś ci zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfunkcja obu kończyn gómych lub narządu wz.oku,
d) Obszat C Zadarlie 2:
o znacmy stopień niepeł nosprawnoś ci lub orzecż ęnie o niepeł nospra\ł noś ci,
e) ObszarCZadanie3i4:
o stopięńniepeł nosprawnoś ci,
. wiek aktywnoś ci zawodowej lub zatudnienie,
o potwierdzona opinią ęksperta PFRON stabilnoś ć procęsu chorobow€go,
. potwierdzone opinią ekspeta PFRoN rokowania uzyskania zdolnoś ci do pracy

\^ w) niku wsparcia udzielonego w programie.
! Obszar D:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepeł nosprawnoś ci,
. akty\ł noś ć zawodowa,
r peł nienie roli opiekuna prawnego dziecka.

11. Warunkięm wykluczającym uczestnjctwo w programie w module I jest posiadanie
wymagalnych zobowięań wobec PFRON lub wobec rcalizatafa prcgramLl (zgodnie
z rozdział em Vl ust. 1 Programu).

12. Częstotliwoś ć udzielania pomocy w ramach Moduł u I (zgoclnie z rozdziął em V] ust. 5
Programu):

a) obszar A, obszar B, obszar C - Zńąrlię 3 - pomoc moż e byó udzielana co 3 lata,
licż ąc od począlku loku następującego po roku, W którym udzielono pomocyJ

b) Obszar C - Zadańa 2 i 4 - pomoc moż e być udzielana po zakończeniu okresu
gwarancji.

13. Fomy i zakes pomocy udzielanej w rź rmach progmmu w ramach Moduł u l likwidacja
barięr utrudniaiących aktywizację społ eczną i zawodową (zgodnie z rozdział em rII uś . ] pkt_
]-1 Ptogramu i ust_ 1 KierunMw dział ania):

a) obszarA likwidacja bariery transpońo\ł ej:
. zadanie l dofinansowanie zakupu i montaż u oprzJ,rządowania do posiadanego

samochodu,
. Zadanię 2 - dofinansowanie lub refundacja kosaów uzyskania prawa jazdy kategorii

B. w szczególnoś ci:
kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza
mieiscowoś cią /amięs^ania:

- Zakwaterowania, wyż ywienia w okesie trwania kursu,
- dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),

b) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społ ecż eństwię
in lormacyjnym. dofi nansou anie :

. zadarrie 1 - zakuptr sprzętu elektronicznego lub jego elementó,w oraz
oprogramowania,
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/ . zadaiie 2 szkoleń w zakresie obsł ugi nabytęgo w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprograrnowania-

ct obsż ar C likuidacja barier u poruszaniu się:
. zńanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrż ymania sprawnoś ci

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektryczrrym,
. Zadanie 3:

- dofinansowanie zakupu proteż y kończ}ny, w któIej zastosowano no\\,ocze§ne
rozwiązania technicż nę,

- refundacja kosztólv dojazdu adresata proglamu na spotkanie z ekspeńem PFRoN
lub kosaów dojazdu eksperta PFRoN na spotkanie z adresatem programu,

. Zadatńę 4:

dofinansowanię lub refundacja kosż ów utrzymania sprawnoś ci technicż nej
posiadanei protezy końc4 ny.
refundacja kosaórł , doiazdu adręsata proglamu na spotkanie z ekspertem PFRoN
1ub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adlesatem programu,

d) Obszar D dofinansowanie lub refundacja kosztól,opieki nad osobą zaleuną (opł ata
za pobyt dziecka w ż ł obku lub przedszkolu albo inny koszt zaperł rrienia opieki nad
dzieckiem),

14, Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zaw,arcia umoł y dolrnansowania moż ę
dotyczyć kosztów poniesionych do l80 dni przed dniem ńoż eniem w,niasku (zqodnie
: l,ozdział ern Vll usl- 3 pkt- ] P/oql,ąnu).

l5, Maksymalna kł ,ota dofinan§owania w ftlmach moduł u I w1nos| (zgodnie
: nsl. 8 Kierunkóu: dzialania) w przypadkui

a) Obszaru A:
o u,Zadatriu nr l -5,000zł ,
r lv Zadaniu nr 2 - 2.100 ż . w tym:

- dla kosź ó\Ą,kursu i egzaminów 1,500 zł ,
dla pozostął ych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscou,oś cią Zamieszkania wnioskodawcy (koszty zńęane
Z zak\Ą,atelowaniem, wyzywieniem i dojazdem w okesie tlwania kursu) ó00 zł ,

b) Obszaru B:
. !v Zadaniu nI 1:

dla osoby nięwidomej 20.000 zł , z czego na urządzenia bĄlowskie l2.000 zł ,

- dla pozostał ych osób z dysfuŃcją narządu rł zroku 8.000 zl,
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn gómych - 5.000 zł ,

. w Zadaniu Dr 2:

dla osoby gł uchoniewidomej 4.000 zł ,
dla pozostafych adresatów obszaru - 2.000 zł ,

