Zarządzenie Nr

7

ll4

DyrelGora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
z dnia 14 marca 2OL4r.

w sprawie zasad dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pilotażowego programu,,AkĘwny
samotząd".
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia I997r.
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
rehabilitacji
o
(t.j. Dz.U. z żOLt r. nr I27 poz. 72L z późn.zm.), Uchwały Nr 2l20I3 RN PFRON
z dnia 17 sĘcznia 2013 r., Uchwały Nr L5l20L3 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego
lutego 20I4r. oraz Umowy
dnia
2013 roku, Uchwały nr I4l20I4
sprawie realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny
nr As3/000004l04lD
samoząd" zawaftej w dniu 24 kwietnia 2013r. zarządza się, co następuje:

w

§1.

Zasady

i

z

2I

procedury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Świebodzinie otrzymuje bzmienie:

,,ZASADY I PROCEDURY UDZIEI_ANIA DOFINANSOWANIA ZADAŃ
W MODULE I I II W MMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
AKTYWNY SAMORZĄD REALIZOWANEG O ZE ŚROPXÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACII OSOB NIEPEŁNOSPMWNYCH
W 2014 RoKU
dofinansowania zadań
w module I i II w ramach pilotazowego programu,,Ak{wny samorząd"
realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 20t4 roku stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§2. Wprowadza się druki wniosków i wzory załączników o dofinansowanie ze
środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
realizowanego pilotazowego programu ,,AkĘwny samoząd" stanowiące załączniki do
zasad i procedur udzielania dofinansowania:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
B)
9)

zał. nr 3 zał. nr 4 -

Moduł I - Wniosek ,,O" częśćA i B
Moduł I - Wniosek ,P" częśćR i a
Moduł II - Wniosek
zał. nr 5 - wkładka do wniosku - Moduł llobszar A/zadanie 1
zał. nr 6 - wkładka do wniosku - Moduł llobszar Alzadanie 2
zał. nr 7 - wkładka do wniosku - Moduł llobszar Blzadanie t i 2
zał. nr B - wkładka do wniosku - Moduł llobszar C/zadanie 1
zał. nr 9 - wkładka do wniosku - Moduł llobszar Clzadanie 2
zał. nr 10 - wkładka do wniosku - Moduł llobszar C/zadanie 3
zał. nr 2

wkładka do wniosku - Moduł llobszar Clzadanie 4
wkładka do wniosku - Moduł l/obszar D
13 - zaświadczenie lekarskie - Moduł llobszar A/zadanie 1
14 - zaświadczenie lekarskie - Moduł llobszar B/zadanie 1
15 - zaświadczenie lekarskie - Moduł Ilobszar Clzadanie 3 i 4
16 - zaświadczenie lekarskie - Moduł llobszar B i C/zadanie 1
t7 - zaświadczenie - Moduł II
18 - oświadczenieo wysokości dochodów (dot. podopiecznego)
19 - oświadczenie o wysokości dochodów
19) zał. nr 20 - oświadczenieo wyrazeniu zgody na pzetwarzanie danych
osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON
20) zał. nr 2I - oświadczenie pełnomocnika

I0) zał. nr
II) zał. nr
L2) zał. nr
t3) zał. nr
14) zał. nr
15) zał. nr
16) zał. nr
L7) zał. nr
18) zał. nr

t2 11

§3. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
dnia 14 marca 20I4r. do dnia 31 grudnia 20I4r.

1alącznik nr 1do zarządzenia nr7 /L4
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
z

dnia 14 marca 20t4r.

i

procedury udzaelania dofinansowania zadań w moduIe I i II
w ramach pilotażowego programu ,,AkĘwny samo.ząd" reatizowanego ze
Zasady

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2OL4 roku.
Definicja pojęć:
1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) Zasadach i procedurach - należy przez to rozumieć ,,Zasady i procedury udzielania
dofinansowania do modułu I i II w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny
samożąd" realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 20L4 roku.

