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ZAsADY

ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKOW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU I PLOTAZOWEGO

PROGRAMU,,AKTYWI\Y SAMORZĄD" w 2020 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Ilekroó w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) PFRON - oznalzato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) MOPR, Ośrodku, rcalizatorze - oznaaza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinię w Bytomiu.
c) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza to osobę ubiegającą się o dofinansowanie

w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd".
Zespole - oznaczato Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
Programie - oznacza to treść pilota:żowego pro gramu,,Aktywny samorządo'.
Zasadach - oznacza to dokument pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania
i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotazowego programu
,,Aktyrłmy samorząd" (zŃącznik nr 3 do uchwały nt I9l2020 Zatządu PFRON z dnia 4
marca 2020 r.).
KieruŃach dzińń - o7rnlza to dokumęnt pn.: Kierunki dzińń oraz warunki brzegowe
obowiązującę rcalizatorów pilotażowego programu ,,Aktyvmy samorząd'o w 2020 roku
(Załącznik do uchwały nr 312020 Zaruądu PFRON z dnia7 sĘcznia2020 r.).
ęPUAP - oznaczato Elęktroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
Profilu Zaufanym - oznacza to sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/użytkownika
dostępny nacPUAP.

j) System SOW oznacza to dedykowany system przygotowany ptzez PFRON,
umożliwiający m,in. składanię wniosków o dofinansowanie w formię elektronicznej,

2. Informacj e dotyczące realizowanychzadańoraz druki wniosków zarrięszczone są na stronie
internetowej Ośrodka (wyw.mopr.bytom.pl).

3. Druki wniosków o dofinansowanie w ramach pilotazowego programu,,Aktywny samorząd'o
wydawane są w Zespole oraz są do pobrania na stronie internetowej Ośrodka, a także
w systemie SOW.

4. Wnioski wydawane i przyjmowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Dyrektora MOPR
w Bytomiu z dnią 28 lutego 2020 t. w sprawie terminów przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach pilotżowego programu ,,Aktyvmy samorząd". Terminy te mogą
w ciągu roku zostaó zmienione w przypadku wprowadzeniazłnianptzezPFRoN. Wnioski
o dofinansowanie można składać w Zespole lub poprzez system SOW.

5, Wnioski i inne dokumenty rejestrowane są w kancelarii MOPR (przesłane pocźą),
wZespole orazw systemie SOW.

6. W przypadku złożenia kserokopii załączników konięczne jest przedstawienie do wglądu
oryginału dokumentów pracownikowi Zespołu (nie dotyczy to wniosków składanych
w systemie SOW).

7 . Złożenie wniosku nie j est równoznac znę z przyznaniem dofi nansowania.
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8.IloŚÓ PrzlznanlYch dofinansowańzależy od wysokości środków przekazanychprzezpFRoN
(dofinansowania przyznawarLe są do wyczerpania środków finansowych pFRoN
przekazanych na dany rok r ea|izacji pro gramu).

9. Wnioski niezweryfikowane pozytywnie w ramach edycji 2020 programu nie podlegają
przesunięciu do realizacji w ramach edycji 2021 programu.

l0.Wnioski podlegają ocenie na zasadach określonych w rozdziale II pkt. 1-7
zasad.

lI.KńdY Pracownik MOPR weryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronności
(wzór - zŃącznikm 1).

12. Podanie niePrawdzilvych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia może skutkować
odmową przy znańa dofi nansowania.

13.DecYzję o Przlzlaniu lub odmowie przyznaniadofinansowania podejmuje Dyrektor MopR
lub ZastęPca DYrektora MOPR (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na podstawie
PrzedłoŻonYch dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Zespole (wzót - zńącznik
nr2i3).

14. W PrzYPadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
15. PrawidłowoŚÓ przebiegu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Zespołu.

II. ZasadY rozPatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu
,,AktYwnY samonąd" Moduł I - likwidacja barier utrudniającycń aktywizaÓlę spńczną
i zawodową

1. Wnioski, złożone w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd'' Moduł I
rozpatrywane będą ptzez pracowników zespołu w następujących etapach:
a) ocena wniosków Pod względem formalnym - prrepiowadzana przezjednego pracownika

(wzót - zńącz.ńknr 4),
b) ocena merYtoryczna wniosków - przeprowadzana jest ptzez jednego pracownika - zgodnie

zewzoręm ocen zamieszczonymw systemie SOW (wzór - załączniknr 5A - 5L).