- z moż liwoś cią zwiększenia kwoty dofinansowania w indpvidualnych
przypadkach, nraksymalnie o l00%, wył ącznie w przypadku, gdy poziom
dysfunkcji narądu ł zroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c) Obszaru c:
o w Zatlanń t 2 ,2.000 zł ,
o rł  Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomi€ jakoś ci, przy amputacji:

rł  zakresie ręki - 9.000 zł .
- przędramienia - 20.000 zł .

ramienia i wył uszczeniu w stawie barkow;ł l - 26 .000 zł ,
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- na poziomie podudzia - I4.o0o zł ,
na wysokoś ci uda (takzę prż ez staw kolano\ł y) 20,000 zł .
uda i wył rrszczeniu w stawie biodrowym - 25 ,000 zł ,

- z moż iwoś cią zw,iększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych prz.lpadkach i
wył ącznie wtedy, gdy celowoś ć zwiększenia jakoś ci protęzy do poziomu IV (dla
Zdolnoś ci do pracy wnioskodawcy). Zostanie zarekomęndowana przez eksperta
PFRoN,

. \ł  Zadaniu nr 4 - do 30% kwot wspominanych w zadaniu 3,
o w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu

na spotkanie z ękspeltem PFRoN lub kosaów dojazdu ekspelta PFRoN na spotkanie
z beneficjentem programu - w zależ noś ci od poniesionych kosztóq nie więcej niż  200
ń,

d) Obszaru D 200 ń miesięcznie, nie więcej niż  2.400 zł  w ciągu loku tytuł em
ko§ztó\ł , opieki nad jedĘ (kź ą osobą zależ ną.

ló. t.Idział  wł asny wnioskodawcy jęst wymagany w poniż szych zadaniach
pkt. l Kielunków tlział ąnią)|

a) 10% ceny brutto zakuptL/uslrrgi ł , ramach obszaru B, Zadanie

(zgodnie ż  ust_ 17

ff l. obszalu c
Zada:l'ial.rł 3]r-r4-

b) 15% ceny brutto zakupu/usł ugi w ramach obszaru A, Zadanie nr l oraz obszaru D.
c) 25% ceny brutto zakupu/usł ugi ł , ramach obszaru A: Zadanie nr 2,

17. Gdy limit ś rodków lrnansowych przekazany MoPR plzez PFRoN nię umoż liwi
udzięlenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną ocęną wnioskll, o
przyznaniu dofinansovł aniadecyólje (zgodnie z ust. 23 pkt 2 Kieruhkoł  dziąlanil)|

a) stopień ńepeł nosprawnoś ci potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób. ż e
w pierwszej ko|ejnoś ci realizowale będą wnioski dotyczące osób ze znaęznyrn
stopnięm niepęł nosplawnoś ci, a w dalszej kolejnoś ci, gdy ta reguł a postępowania nie
prowadzi do wyboru rł rriosku do dofinalsowania to branajest pod uwage_

b) w}-sokoś ć przęciętnego miesięcznego dochodu ł nioskodawcy: ł , ten sposób, ze
w pierwszej kolejnoś ci realizowane będą wnioski wnioskodawców, któIych dochód
jest najnizszy,

III. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinsn§owania w ramach programu
Dilotaż owego Aktywny samorząd Moduł  II - pomoc rt uzyskaniu ł TksztaIcęnia na
poziomie wyż sąvm

1, Wnioski, zł oź one w ramach pilotaż owego programu lĘ ł ,ł y ó'anoł z4d Moduł  II podlegają
ocenie pod względem formalnym, przeprowadzanej przez jednego pracownika (v,zót -

zał ącznik nr 4).

2. Pracownik Dział u w terminie 10 dni od dnja zł oż etla wniosku weryfikuie go pod
względem formalnym, W razie uchybień we wniosku i negatywnej oceny lbrmalnej MOPR
infomuje Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach, kórę poĘ inny zostać

usunięte
w tęrminie:

a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokoś ci dochodu:
b) do 30 dni w przypadku uchybień inrrych niż  spla§y finan§owe.

t'0ł ^,!q



Nieusunięcie uchybieńNieusunięcie uchybień w wyznaczonym terrninie powoduje pozostawienie wniosku

beż  lozpalż ęnia. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie formalnej.

3. W teminie 30 dni od dnia zł oź enia kompletnego wniosku MoPR informuje Beneficjenta

o poz},t)avnym rozpatrzeniu rvniosku pod względem formalnym oraz o moż liwoś ci zawarcia

umo,Wy.

4. Warunki uczestnictwa osoby niepeł nosprawnej w programie w module II (zgodnie

z ząpisami lozdaiął u I/I ust. 2 Progra u i rozdziął u I/I ust. 24 Zasatl PFRON):
a) znaczly lub umiarkowany stopień niepeł nosprawnoś ci,
b) naŃa w szkole wyż szej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski

otwalty poza studiami doktoranckimi,
c) w ramach moduł u lI, osoby z orzeczonym lekkim stopnien ńepeł nosprawnoś ci mogą

uzyskać pomoc finansową wył ącznie \ł tędy, gdy speł niają ł ącznie następującę
warunki:

. uczę§tnicząc w pilotż owym programi€ 'Aktywny samorząd" lub w programie
pn.,,STUDENT ll ksż ał cenie ustawicznę osób niępeł nosprawnych" - posiadali
znaczny lub umiarkowany stopień niepeł nosprawnoś ci,

. w trakcie uczestnictwa w ww. proglamię, orzęczęnię o lekkim stopńu
niepeł nosprawnoś ci uzyskał y nie wcześ niej niZ po zaliczeniu pierwszego roku nauki, a
w prz}padku form ksztalcęnia trwających jeden rok - pierwszego §emestru nauki.