2)Zasady

i

procedury udzielania dofinansowania zadań realizowanych

w

ramach

pilotażowego programu AkĘwny samorząd w 2014 roku'i

-

3) Programie
4)

PFRON

nalezy przez to rozumieć pilotazowy program ,,Aktywny samoruąd",

nalezy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych,
5)

PCPR

należy pżez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Świebodzinie,
6) Dyrektorze

-

nalezy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Świebodzinie działającego z upoważnienia StarosĘ Świebodzińskiego,

7)

należy przez to rozumieć pisemny wniosek o przyznanie
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Wniosku

Niepełnosprawnych,
B) Moduł I

-

likwidacja barier utrudniająrych akĘwizację społeczną i zawodową,

w tym:
a) Obszar A

-

likwidacja bariery transportowej:

_

Zadanie

1:

w

pomoc

zakupie

i

montażu oprzyrządowania

do posiadanego samochodu,

-

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) obszar B

-

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie

informacyjnym:

_

Zadanie

1:

w

pomoc

zakupie spzętu elektronicznego lub jego

elementów oraz oprogramowania,

-

Zadanie

2:

dofinansowanie szkoleń

w

zakresie obsługi nabytego

w ramach programu spzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego

o

napędzie

elektrycznym,

-

Zadanie 2: pomoc

w

utrzymaniu sprawnoŚci technicznej posiadanego

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano

nowoczesne rozwiązania techniczne,

§.

protezy co najmniej na III

poziomie jakości,

-

Zadanie

4:

pomoc

w

utrzymaniu sprawnoŚcl technicznej posiadanej

protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

d) Obszar

D

pomoc

w

utzymaniu aktywności zawodowej poprzez

zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wyksżałcenia na poziomie wyzszym;

9)Wnioskodawca

-

nalezy przez to rozumieĆ wnioskującego dofinansowanie ztyffl,

że:

a. W

przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodziez do lat

18), wnioskodawcą jest jeden

z rodziców sprawująrych opiekę nad

osobą

niepełnosprawną lub opiekun prawny;

b. W przypadku pełnoletnich osób nie posiadająrych pełnej zdolnoŚci
czynnościprawnych wnioskodawcą jest opiekun prawny,

do

I. Postanowienia ogólne
1) Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy

w

życiu społecznym,

zawodowym i w dostępie do edukacji. O dofinansowanie mogą ubiegać się

1.

:

W ramach modułu I

a) Obszar A Zadanie nr

1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub

umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku
życia - orzeczenie o niepełnosprawności)oraz dysfunkcję narządu ruchu. W
przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

A Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności
zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień

b) Obszar

niepełnosprawnościoraz dysfunkcję narządu ruchu.

c) Obszar B Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia
orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub
narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest
zatrudnienie.

d) Obszar C Zadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia
orzeczenie o niepełnosprawności)oraz dysfunkcje uniemoźliwiające
samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie
ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest
zatrudnienie.

e) Obszar C Zadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny
stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia
orzeczenie o niepełnosprawności), ktora jest użytkownikiem wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

0

Obszar C Zadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku
aktywności zawodowej lub emerytalnym

-

jeślijest zatrudniona, po amputacji

kończynly, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności,
a ekspeń PFRON potwierdził stabilnośćprocesu chorobowego oraz rokowania

uzyskania zdolności do pracy

w programie.

w

wyniku wsparcia

udzielonego

9) Obszar D - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej,

która

posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,jest aktywna

zawodowo

i

pełni rolę opiekuna prawnego dziecka. Przez aktywność

zawodową należy rozumieó zatrudnienie lub Ęestrację w urzędzie pracy jako
osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca
w zatrudnieniu.
2. W ramach modułu II:

a)

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b) nauka w szkole wyzszej lub szkole policealnej lub koIegium lub przewód
doktorski otwańy poza studiami doktoranckimi

3.