2. Pracownik ZesPofu w terminie 10 dni od dnia wpłynięcia do tutejszego ośrodka wniosku
weryfikuje go Pod względem formalnym. W razie uchybień we wniosku i negatyumej oceny
formalnej MOPR informuje Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach (pisemnie
lub przez system sow), które powinny zostać usunięte w terminie:
a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych, niZ sprawy finansowe.
W PrzYPadku złoŻenia wniosku w systemie SOW wniosek zostaje odesłany wnioskodawcy
do PoPrawY. Nieusunięcie uchybień w ..vqYznaczanym terminie powoduje negatywne
tozPatrzenie wniosku. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie
formalnej.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MopR informuje Beneficjenta
o PozYtYwnYmrozpatlzeniu wniosku pod względem formalnymatakżeo terminie przekazania
informacji dotyczącej wyniku oceny merytorycznej.
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4. Ocena merytoryczna wniosku dokonywana jest

5, Ocena merltoryczna wniosków doĘczących Modułu I przeprowadzana jest w celu
wYłonienia wniosków, które mają największe szanse na'reaizację celów programu.
W związku ztlm stosowany będzie punktowy system oceny wniosków. b.rny męrytoryaznę
w biezącYm roku będą dokonywane na bieżąco. Pięrwsza ocęna zostanie pr"ąro*idzona do
30 czerwca 2020 r. (dla wniosków ńożonych w terminie od l marcuźozo'r. do 31 maja
2020 r.). NastęPne oceny będą przeprowadzane do l5 dnia po zakończęniu miesiąca.

6. Po dokonaniu ocen merytorycznych wniosków sporządzana będzie |ista rankingowa
w sYstemie SOW, w celu wyłonienia wniosków o największej ticzbiepunktów. Rankingicen
merytorycznych będzie generowany w terminie do ostatniego dnia miesiąca.

7. Po WYgenerowaniu przez pracownika Zespołu listy rankingowej ocen MopR informuje
Beneficjenta o sPosobie rozpatrzenia wniosku. W przypadt" pÓ"yty*n ego rozpattzenia
wniosku Beneficjent zostaje poinformowany o dalszymtrybie postipo**iu. -

8. WaruŃi uczestnictwa osoby niepełnosprarłnej w programie w Module I (zgodnie
z rozdziąłem VI ust. I programu i ust. ] kierunków aŻiałaą:

l. Obszar A:
a) Zadanię l:
' znacznY lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku

Ę cia - orzęczęnię o niepełnosprawności,

przęz pracownika wy7naczonego pruez

l

l

b)
l

l

l

c)
a

!

l

wiek do lat 18 lub więk aktyvmości zawodowej lub zatrudnienie,
dysfuŃcja narząduruchu;
Zadanię2:
znaęzrly lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfu nkcj a narządv ruchu;
Zadanie 3:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dYsfuŃcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystaniazusług tłumacza języka
migowego;
Zadanię 4:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełno sprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcj a narządu słuchu;

2. Obszar B:
a) Zadanie l:
' znacznY stoPień niepełnosprawności lub wprzypadku osób do 16 roku życia- orzęczenię

o niepełnosprawności,
, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,. dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
b) Zadanie2:
r pomoc udzielona w ramach Obszaru B;
c) Zadanię 3:. umiarkowanystopieńniepełnosprawności,
. dysfuŃcjanarząduwzroku,

d)
l

l

l
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. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
d) Zadańe 4:

' 7JlraczJ:rl lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku
życia - otzeczenie o niepełnosprawności,. dysfuŃcjanarządusłuchu,

, trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
e) Zńanienr 5:
r pomoc udzielona w Zadaniu: 1, 3 lub 4,

' Znacznl stopień niepełnosprawnoŚci lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenię
o niepełnosprawności;

3. Obszar C:
a) Zadanie t:
1 znaczn| stopień niepełnosprawnoŚci lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie

o niepełnosprawności,

' zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,, wiek do lat 18 lub wiek aktyvmości zawodowej lub zatrudnienie,

' dYsfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym;

b) ZadanięZ:
' znaczn| stopieńniepełnosprawnoŚci lub wprzypadku osób do 16 roku życia- orzeczęnie

o niepełnosprawności;
c) Zadanie3i4:
. stopień niepełnosprawności,
. wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,. potwietdzona opinią eksperta pFRoN stabilność procesu chorobowego,
' Potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolnośc] do pracy w wyniku

wsparcia udzielonego w programie;
d) Zdanie 5:

' zrtac7rty stopień niepełnosprawnoŚci lub w przypadku osób do 16 roku życia - otzeczęnie
o niepełnosprawności,

, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
' dYsfuŃcjanaruądla, ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
' zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka

ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym;
4. Obszar D:
. ziac7trIy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,. aktywnośó zawodowa,
' pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawlego dziecka.