5. WaruŃiem wyklrrczającym uczęstnictwo w programie w modulę II ję§t przerwa
w n&uce olaz lł ymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora proglamu
(zgodnie z zapisami rozdziął u l/I ust. 1 Programu).

6, Forma i zakes pomocy udzielanej w ramach Modufu ll - dolrnansowanie lub refirndacja
kosż ów uzyskania wykształ cenia na poziomie \ł yż sz}ł n (zgodnie z zapisami rozdział u Vll
ust, 2 Programu):

a) opł ata za naŃę (czesne),
b) dodatek na pokycie kosztów kształ cenia (nie podlega rozliczeniu),
c) dodatek na uiszczenie opł aty ż a przeprowadzenie przewodu doktorskiego

- w przlpadku osób, które mają \ł szczęty przewód doktorski, a nie są

uczestnikami studiów doktoranckich,

7. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania moż e
dotyczyć kosztów opł aty za naukę (czesnego) dotyczących bież ącego roku szkolnego lub
akademickiego, niezależ nie od daty ich poniesienia. Umo,Wa moż e być zawalta lakż ę
po zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek
(zgodnie z zapisam! rozdział u Vll ust, 3 pkt. 2 i ust. 3a Programu).

8. Maksymalna kwota dofinansowania dla kż dego póhocza l semestru objętego
dofinansowaniem (zgodnie z zapisami ust. 9 i 10 KieruŃów dział ania), wylosi w przypadku:

a) dodatku na pokrycie kosź ów kształ ceńa do 1000 zł  (ednak nie rniiej niż  700 zł ),
b) dodatku na uiszczenie opł aty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000

zł .
c) opł aty za naukę (czesne) - równowańoś ć ko§ztów cze§nęgo w rarnach jednej,

aktualnie r€alizowanę.j fomy kształ cenia na poziomie wyż szym (najednym kieruŃu),
plzy czyfi dofinansowanie powyź ej kwoty 3.000 zł  je§t moż liwe wył ącznie w
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przypadku, gdy Wysokoś ć przeciętn€go miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 583 zł  (netto) na osobę.

d) W przlpadku, gdy mioskodawca w module lI pobiera naukę w ramach drł .óch i
więcej form ksż ał cenia na poziomie wyż szym (kierunków studiów), kwota
dofinansowania opł aty Za naŃę (czesne) moź e być zwiększona o równowaftoś ć
poł owy kosztów czesnego na kolejnym,Ąolejnych kienrnkach nauki, przy czym
dofinansowanie powyż ej kwoty 1.500 zł  jest moź liwe wył ącznie * p.rypŃq gay
wysokoś ć przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekacza kwoty
583 Zł  (netto) na osobę.

9. Dodatek na pokrycie kosż ów kształ cenia moż e być zwiększony, nie więcej niź  o (zgodnie
z zapisami ust. 11 KieruŃów dział ania):

a) '700 ń - w MoPR dotyczy to przypadku, gdy niepeł nosprawnoś ć wnioskodawcy
powoduje szczególne utrudnienia, W tym:

. osoby z dysfuŃcją narządu wzroku;

. osoby z dy§funkcją narądu sfuchu;
o osoba z dysfuŃcją narządu ruchu;
. osoba ze schoź eniem neurologicmym.

DysfuŃcje dW nię muszą być przyczylą niepeł nosprawnoś ci, mogą być takż e
konsekwencją ujętego w orzeczeniu schorzenia,
osoba wnioskująca o zwiększenie dodatku z tytuł u szczególnych utrudnień powinna
we wniosktr dodatkowo opisać szczególne utrudnienia.

b) 500 zł  -w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszry z qĄuł u pobierania naŃi poza
miejscem zamieszkania (poza miastem B}tom),

c) 300 zł  w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (Waż Dą) Kartę Duż ęj
Rodziny,

d) 300 zł  w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześ nie na dwóch (lub
więcej) kierunł ach .tudiórł  naŃi,

10. Wyliczona kwota dofinansolvania kosztów opł aty za naŃę (czesne) ulega zmniejszeniu
o 300 zł  w przypadku, gdy rł nioskodawca po pomyś lnym ukończeniu naŃi objętej
dolrnansowaniem ze ś rodków PFRON w ramach danej formy edukacji na poziomie wyż szym,
ponownie rozpoczyna lub kontlnuuje naukę w ramach takiej samęj formy erlukacji
na poziomie uyż szym chyba. ż e wnioskodawca (zgodnie z zapisami ust, 13 Kierunków
dzialania):

a) ubięga się o dofinansowanie sęmęstru./póhocza danej formy edukacji na poziomie
wyź sż ym,jaki dotychczas nie był  objęty dofinansowaniem ze ś rodków PFRON. albo

b) jednocześ nie pobiera naŃę na dwóch kięruŃach w ramach tej samej formy edukacji
na poziomje wyź szym,

wówczas zmniejszenię kwoty dofinansowania ko§ztów w nauki (czesne) nie obowiązuje,