Maksymalna kwota doflnansowania w ramach modułu I wynosi w przypadku:

1) Obszaru A:

a) w Zadaniu nr 1 - 5.000
b) w Zadaniu nr 2

-

2.100 zł, w Ęm:

dla kosztów kursu i egzaminów

-

1.500 zł,

dla pozostałych kosżów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza

miejscowościązamieszkania wnioskodawcy (koszĘ związane
z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie tnryania kursu)

-

2)

-

zł,

600 zł,

Obszaru B:

a) w Zadaniu nr

-

dla osoby

1:

niewidomej

30.000 zł, z czego na uruądzenia brajlowskie

20.000 zł,

_

dla pozostałych osób z dysfunkcją naządu wzroku
dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych

b) w Zadaniu nr

-

-

10.000 zł,

5.000 zł,

2:

- dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,
- dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł,
z mozliwościązwiększenia kwoty dofinansowania

w indywidualnych

pzypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom
dysfunkcji naządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

3) Obszaru C:

a) w Zadaniu nr 1

maksymalnie

- 7.000 zł, z możliwościązwiększenia kwoĘ dofinansowania
do 20.000 zł w indywidualnych pzypadkach, wyłącznie

w pzypadku,gdy:

-

tej

kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego
do indywidualnych potzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej,
zwiększenie

będącej adresatem programu, oraz

-

celowośćzwiększenia kwoĘ dofinansowania zostanie potwierdzona przez
eksperta powoła neg o przez

rea

l

izatora prog

ra m

u,

b) w Zadaniu nr 2 - 2.0a0 zł,

c)

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:

- w zakresie ręki - 9.000 zł,
- przednmienia - 20.000 ż,
- ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł,
- na poziomie podudzia - L4.000 zł,
- na wysokościuda (także przez staw kolanowy) - 20.00a zł,
- uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zł,
z mozliwoŚcią zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkovvych
paypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowośćzwiększenia jakościprotezy

do

poziomu

IV (dla

zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie

zarekomendowana przez eKpefta PFRON,

d) w Zadaniu nr 4 - do

30o/o kwot,

o których mowa w lit. c,

e) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu
na spotkanie z ekspeftem PFRON
na spotkanie

z

adresatem

lub kosztów dojazdu ekspefta PFRON

programu w zależnościod

poniesionych

kosztów, nie więcej niż 200 zł,
4) Obszaru D

-

200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku

-

§Ąułem kosztów opieki nad kazdą osobą zależną.

4. W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów

nauki,

dotyczących semest rul półrocza objętego dofi nansowa niem wynosi w pzypad

ku

:

a)dodatku na pokrycie kosźów kształcenia

-

nie mniej niż 1.000 zł,

b)dodatku na uiszczenie opłaĘza pżeprowadzenie pzewodu doktorskiego

-

do 4.000 zł,
c) opłaty za naukę (czesne) równowaftość kosztów czesnego

w ramach jednej,

aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym
kierunku)

-

niezaleznie od daty poniesienia kosztów,

z uwzględnieniem ust. 6

6.

-

10.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch

i

więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota

dofinansowania opłaty za naukę (czesne) moze być zwiększona o równowaftość
połowy kosźów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

7. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony| co najmniej
o 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszĘ z §rtułu pobierania
nauki poza miejscem zamieszkania.

B.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

1) kazdy

wnioskodawca może uzyskać pomoc

maksymalnie

w

ramach

20

ze

środków PFRON łącznie

(dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form

kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten doĘczy także wsparcia udzielonego
w ramach programów PFRON:

a) ,,STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych",
b) ,,STUDENT II

-

kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych'i

z uwzględnieniem pkt 2,
2) wnioskodawry, ktorzy do dnia złożeniawniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON

w ramach większej liczby semestrów/połroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać
pomoc w ramach programu - do czasu ukończenia rozpoczętych do dnia 31 sĘcznia
2014 roku, form Kztałcenia na poziomie wyższym, jeślisą one realizowane zgodnie z
planem/programem studiów,