9. Warunkiem wykluczającym uczestrictwo w programie w Module I jest posiadanie
wYmagalnYch zobońązań wobec PFRON lub wobec realizatora prolramu (zgodnie
z rozdziałem VI ust. 4 programu).

I

d-\
\§



10. Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I (zgodnie z rozdziąłem VI ust. 5
programu)

a) Obszar A i Obszar C - Zadania: 1 i 3 oruz 5 - ponowna pomoc może być udzielona
Po uPływie 3 lat, |icząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono
pomocy;

b)ObszarC-Zadania}i4orazObszatBZadanięS-ponownapomocmożebyćudzielona
po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

c) Obszar B, z wyłączenięm Zadania 5 - ponowna pomoc może byó udzielona po upływie
5lat,licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzięlono pomocy.

1l. Formy i zakręs pomocy udzielanej w ramach programu w ramach Modu]u I * likwidacja
barier utrudniających aktywizację społecznąi zawodową (zgodnie z rozdziałem VII ust, I ph.
1-4 programu i ust. ] kierunków działań):

l) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
a) Zadanie I oraz Zadartie 4 * pomoc w zakupie i montażu oprzytządowania do posiadanego

samochodu;
b) Zadanie2 orazZńanię 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, * szczególności:
' dofinansowanie kursu i egzaminów na prawo jazdy, otaz w przypadku kursu poza

miej scowo ścią zamies zkania:
. dofinansowanie zakwaterowania, wyżywięnia w okęsie trwania kursuo, dofinansowanię dojazdu (przyjazdna kurs i powrót z kursu), a w przypadku Zadanta3 takżę:. dofinansowanie usług tłumacza migowego -w przwadku zadania 3;
2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczęnia w społeczeństwie

informacyjnym:
a) Zadanie l, Zadanię 3 oraz Zadanię 4 * pomoc w zakupie sprzętu elęktronicznego lub jego

elementów oru oprogramowania;
b) Zadanie 2 - dofinansowanię szkoleń w zakesię obsługi nabytego w ramach programu

sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
c) Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu

elektronicznego;
3) Obszar C - likwidacja barier w porusząniu się:
a) Zadanie I:
t pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,. dofinansowanie kosźów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem;
b) Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadąnego skutera lub wózka

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
c) Zadanie 3:
r pomoc w zakupie ptotezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwipania

techniczne,

' dofinansowanie kosztów dojazdu adresata programu na spot\anie z ekspertem PFRON lub
kosztów dojazdu eksperta pFRoN na spotkanie z adresatem progrźrmu;

d) Zadanie 4:
l pomoc w utrzymaniu sprawnoŚci technicznej posiadanej protezy kończyny, w której

zastosowano nowoozesn e rozwiązania techniczne,, dofinansowanie kosźów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub
kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adręsatem programu;
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e) Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elekĘcznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnośói zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależmej.

12. Refundacjaponiesionych kosźów (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt, I programu) może
dotyczyć:
a) Obszar A: Zadartie 1 i 4, Obszar B: Zadanie l, 3 i 4 oruz Obszar C: Zadanie 1, 3 i 5 _

wyłącnie ko sźów poni e s ionych po zaw ar ciu umo wy do finansowani a,
b) wpozostaĘchprzypadkach-także kosztówponiesionych do 180 dni przed dniem ńożeniem

wniosku.

13. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Modułu I wynosi, w przypadku (zgodnie
z ust. 9 kierunków działań):
l) ObszaruA:
a) w Zadaniu 1 - 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby

niepełnosprawnej - 6.000 ń,
b) w Zadaniu 2 lub 3 - 4.800 ń, w Ęm.
- dla kosźów kursu i egzaminów kategoriiB -2.100 zł,
- dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł,
- dla pozostałych kosźów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością

zarrięszkania wnioskodawcy (koszty zvłiązane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu) - 800 zł,

- dla kosźów usług thlrnaezamigowego - 500 ń,
c) wZadaniu4- 4.000zł;
2) Obszaru B:
a) w Zadaniu l:
- dla osoby niewidomej - 24.000 zł, z czego naurządzenia brajlowskie 15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcj ąnarzą&l wzroku * 9.000 zł,
- dla osoby z dysfuŃcją obu kończyn górnych - 7.000 zł,
b) w ZadaniuZ
- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

- dla osoby z dysfunkcj ąnatządu słuchu - 3.000 zł,

- dla pozostałych adresatów obszaru -2.000 ń,
z możliwością zwiększenia kwoĘ dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub
słuchu wymaga zwiększeni a liczby godzin szkolenia,
c) wZadaniu3-7.500zł,
d) w Zadartiu 4 - 4.000 zŁ,

e)wZadaniu5-1.500zł;
3) Obszaru C:
a) w Zadaniu 1 - 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty

rekomendowanej ptzez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż25.000 zł,
b)wZadańu2-3.500ń,zczego nazakupjednegoakumulatora-niewięcej nizI.00Oń,
c) w Zńańu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

- w zakresie ręki -9.000 zł,

KL
§t\



- przedramięnia - 20.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawię barkowym -26,000 ń,
- na poziomie podudzia - 14.000 zł,
- na wysokości uda (takze przez staw kolanolvy) - 20.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym -25.000 ń,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie
wtedy, gdy celowośó zwiększęniajakości ptotezy do poziomu IV (dlazdolności do pracy
wnioskodawcy), zostanię zarekomendowana ptzęz eksperta PFRON,
d) w Zadaniu 4 - do 30Yo kwot, o których mowa w lit. c,
e)w Zadaniu 1,3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta proglarnu naspotkanie

z ekspeńem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z benęficjentem
programu -w zalężności od poniesionych kosztów, nie więcej niż300 ń,

f) wZadaniu5-7.500ń
4) Obszaru D - 300 zł miesięcznie - Ęrtułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

14. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach (zgodnie z ust. 22
pkt I i 23 kierunków działań):
a) I0% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B - Zadania: 1, 3, 4 i 5, Obszaru C
-Zadania t,3i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A-Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A - Zadania: 2 i 3 oraz Obszar C

Zadanie 5,
Udział własny może pochodzić z ńżrlych źródęł jednak nie może pochodzić ze środków
PFRoN.

15. Maksymalna |iczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej
wniosku wynosi 100 punktów.

16. Minimalna liczba punktów uzyskana w trakcie oceny merytorycznej uprawniająca
do otrzymania dofinansowania wynosi 20 puŃtów.

17. Gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu ptzez Panstwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nię umożliwia udzielenia dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o ptzyznaniu dofinansowania
decyduje (zgodnie z ust. 28 pkt. 2 kierunków działań):
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomoay w tęn sposób,

źe w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób zę znacznymstopniem
niepełnosprawności,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrazona w lit. a) nie prowadzi do wyboru
wniosku do dofinansowania:
b) wysokoŚĆ przeciętnego miesięcznego dochoduwnioskodawcy, wten sposób, że w pierwszej

kolejnoŚci realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy -ptzi
czYmPreferencja obowiązuje wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację
o wysokości tego dochodu.

l8. Wnioskizłożonępo 3l grudnia 2020 r.nie mogą zostaćzweryfikowane pozytywnie pod
względem formalnym (zgodnie z ust, 26 pkt, ]0 kierunków działań).

'/,



19, W pfąDadku wąĘliwości dotycących p.noTne89 dofinąnsowania sprzęfueleknonicanego lub jego ęlementów nęą óp.ogęr,o**iu osńour. ńłĘu ;;ń; pril;-J;
weanłania Wnioskodawcy do uzupełnieniu'uzńuŃeni"w **rcg. iŃ*fi"s.i ponorłmęgo
udzie|e$a dofinrusowąnia do ąicrrpu,§przęfu. D"pń;; ,ię i;;ffi;ńr"info.rnut'ki.*
zafiudnion}ł-rr w MOPR w zakresiJ dótycząc'ym "o."ń;J.i- 

"ói.r;Iń-;;;ri;;;;dofinansowanią. ' '.

?0. w eąĘadt ulporłuięcia 
{e.kichkorwiek 1łtp|iwości w nakcie rozpatrywąli" urriorku,

doPuszcza się wezwanie Benefi cj ena pomocy dó'żozenią d"dr*;Ó..fdijni"n.
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