11. Dodatęk na pokrycie kosź ó\ł  ksż ał cenia nie przysł uguje w przlpadku, gdy
wrrioskodawca (zgodnie Z Zapisami ust. 12 KieruŃów dział ania):

a) z powodu niezadawalających wyników w nauce polvtaź a semestr/pół rocze uprzednio
objętę dofinansowaniem ze ś rodków PFRON,

b) zmieniając kięrunek lub szkoł ę/uczelnię, ponownie rozpoczlna naukę od poziomu
(semestr/póhocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze ś rodków PFRON,

<Ńą



12. Minimalny udział  wł asny osoby niepeł nosprarł nęj (zgodnie z zapisami ust. 17 pkt. 2
i ust. 18 Kierunków dż iał ania):

a) l5olo Wańoś ci czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjęntów plogramu, którzy
korzystają z pomocy w ramach jednej formy ksż tał cenia na poziomie wyż sz},rn (na
jednlł l kieruŃu),

b) 65% wartoś ci czesnego - w przypadku zalrudnionych beneflcjentów w programu!
którzy jednocześ nie korzystają z pomocy 1ł  ramach więcej niz jedna forma kształ cenia
na poziomie wyZszym (więcej niż  jeden kierunek) warunek dotyczy drugiej
i kolejnych form kształ cenia na poziomie wyż szym (drugiego i kolejnych kieruŃów),

c) wkł ad nie moż e pochodzić ze ś rodków PFRON,
z zasttzeż eniern, Iż  z obowiązku wniesienia ww. udział u wł asnego w module ll zwolniony jęst
wnioskodawca, który zatrudnienię rozpoczął  w 2016 roku, a takż e w takim przypadku, gdy
wysokoś ć przeciętnego miesięczlego dochodu wnioskodawcy nie przekracż a kwoty 583 zł
(netto) na osobę,

13. W s},tuacji, gdy limit ś rodków frnansowych przekazanych p rzez PFRoN nie umozliwia
udzielenia dofinansowania Beneficjentom do kwoty wnioskowanej, dopuszcza się
wg. kolejnoś ci (zgodnie z rozdział em V ust. 4 Zasad PFRoN):

a) obniż yć wysokoś ć dodatku na pokycię kosaów kształ cenia kż dęmu Beneficjentowi
ponocy maksyrnalnie do kwoty 700 zł  Z moż liwoś cią nie zwiększenia wysokoś ci
dodatku o kwoty wskazane w pkt. 9 niniejszych zasad,

b) obniż yć wysokoś ć dofinansowania do opł at za naŃę (czesnego) proporcjonalnie
kazdęmu Benęficjentowi pomocy wnioskującęmu o taką pomoc (aby objąć wparciem
wszystkich wnioskoda\ł cóĘ których \ł nioski zostĄ poz}lywnie zweryfikowane pod
względem formalnyrn). obniź enie wysokoś ci dofinansowania nastąpić moż e
do poziomu, jaki wynika z wysokoś ci kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach
i kwoty przeznaczonej na realizację programu w zakresie Moduł u ll.

!up.PR
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zał aczńik nr 1

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚC|

WNlosKu o DoFlNANsoWANlE nr: Ds.431 1,2.,..,..,..2016

Dot. ............,.......

gś wiąg.ĘąE ż g:r) nie poż ostaję w zwiąż ku maź eńskim albo slosunku Pokrewieńslwa lub powinowaclwa W liniiprcslej, pokrewieńsił a lub powinowactwa w linii
bocznej do d rugiego stopnia, óm2 nie jestem związany Ca) z t}lulu p.zysposobi€nia, opieki lub ku€lel z Wnioskodawcą,

2) nie jesiem i W c]ągu ostalnich 3 lai nie był em cam) B4aś ciclelem, Współ wł aś cicielem, Pż edstawicielem p6wnym (peł nomocniki€m) ub
handlowym, eł onki€m oĘanóW nadzorczych bąóż  ż aEądząąclch lub pEcownikiom fim oferując]ch spż edaź  lowańMus]ug będących
pż edm]otem Wniosk!,

3) nie jeslem i w c]ągu ostatnich 3 Lai nie by]efi Cafi) za|fi]dniony Ca), W tym na podsiawie Umowy ż le€nia ]!b Umowy o dż i€ł o,

4) nie pozosiaię z Wnioskodawcą W takim stosunku p6wnym lubfakiyenym, kiórymógiby budz]ć Wątpliwoś ci co do mojej beż §trcnnoś ci

zq!.9w!g!.9i9§!9-g.9:1) ochrcny danych osobollych Wnió§kodawcy,
2) speln an a swoiej fLhkcjiż godnie ż  p.aw€m i obow]ąż ującymi prcceduami, sumiennie, spfawnie, dokł adnie ibeż stonnie,
3) iiezwł oenego poinfomowania o Wszelkich zdaeeniach, Kóre mogł yby zostać uznaneż a próbę oglanicż enia mo]ej bezstronnoś ci,
.1) zleż ygnowan a z oceny Wniosku/pż ygolowania umoł }/obecnoś ci pż y podpisyvaniu umowy ż  Wnioskodawcą W sytuacji, gdy zaistnieje