3) W przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru

l

półrocza

/

roku

szkolnego lub akademickiego PCPR ponownie przyzna dofinansowanie kosztów nauki,

zzastneżeniem pkt4,

4) wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru l półrocza l roku
szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę jest dozwolona w ramach
dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 zzastrzeżeniem, iz moze to nastąpić jeden razw ciągu trwania nauki w ramach danej

formy kształcenia na poziomie vlyższym, chyba,

że kolejne

powtarzanie

semestru/półroczalroku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje
zprzyczyn od niego niezaleznych (np. stan zdrowia)

5)

W

pzypadku osób, które mają wszczęĘ pzewód doktorski,

a

nie

są

uczestnikami studiów doKoranckich, pzysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie

opłaĘ za pęepr owadzenie

p

zewod u dokto rskiego.

6) PCPR zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dofinansowania w paypadku
wystarczającej Iiczby środków pzekazanych pzez PFRON.

nie

7) W ramach Modułu II

a) Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz opłaty za

przeprowadzenie

pzewodu doktorskiego ma charakter obligatoryjny,

b) aby wsparciem objąć wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały
pozyĘwnie zweryfikowane pod względem formalnym, PCPR ma prawo obniłĆ
zakres i wysokośćdofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokoŚci kwot

wnioskowanych

we wszystkich wnioskach

(zapotrzebowanych)

i

kwoĘ

przeznaczonej na rea izację,
l

9.

Udział własny wnioskodawry jest vvymagany w ponizszych obszarach i zadaniach
modułu I, wynosząc co najmniej:

a.

10o/o

cen} brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B: Zadanie nr 1 oraz

Obszaru C: Zadania: nr 1, nr 3 i nr 4,

b.

15olo

c€n} brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 1 oraz

Obszaru D,

c.

25o/o

cen! brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2.

II. Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków.

1.

PCPR określa datę rozpoczęcia pzyjmowania wniosków oraz tryb ich realizacji.

2.

Wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie
lub w punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie
Powiatowym w Świebodzinie do dnia 30 wześnia 20I4r.

3.

Wyznacza się okresowe rykle pzyjmowania wniosków:

1) w ramach modułu I wnioski przyjmowane są w terminach:
a) 01.04.2014r. - 30.06.2014r. (rozpatrywane po 30 czenryca 2al4r. na
podstawie I transzy środków)

b)

0I.07.20L4r.

-

30.09.2014r. (rozpatn/wane po otrzymaniu II transzy

środków finansowych)

2) w ramach modułu II wnioski przyjmowane są w terminach:

a)

L7.03.20I4r.

b) 01.09.20I4r.

-

30.03.20L4r. (semestr letni)
30.09.2014r. (semestr zimowy)

złożeniawniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR,
a w przypadku wniosków składanych drogą pocłową, datę stempla pocztowego.

4. Za datę
5.

W Module I wnioski weryfikowane są pod względem formalnym i merytorycznym
na podstawie dokumentów dołączonych przez wnioskodawcę do wniosku, danych

i informacji wynikających z wniosku, posiadanych przez PCPR i zasobów PFRON
oraz ustaleń dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.

6.

jest zgłosić bezzwłocznie do PCPR informacje
o wszelkich zmianach, doĘczących danych zawaĘch we wniosku m.in.
mająrych wpływ na sposób rozpatzenia wniosku np. utrata pracy,

Wnioskodawca zobowiązany

podwyższenie stopnia niepełnosprawności, zakończenie edukacji, itp.

1) Ocenie formalnej podlega:

a. Spełnianie przez wnioskodawcę/podopiecznego wszystkich

kryteriów

uprawniających do złożeniawniosku i uzyskania dofinansowania,

b. Dotzymanie

c.

przez wnioskodawcę terminu złozenia wniosku,

Zgodnośćzgłoszonego we wniosku pzedmiotu dofinansowania

z

zasadami

wskazanymi w programie,

d.