2daż en]e Wskazare w pkl1-4,

Dal. p eczitka i podpis pEcownika
przeprowadzająceoo werylkac]ę

iomainąwn osku

Daia, pieeątkj podpjsy pla@wnika/Ów
ocenja]ącycl] wn osek meMorydnie

Dż ia, pieeą& ipodpi3y pE@Wnik ]ół
prż ygolowuiących umowę jak Ęż  p@@wników

obemych ptry podpisyryaniu UmóWy
(spGltdzających Wyńagane dokumenly n]eż będne

do ż awalcia uńowy iWypł aiy dofnansoMnia)

Dala, pie@ąlka pódp s kieownik8 dż iał U ż ajmuiąceqo 9ię €a]ż adą po!@mu

6- &Ą



zał ącznik m 2

Data przekazania wniosku do decyz|i w sprawie dofinansowania ze ś rodków PFRoN:

DECYZJA W SPRAW|E PRZYZNAN|A DOF|NANSOWAN|A ZE ŚRODKOW PFRON
dla wniosku DS.4311,1,............2016

Dot. ........,..

Deklaracia bezstronnoś ci
oś wiadczam. ż e:
1) nie pozostaję W związku mał ż eńskim a|bo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa W linii prostej, pokrewieństwa

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem 
^rriązany 

(-a\ z Muł u przysposobienia, opieki
lub kurateli z Wnioskodawcą,

2) nie jestem i W ciągu ostatnich 3 |at nie był em tam) Wł aś cicielem, Współ Wł aś cicielem, przedstawicielem prawnym
(peł nomocnikiem) lub handlowym, czł onkiem organóW nadzorczych bądź  zaż ądzających lub pracownikiem firm
oferujących sprzedaż  towaróMusł ug będących pzedmiotem wniosku,

3) nie jestem iW ciągu ostatnich 3 lat nie był em Gam) zatrudniony Ga), W tym na podstawie umowy z|ecenia |ub
umowy o dzieł o, u Wnioskodawcy,

4) nie pozostaję z Wnioskodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógł by budzić wątpliwoś ci co do
mojej bezstronnoś ci.

zobowiazuie sie do:
_ ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
- speł niania swo.iej funkcji zgodnie z prawem i obowiązującymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokł adnie

ibezstronnie,
- niezwł ocznego poinformowania o Wszelkich zdaż eniach, które mogł yby zostać uznane za próbę ograniczenia mojej

bezstronnoś ci,
- zrezygnowania z zawierania umowy z Wnioskodawcą W sytuacji, gdy zaistnieie zdarzenie Wskazane W pkt 1-4.

PRZYZNANA KWoTA DoFlNANsoWANlA Do WYsoKoŚcl (w zł );

! Moduł  I obszar A Zadanie nr l ........................ ............._._...._...... z.ł

f Moduł  I Obszar A Zadanie nr 2 ..,.....,,........... Zł  W tvm:

- Koszty kursu: .......-...........- ż
- Koszty egzaminów: .......,,..,........,........,,,,,................. zł

- Koszty zakwaterowania, wyĄrł ienia w okresie trwania kulsu: ...................... .........,,,,,.,.,,.......... zł

! Moduł  I Obszar B - Zadanie nr l .........................................,.,,,..... zł

i Moduł  I Obszar B - Zadanie nr 2 ........................ ........................... zł

! Moduł  l Obszar C - Zadanie nr 2 ..........................................,..,..,.. zł

i Moduł  I Obszar C _ Zadanie nr 3 ........................ ...........,,,,.,.......... zł

Koszty dojazdu adlesata programu na spotkanie z ekspertem PFRoN: ..,.,............... zł

Koszty zakupu protezy na lII |ub lV poziomie jakoś ci: ...,.....,.,,,. zł

t Moduł  I Obszar C - Zadanie nr 4 ...............,,,,, zł

Kosz! dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRoN: .................... zł

Koszty utrzymania sprawnoś ci technicznej posiadanej protezy na lII lub IV poziomie jakoś ci: ....................

! Moduł  I Obszar D ............... ...........--.--..........,,,.,..... zł

f C,,P



! Moduł  II ..,,................ zł  w tym:

- Koszty opł aty za naukę (czesne) ,,,,......,,,,,,,,,. zł

- Dodatek na uiszczenie opł aty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ................,., zł

Dodatek na pokrycie kosź óW ksź ał cenia ................................................... zł

oraZ:

- dodatek z §,tuł u szczegó|nych utrudnień ............... ..,.,,,,,,,.......,,,,,.,.,,....... zł

- dodatek z §Ąuł u pobierania nauki poza rniejscem zamieszkania ..............,,,.,.. ,.,,,,,,,.................... zł

- dodatek z §Ąuł u posiadania Kany Duż ej Rodziny: .................... zł

_ dodatek z tytuł u pobierania nauki jednocześ nie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiównauki

....-.-., -......... zł

zał ączniki do decyzji: ! nie dotyczy ! obliczenia Wysokoś cj dofinansowania

Do Wniosku zał ączono Wszystkie Wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia umowy iWypł aty dofinansowania

pieczqlki imienna placownika Realizalola plogtdrnu
p I z| go tol, uj q c ego u rń ov, ę

data, podpis:

pieczqlka imienna *ielovnika dziąlu zojmujqcego §ię
fealizacjq proPli rrlu

data, podpis:

pieczqtka irxieńha kielo*ńika wlaś ciwej jednosrki
olganizoclj nej Reolizalofa pf ogf .rmu

data, po dp is:



zał ącznik nr 3

Data przekazania Wniosku do decyzjiw sprawie dofinansowania ze ś rodkóW PFRoN:

DECYZJA W SPRAW|E ODMOWY DOF|NANSOWAN|A ZE ŚRODKOW PFRON
dla wniosku DS.431 1.1,....,..,.,..2016

Deklaracia bezstronnoś Gi
Oś wiadczam, ż e:
1) nie pozostaję W związku maŁeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii proste,|, pokrewieństwa

lub powinowactwa W |inii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jestem związany Ga) z tytuł u pż ysposobienia, opieki
lub kUrateli z Wnioskodawcą,

2) nie jestem iW ciągu ostatnich 3 lat nie był em Gam) Wł aś cicie|em, Współ Wł aś cicielem, pż edstawicielem prawnym
(peł nomocnikiem) lub handlowym, czł onkiem organóW nadzorczYch bądż  zaż ądząących lub pracownikiem firm
oferujących spż edaż  towarówusł ug będących pż edmiotem Wniosku,

sl nie jestem iW ciągu ostatnich 3 lat nie był em (-am) zatrudniony (-a), w tym na podstawie umowy zlecenia lub
Umowy o dzieł o, u Wnioskodawcy,

4) nie pozosta.Ję z Wnioskodawcą W takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógł by budzió Wątp|iwoś ci co do
mojej bezstronnoś ci,

zobowiazuie sie do:
_ ochrony danych osobowych Wnioskodawcy,
, speł niania swojej funkcji zgodnie z prawem i obowiązu.iącymi procedurami, sumiennie, sprawnie, dokł adnie

ibezstronnie,
- niezwł ocznego poinformowania o Wszelkich zdaź eniach, które mogł yby zostaó uznane za próbę ograniczenia moje,l

bezstronnoś ci,
- zrezygnowania z zawierania umowy z Wnioskodawcą W sytuacji, gdy zaistnieie zdarzenie Wskazane W Dkt 

,1_4.

ODMOWA PRZYZNANA DOF|NANSOWAN|A DO

Moduł  ....,, Obszar......., Zadanie .......

UzAsADNlENlE:

pieczqlkd imienna placovnika Realizalotą plogromu
p rz! g ol oNl uj qć eg o o d mow ę

data, podpis:

pieczqlka imieĄĄa kierovnika dzialu zajrnujqcego się
realizacjq plogfamu

data, pod p is:

Pieczątka imienna kieroN,nika wlaś ciwej jednosl*i
o rga niza clj n ej R e al izal o ra plo g?a mu

f Ńć\ data, p odp is:



zał ącznik nr 4

OCENA FORMALNA

WN|OSKU O DOF|NANSOWAN|E nr: DS.4311.2.,....,..,2016

Dot. ...........,.

WERYF| KACJA FORMALNA WN|OSKU

Lp. Warunki WeMkacji formalnej:
Warunki WeMkacji formalnej

§peł nione (zazn aczy ć Wł a ś ciwe\ |
UWAGl

1
Wnioskodawca i podopiecż ny speł nia Wsż ystkie kMeria uprawniające do zł cż enia
Wnioś ku i uzyskania dofinansowania !-tak !-nie

2 Wnioskodawca dotż ymał  terminu zł rź enia wniosku r] -tak l-nie
3

Proponowany pż ez WnioskodaWĘ pż edmiot dofinansowania ]est zgOdny
ż  7a§ź dam i Wś keż e nvm i W Dróolemie ! -tak i] - nie
Wnioskodawca posiada ś lodki na Wniesienie Udział u Wł asnego !-tak !-nie

5
wniosek zł Oż ony na odpowednim lormulaź !, zalącż nlk sporż ądzone w§ !-tak !-nie

6 Wniosek ]esl kompletny ! - tak ll- nie

Data Weryfikacji formalnej Wniosku:

Weryfikacja formalna wniosku: ! pozytywna ! negatywna

Wniosek uzupeł niony we wskazanym terminie
W zakresie pkt: ,.,,, , ,,,., .,. l-tak _l - nie

Wniosek kompletny W dniu plzy,ięcia !-tak ]-nie

Numer / imię i nazwisko lekarza wystawiającego zaś wiadczenie lekaEkie

pieczqlku imieĄĄa placowĄiką Realizatola pł ogfarńu
dolionujqcego welyJikacji fol molnej 9niosku

d Lll o, p odp is.

pieczqlł ą imiehna hielol,rrika dzialu aajrńujqcego się
lealizacjq Pfog.amu

dątq, podpis:

pieczqtka imienna kierownika vlaś ciwej jednosrki
o ł  ga ni zacrj nej R e a lizat o l a p f og, a m u

data, podp is:

Data przekazania wniosku do oceny merytorycznej

Data przekazania wniosku do ponownej weryfikacji formalnej (o i|e dotyczy)

f N,"ą



zał ącznik nr 5

Karta oceny merytoracznej wniosku nr: D§.431 1.2...,.........2016

Modul I Obszar ..... Zadanie .......