Kompletnośći poprawnośćdanych zawaĘch we wniosku, zgodnoŚĆ wniosku
oraz wymaganych załączni ków,

e.

f.

Wypełnienie wymaganych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,
Zgodność reprezentacji wnioskodawry lub jego podopiecznego,

2) Ocena mefioryczna (w pzypadku modułu I)

a. Dokonywana zgodnie

z

punktowym systemem oceny wniosku, który

zatwierdza Dyrektor PCPR.

b. Szeregowanie wniosków

na liścierankingowej, według kolejności

wynikającej z uzyskanej oceny punktowej.

3) Wnioski rozpatrywane są według punktów uzyskanych przy ocenie mefiorycznej,

z tyffl, ze w

pienruszej kolejności dofinansowanie otrzymują osoby

z

największą

Iiczbą punktów.

4) PCPR określa minimalny próg (liczbę punktów) w trakcie posiedzenia komisji ds.
opiniowania wniosków. Próg ustalany jest na podstawie liczby pozytywnie
zweryfikowanych wniosków pod względem formalnym oraz posiadanych środków
finansowych. Decyzja w w/w sprawie podana jest do opinii publicznej poprzez

Zarządzenie Dyrektora, które umieszczone zostanie
www.pcpr.swiebodzin.pl oraz

na tablicy

na stronie

internetowej

informacyjnej znajdującej

się

przy

sekretariacie PCPR.

7.

Formulaze wniosków zostały sporządzone osobno dla Modułu I i Modułu II.
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Załącznikami do wniosku

o

dofinansowanie

ze środków PFRON w

ramach

Modułu I są:

1) Kserokopia aktualnego ozeczenia dziecka/podopiecznego (oryginał do wglądu),

o Kórym

mowa

w art. 1 lub art. 62

ustawy

z

dnia 27 sierpnia

I997r.

o rehabilitacji zawodowej l społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz. |J. zZOILr. Nr t27, poz.72L, z póŹn.zm.).

2) Kserokopia orzeczenia osób mieszkających wspólnie z dzieckiem/podopiecznym
(oryginał do wglądu),

sierpnia I997r.

o

o którym mowa w aft. 1 lub art. 62 ustawy z dnia

27

rehabilitacji zawodowej i"społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 20LLr. Nr L27, poz. 72I, z późn. zm.).

3) Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy i/lub podopiecznego (oryginał do
wglądu).

4) Kserokopia aktu urodzenia

dziecka w

pzypadku wniosku dotyczącego

niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (oryginał do wglądu).

5) Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym

w

przypadku wniosku doĘczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej

przez opieku na prawnego.

6) W przypadku gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika, ustanowionego

na

podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie wymagane jest

złozenie oświadczeniapełnomocnika. (zał. nr 4 do wniosku)

7) Ofefta cenowa z opisem uządzenia/spaętu/usługi.
B) Jeśliwystępują szczególne utrudnienia (pkt 3.6 wniosku) np. pogorszenie stanu
zdrowia, koniecznośćleczenia szpitalnego, źle zurbanizowana czy skomunikowana

z
fi

innymi miejscowościami, skomplikowana sytuacja rodzinna,

trudności

nansowe, itp.-nalezy udokumentować.

9) Oświadczenie o wysokościpzeciętnego miesięcznego dochodu netto:
a. gdy ustanowiona jest opieka prawna nad podopiecznym (zał. nr 1a do
wniosku)

b. w
10)

pozostałych przypadkach (zał. nr 1b do wniosku)

W przypadku modułu II wymagane jest dostarczenia zaświadczenia wydanego
przez właściwąjednostkę organizacyjną: szkoły, uczelni,

o kontynuowaniu nauki
oraz w przypadku osób rozpoczynających naukę zaświadczenie o pzyjęciu na
studia.

ll)Poświadczona za zgodnośćz oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego

przez lekarza uprawnionego

do badań

kierowców, potwierdzająca brak

przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; zaświadczeniepowinno

być wystawione nie wcześniej niz na 120 dni pned dniem złożeniawniosku
i wypełnione czytelnie w języku polskim

IZ)oraz w przypadkach tego wymagających:

a. Zaświadczenie lekarskie - dot.