Dot. wniosku:

I PunkĘ preferencyine
Osoba studiująca
- Osoba kontynuująca / rozpocz}Tająca studia 50

Max 50- Osoba rozpoczynająca / kontynuująca naukę w szkole
ponadgimnaziaInei

40

Osoba zatrudniona (speł niająca kryerium zatrudnienia zawarte W dokumencie Kierunki dział ania ust. 25
pkt.30)
- Stosunek pracy na podstawie umowy o pracę! zawartej na czas
nieokreś lony Iub okreś |ony, Iednakż e nie krótszy niż  3 miesiące

20
Max 25

- Stosunek pracy na podstawie powoł ania, wyboru, mianowania oraz
spół dzielczej umowy o pracę, jeż eli na podstawie przepisów
szczególnych pracownik został  powoł any na czas okeś lony; okes ten
nie moż e być krótszy niż  3 miesiące
- Dział alnoś ć ro|niczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia l990 r
o ubezpieczeniu społ ecznym rolników (tekstjednolity: Dz.IJ. z2015 r.,
poz.704, zpóż n, zm.),
- Dział alnoś ć gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie dział alnoś ci gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z2015 r.,
poz. 584, z póż n. zm.)
- Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawanej na okes
nie krótszy niź  6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących
po sobie, sumują się)
- Staż  zawodoł ry w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji Zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z20l5 r., poz, l49, z póź n. zm.)
- Osoba podnosząca kwalifikacje zawodowe lub dział ająca na rzecz
ś rodowiska osób niepeł nosprawnych, wykazuIe szczególne osiagniecia

5

Osoba wnioskująca o dolinansowanie w ramach obszaru C zadanie 3 25 Max 25
Razem Max l 00

II Niepeł nosprawnoś ć
Stopień niepelnosprawnŃi
- Znaczny (l grupa) l0

Max l5Umiarkowany (II grupa) 5
- Niepeł nosprawnoś ć sprzęż ona (więcej nlż  1edna ptzyczyna
niepeł nosprawnoś ci wynikająca z posiadanego orzeczenia)

5

Dysfun kcja
- Osoba porusza się na wózku inwalidzkim 5

Max 20

- Osoba z dysfunkcją obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych /
osoba niewidoma / osoba niesł ysząca

10

- Osoba z dysfunkcjąjednej kończyny dolnej /jednej kończyny gómej /
osoba niedowidząca / osoba niedosĘsząca

5

- Osoba gł uchoniewidoma 5

Razem Max 35

III Kryteria dot. danego obszaru
Al - osoba nie posiada oprzyrządowania samochodu l0
A2 kurs będzie odbywał  się poza miejscem zamieszkania
wnioskodawcy ze względu na brak dostępu do odpowiedniej jednostki
szkolącej w miejscu zamieszkania

10

B l - wnioskodawca nie posiada sprzętu komputerowego l0

T tjoĄ



82 wnioskodawca nie ukończył  wcześ niej ż dnego kursu
komputerowego

l0

Max l0C2 - w budynku, w którym mieszka Wnioskodawca nie ma barier
architektonicznych (istnieje mozliwoś ć samodzielnego poruszania się
wózkiem)

l0

C3 osoba w wieku aktywnoś ci zawodowej l0
C4 - Wnioskodawca nie otrzymał  dofinansowania do protezy objętej
nąpląwą

l0

D - Wnioskodawca samodzielnie wychowuje dziecko / dzieci l0
Razem Max l0

IV Inne
Dochód na osobę w gospodarctwie domorrTm
- Do 1000 zł 10 Max l0
- Do 2000 zł 5
Otrzymane wcześ niej dofinansowani€ do przedmiotu objętego wnioskiem / zadaniem

Wnioskodawca nie otrzymał  dotąd dofinansowania l0 Max l0
- Przesł anki iStniejące do ponownego dofinansowania 0_5
Szczególne utrudnienia wnioskodawcy 0-5 Max 5
Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofi nansow8nia 0-20 Max 20
Więcej niż  1 osoba niepeInosprawna w gospodarstwie domowym 5 Max 5
Wnios€k byI kompletny w dniu przyjęcia 5 Max 5
wnioskodawca prowadzi samodzieIn€ go§podar§two domowe 5 Max 5
Wnioskodawca skladal wniosek rł  latach ubieglych w ramach
Programu Aktywny samorząd i nie otrzymał  dofinansowania do
wnioskowanego zadania (nie bierze się pod uwagę rezygnacji z
dofinansowania)

5 Max 5

Razem Max 65

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 200 pkt
Minirnalna liczba punktów okreś lona do przyznania dofinansowania 50 pkt
Uzyskana liczba punktów

Data przeprowadzenia weryfi kacji
mer}torycznej

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny mer}torycznej wniosku

{
U



Zał ącznik nr 6

Kańa oceny merytorycznej wniosku nr: DS.431 1.2..,...,.....,2016

Modul I Obszar..... Zadanie .......