Moduł I, obszar B, zadanie

1

(zał. nr 2a

do wniosku)

.

gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest pwczyną wydania orzeczenia

o

znacznym stopniu niepełnosprawności,zaświadczenie lekarskie
wystawione przez lekaza okulistę potwierdzające, że osoba
niepełnosprawna , Kórej doĘczy wniosek, ma ostrośćwzroku (w korekcji)

w oku lepszym równą lub ponizej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia

ponizej 20 stopni.

ow

paypadku osób niepełnosprawnych w wieku

ZaŚwiadczen ie leka rskie wystawio ne przez eka
l

za

oku

do 16 roku
l

istę

życia.

potwi erdzające,

ze osoba niepełnosprawna, której doĘczy wniosek, ma ostrośćwzroku
(w korekcji) w oku lepszym równą lub ponizej 0,1 i/lub ma zwęzenie pola
widzenia ponizej 30 stopni.

b. ZaŚwiadczenie lekarckie - dot. Moduł I, obszar B, zadanie

t

(zał. nr 2b do

wniosku)

.

o

w przypadku gdy przyczyną

niepełnosprawnościjest wrodzony brak lub

amputacja obu kończyn górnych

a także dysfunkcja

-

co najmniej w obrębie przedramienia,

charakteryzująca się znacznie obnizoną sprawnością

ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schozeń o róznej
etiologii (m.in. porażenie mózgowe, choroby neuromięśniowe)

c. ZaŚwiadczenie lekarckie

- dot. Modułu I, obszar, A zadanie

I

(zał. nr 2c

do wniosku)

.

gdy ozeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

(a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia -orzeczenia o
niepełnosprawności) nie jest wydane ze względu na dysfunkcję naządu
ruchu - symbol 05-R, ale jest konsekwencją ujętych w oaeczeniu schorzeń

(np.

o

charakteze neurologicznym symbol 10-N lub całościowych

zaburzeń rozwojowych -sym bol ozeczen ia 1 2-C).

I3)ZaŚwiadaenie uvydane

pzez lekaza

specjalistę, zawieĘące opis rodzaju

schozenia/niepełnosprawnoŚci osoby niepełnosprawnej, której wniosek doĘczy,
wypełnione czytelnie w języku polskim

i wystawione nie wczeŚniej niż 120 dni

pzed dniem złozenia wniosku. (zał. nr 2a -2d)
l4)PCPR w terminie 10 dni od dnia złozenia wniosku sprawdza wniosek pod
względem formalnym.

W

przypadku wystąpienia nieścisłości,
brakujących

załączników, PCPR spoządza wezwanie do usunięcia braków formalnych, które

wysyła listem

za

potwierdzeniem odbioru, bądź przekazuje osobiście

Wnioskodawcy w celu ryjaśnienia lub uzupełnienia w terminie 30 dni od daĘ

otzymania pisma.

9) Prawidłowo zaadresowana korespondencja do wnioskodawcy, która pomimo

tt

dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana jest za doręczoną.

1O)Nieuzupełnienie wniosku

w

podanym przez PCPR terminie powoduje

pozostawienie wniosku bez rozpatzenia.

1l)Pracownik w terminie L4 dni, od dnia uzupełnienia braków przez Wnioskodawcę
dokonuje oceny formalnej wniosku. W pzypadku pozytywnej oceny formalnej,
w terminie 14 dni dokonywana zostaje ocena mefioryczna wniosku.

l2)DyreKor PCPR zarządzeniem powołuje komisję do spraw opiniowania wniosków
z za kres u p i l o tazo weg o p ro g ra m u,,A ktywn y sa m o zą d'i

13) Dyrektor PCPR

może przedłuzyć termin rozpatzenia wniosków

z

przyczyn

w

terminie

finansowych i organizacyjnych do końca 20t4r.

l4)Wnioskodawca informowany jest

o sposobie

rozpatrzenia wniosku

30 dni od daty jego rozpatzenia.
15)Komisja podczas opiniowania wniosków bieze pod uwagę: informacje zawarte we

wniosku i załączonych dokumentach. Proponuje sposób rozpatzenia wniosków.

16)Dyrektor PCPR podejmuje decyzję

o

sposobie rozpatrzenia wniosku oraz

wysokościpwznanego dofinansowania po zapoznaniu się z opiniami komisji do
spraw opiniowania wniosków.
17)W pzypadku pzyznania dofinansowania PCPR informuje wnioskodawcę o miejscu

i terminie podpisania umowy oraz

wymaganych dokumentach

pzy

podpisaniu

umowy.

III. Zasady przekazywania i rozliczania środków PFRON
1.

W przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po
podpisaniu dwustronnej umovvy dofinansowania pomiędzy Starostą Powiatu
Świebodzińskiego, którego reprezentuje DyreKor PCPR przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego, a wnioskodawcą.
Umowa określa w szczególności:

1)

strony umowy (w przypadku Wnioskodawcy

potwierdzającego tozsamośćwraz

z

-

także seria i numer dokumentu

datą jego wydania, nazwą organu

wydającego ten dokument oraz datą wazności tego dokumentu),

2) cel udzielenia dofinansowania - zgodnie z celami programu,

3) źrodłopochodzenia środków finansowych pzekazanych

umovvy
4)

w

ramach

dofinansowania (PFRON),

kwotę dofinansowania ze środków PFRON i jej przeznaczenie,

5) wysokośćudziału własnego Wnioskodawcy (o ile doĘczy),

6) sposób pzekazania dofinansowania przez Realizatora,
7) sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania i prawidłowościrealizacji
poprzez weksel własny In blanco,

8) terminy: wykorzystania dofinansowania i dostarczenia do PCPR dokumentów

rozliczeniowych,

w Ęm

potwierdzenia odbioru dofinansowanego

spzętu/usługi,

9) warunki

i

zobowiązań

termin zwrotu dofinansowania
vrryni

kają cych z

u

w

pzypadku

niedotrzymania

mowy,

10) termin i sposób rozliczenia środków przekazanych przez PCPR na

rachunek

bankowy wnioskodawcy (o ile dotyczy),

11) zasady prueprowadzania kontroli przez PFRON i/lub PCPR,
12) zobowiązania wynikające z otaymania dofinansowania ze środków PFRON.
3. W

ramach Modułu II płatnośćbędzie następować zaliczkowo w terminie 14 dni od

dnia podpisania umowy przez Wnioskodawcę, jednak nie poźniej niz do dnia
3lmaja 20I4r. (płatnośćza semestr letni).

4.

PCPR po otrzymaniu kompletu dokumentów niezbędnych do rozliczenia umowy w
ramach Modułu I oraz Modułu II , dokonuje jej rozliczenia w terminie 30 dni.

5. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie pzez Wnioskodawcę
lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa w programie także w dniu
podpisania umowy.

IV. Zobowiązania Beneficjenta pomocy, kontrole

1. PCPR

i

PFRON mają prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania

oraz prawidłowości,zetelnościi zgodnościze stanem fakĘcznym danych

zawaĘch w

dokumentach stanowiących podstawę pzyznania

i rozliczenia dofinansowania.

2. W pzypadku Modułu II dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie

podlega

rozliczeniu, ale podlega kontroli.
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3.