Dot. wniosku:

I Punkty preferencyjne
Etap ksztalcenia

Dziecko pobiera naukę w szkoIe ponadgimnazjalnej 90
Max 90Dziecko pobiera naukę w gimnazjum 80

Dziecko pobiera naukę w szkole podstawowej 70
Dziecko realizuje obowiązek szkolny w innej placówce 60

Razem Max 90

II Niepelnosprawnoś ć
Stopień niepelnosprawnoś ci
- Znaczny (I gflpa) l0

Max l5- Umiarkowany (II grupa) 5
- Niepeł nosprawnoś ć sprzęż ona (więcej niż  jedna prryczyna
niepeł nosprawnoś ci wynikająca z posiadanego orzeczenia)

5

Dysfun kcja
- Osoba porusza się na wózku inwalidzkim 5

Max 20

- Osoba z dysfunkcja obu kończyn górnych / obu kończyn dolnych /
osoba niewidoma / osoba niesbsząca

l0

- Osoba z dysfunkcjąjednej kończyny dolnej /jednej kończyny gómej /
osoba niedowidząca / osoba niedosĘsząca

5

- Osoba gł uchoniewidoma 5

Razem Max 35

III Kryteria dot. danego obszaru
A l - rodzic dziecka nie posiada oprzyrządowania samochodu l0

Max l0
B1 dziecko nie posiada sprzętu komputerowego l0
82 - dziecko nie ukończył  wcześ niej ż adnego kursu komputerowego l0
C2 w budynku, W którym mieszka dziecko nie ma barier
architektonicznych (istnieje moż liwoś ć samodzieInego poruszania się
wózkiem)

l0

Razem Max l0

IV Inne
Dochód na osobę w gospodarstwie domowym
- Do 1000 zł l0 Max ]0
- Do 2000 zł 5
otrzyman€ wcześ niej dofinansowanię do przedmiotu objętego wnioskiem / zadani€m
- DZiecko nie otrzymał o dotąd dofinansowania l0 Max l0
- Przesł anki istniejące do ponownego dofinansowania 0_5
Szczególn€ utrudnienia dZiecka 0_5 Max 5
Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofi nansowania 0-20 Max 20
Więcej niż  l os9ba niepelnosprawna w gospodar§twie domowym 5 Max 5
wniosek byl komp|etny w dniu przyjęcia 5 Max 5
Rodzic wychowuje §amotnie ni€peł nosprawne dziecko 5 Max 5
Rodzic skladal wniosek rv latach ubiegĘch w ramach Programu
Aktywny samorząd i nie otrzymal dofinansowania do
wnioskowan€go zadania (nie bi€rze się pod uwagę rezygnacji z
dofinansowania)

5 Max 5

Razem Max 65

r 0.&a.>



Maksymalna liczba punk!ów do zdobycia 200 pkt
Minimalna liczba punktóry okreś lona do prryznania dofinansowania 75 pkt
Uzyskana liczba punktów

Data przeprowadzenia weryfikacj i

mer}toryczne.i

Pieczątka imienna i podpis pracownika
dokonującego oceny mer;Ąorycznej wniosku

{



zał ącznik nr 7

WYBOR PRACOWN|KA DO OCENY MERYTORYCZNEJ

WN|OSKU O DOF|NANSOWAN|E nr: DS.43,t 1.2..........201 6

Dot. ........,........

Do oceny w/w wniosku o dofinansowanie w ramach programu pilotaż owego Aktywny Samorząd

Moduł  l Obszar ... .,., Zadanie ...., wyznaczam:

Pieczątka imienna, data, podpis kierownika dział u
zajmującego się realizacja programu

k N,ń



Zał ącznik nr 8

Podsumowanie ocen merytorycznych wniosku nr DS.4311.2.............2016

Dot. ......,....,.,.

Dane pracownika Liczba punktów

suma punktów

Średnia liczba punktów

Proponowana lolrota

ocena eksperta pozytywna: ! negatywna: !

Pieczątka imienna, data, podpis pracownika
dokonującego podsumowanie oceny merytorycznej

r Ń,P



zał ącznik nr9

Bytom,,,,,,,,,,,,,,,,,,2016 r,

Ds.,,,,,,,,,,,,,,.

Ranking ocen merył orycznych pilotaż owego p]ogramu "Aktywny samorząd" 20l6 r.
na dż ień ._-.____.-._.-._...

L.p, Na wnio§ku lmię i nazwisko obszar

i zadanie

Kwota WeMkacja

folmalna

Data
we]yfikacii
lolmalnei

WeM|kacia

mewtolvcż na

Dala
weryfikacii

melńolvc2nel

srednla liczba

ounklów

Proponowana
kwota

dofinensowania

P]acownik weDdiku|ący wnioski pod względem formalnym

Pracownicy wgryfikuiący wnioski pod wż gĘdgm meDńorycznym

Kierownik Dzialu Wsparcia soniorów l osób Nigpeł nosprawnych

f 4/,o"