Dofinansowanie dodatku
następujące

kosĄ

na pokrycie kosłów ksżałcenia moze

obejmowaĆ

związane z nauką pobieraną przez Wnioskodawcę:

a) zakwaterowania - w przypadku nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
b) dojazdów,

c)

związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),

d) zakupu pnedmiotów ułatwiających lub umozliwiających naukę, w tym
zakupu programów komputerowych, pamięci pzenośnej USB, płyt CD.

4.

e) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
przy kontroli wykorzystania dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
Beneficjent pomocy zobowiązany jest przedłożyĆdokumenty Świadczące
o wykorzystaniu pomocy zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku:
1)

dojazdu pociągiem -bilety kolejowe oraz harmonogram zjazdow
szkolnych. Do kontroli przyjmowane są bilety kolejowe II klasą,
a w przypadku gdy na danej trasie nie jest mozliwe wykupienie biletu II
klasą - bilety kolejowe I klasą),

2) dojazdu samochodem prywatnym -wystawione na Beneficjenta pomocy
faktury VAT za zakup paliwa, harmonogram zjazdów szkolnych oraz
oświadczenie, w którym nalezy wskazać trasę przejazdu (od do),
liczbę kilometrów, zużycie paliwa/100 krTl, numer rejestracyjny
samochodu własnego lub uzytkowanego, dane dotyczące pojazdu
(pojemność silnika, marka),

3) dojazdu komunikacją

miejską

bilety imienne (np. miesięczne,

kwartalne, itp.); wymagane jest aby termin ważnoŚci biletu odpowiadał
terminowi trwania nauki,

4) dojazdu publicznymi lub prywatnymi ,Środkami transportu innymi niŻ
wymienione w pkt 1-3 -bilety (jezeli nie jest mozliwe przedłozenie
faktury VAT) oraz harmonogram zjazdów szkolnych,
5)

u osoby prywatnej -umowa najmu wraz
z potwierdzeniem opłat z tytułu najmu a także oŚwiadczenie
zakwaterowania

wynajmującego o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
przez pFRoN, sporządzone w9 wzoru okreŚlonego w załączniku nr 3 do

wniosku o dofinansowanie kosztów nauki

w

ramach

pi|otażowego

programu ,,Aktywny samorząd"; w sytuacji

jest

gotówką

na

gdy opłata za

najem

oświadczeniu wynajmującego,
potwierdzającym dokonanie opłaty, muszą zostaĆ wskazane dane
osobowe zgodne z danymi z umowy najmu, ponadto, na oŚwiadczeniu
dokonywana

musi zostać złożonyczytelny podpis,

6) eksploatacji

przypadkach

stałego łącza Internetowego

do rozliczenia

w

uzasadnionych

dofinansowania może byĆ przedłożony

doku ment potwier dzający wysokośćponiesionych kosztów (fa ktura VAT)

wystawiony na członka rodziny Wnioskodawcy, z którym Wnioskodawca

prowadzi wspótne gospodarstwo domowe; pod pojęciem ,,rodziny
Wnioskodawcy" rozumie się osoby spokrewnione lub niespokrewnione

pozostające

w

faktycznym związku, wspólnie

zamieszkujące

i

gospodarujące, przy czym przez osoby niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające w związku
w sensie prawnym,

7) usług kserograficznych (wyłącznie w zakresie kserowania dokumentów,
które nie są chronione prawem autorskim lub na których kserowanie
Beneficjent pomocy posiada zezwolenie autora) -faktura VAT (lub inny

dokument księgowy w sytuacji gdy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa nie jest mozliwe wystawienie faktury VAT)

zawierającą specyfikację usługi (tj. określeniejakiego rodzaju
dokumenty były objęte usługą kserograficzną).

5. przedstawiane przez Beneficjenta pomocy dokumenty do kontroli muszą
być wystawione w okresie trwania danego półrocza objętego
dofinansowaniem, z wyłączeniem przypadków gdy, zgodnie z decyzją
pFRoN, dofinansowaniem objęte są koszty poniesione przez Beneficjenta
pomocy przed datą rozpoczęcia tego półrocza.
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