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ZARZADU POWIATU W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 08.04 2014r.

w sprawie ustalenia ,,Zasad rozpztrywania wniosk6w.os6b. niepelnosprawnJch o dofinansowanie

ze srodk6w pahstwor"ego iuniuszu Rehabilitacii os6b Niepelnosprawnych w ramach

pilota2owego programu ,,Aktywny samorzqd" w 2014 r"'

Na podstawie art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 5 c7'etwca 1998 r' o sarnorzqdzrc

powiatowym (Dz.ll. z2013 t.,poz.595 z p6in' zm ) w zwi4zku zrJchwa14,15l20l3 Zarz4du
'pJ.i*"r 

i"g.eunduszu nehaiilitacii os6i Niepelnosprawnych z dnia 22 lutego.2013 roku

* ,p.u*i"l realizacji pilotazowego p'ogtu-u ,,Aktywny samorz4d"' uchwala sig' co

nastEpuj e:

$l.Ustala sig ,,Zasady rozpatrywania *qosk9Y. ot9! niepetrnosprawnych o dofinansowanie

zeSrodk6wPanstwowegoFundrrst. ,Rehabil i tacj iOs6bNiepelnosprawnych.wramach
;tl";;;;;" programu 

-,lkwny 
samorzqd' w 2014 r'" stanowi4ce zal4cznik nr 1 do

niniejszej uchwalY.

g2.1. Okre6la siq i wprowadza do stosowania w 2014 r' nastgpuj4ce fog9ta1il wniosk6w

3 prry"n*rie dofinansowania ze srodk6w pafstwowego Funduszu Rehabilitacji os6b

Niepeinospra*nych w ramach programu ,lktywny samorzqd"

I i *nior"t ,,P' - dlu wnioskJdawc6w bqdacych doroslymi (pelnoletnimi) osobami

niepelnosprawnymi, z zasrrzelen\em postanowief pkt 2' stanowi4c y zalqcznik nr 2 do

ninieiszei uchwalY,
Zi rnioret ,,O;; - dla wnioskodawc6w wystEpuj4cych w imieniu podopiecznych'

ql ni"p"rnor"tni"h os6b niepelnosprawnych (dzieci i mlodzie2 do lat ig lub pelnoletnich os6b

,ii"p"inorp.u*"vct nie posiadajqcych pehei zdolnoSci do czynnoSci prawnych' stanowiacy

zal4cznik nr 3 do niniejszej uchwaly.
Z. i*g.^ftq czp56 wniost6w, o kt6rych mowa w ust l (wniosek "P" i wniosek "O")
stanowi4 ,,*ifuat i" przedmiotowe do ww' wniosk6w' zawieraj4ce specyfikacje roZnych

przedmiot6w dofinansowania. Formularze ,,wkladek", odrpbnych dla poszczeg6lnych

obszar6w dofinansowair, stanowi4 zal4cznik nr 4 do niniejszej uchwaly'

,,Wkladki'' naleZy stosowai odpowiednio:
i; dtu Modutu I /obszar 

-N 
Zadanie nr 1 - zawieraiqcq specyfikacjq przedmiotu

dofinansowaniawzakresiedofinansowaniaoprzyrz4dowaniadoposiadanegosamochodu,
i; dlu vodulu I /obszar N Zadanie w 2 - zawieralqcq specyfikacjg_ przedmiotu

dofinansowania w zakresie dofinansowania koszt6w uzyskania prawa jazdy-kat. _B
:) Ju uoauu I /obszar Bl zadanie nr 1 oraz nr 2 - zawierajqc4 specyfikacjE przedmiotu

dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu sprzqtu elektronicznego lub jego

e lementoworazop log lamowaniaa lboszko lenwzakres ieobs lug inaby tegowramach
programu sprzEtu elektronicznego i oprogramowanla '

+l ifu ftloaiu I lObszar Cl Zadanie nr 1- zawieraj4c4 specy{\acjE przedmiotu

dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu w6zka inwalidzkiego o nappdzie

elektrycznym,



5) dla Modulu I /Obszar Cl Zadanie nr 2 - zawieral4cq specyfikacjp przedmiotu
dofinansowania w zakresie dofinansowania koszt6w utrzymania sprawnodci technicznej
posiadanego w6zka inwalidzkiego o napEdzie elektrycznym,
6) dla Modulu I /Obszar Cl Zadanie nr 3 - zawieraj4cq specyfikacjp przedmiotu
dofinansowania w zakresie dofinansowania zakupu protezy kohczyny, w kt6rej zastosowano
nowoczesne rozwi4zania techniczne,
7) dla Moduiu I /Obszar Cl Zadanie m 4 zawierf4c1 specyfikacjQ przedmiotu
dofinansowania w zakresie dofinansowania koszt6w utrzymania sprawnodci technicznej
posiadanej protezy koriczyny, w kt6rej zastosowano nowoczesne rozwi4zarialechniczne,
8) dla Modulu I lObszar D - zawierajqc4 specyfikacj g przedmiotu dofinansowania w zakresie
dofinansowania koszt6w opieki dla osoby zaleLnej,
9) dla Modulu Ii zawierajqc4 specyfikacjg przedmiotu dofinansowania w zakresie
dofinansowania koszt6w uzyskania wyksztalcenia na poziomie 'u'ryzszym.

$3.Wykonanie uchwaly powierza sig Dyrektorowi PCPR w Rawie Mazowieckiej

$4.Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy

J6zef Matysiak

C{onek Zarzqdu

--\ rtcrrt|
Tadeusz Damaz

Czlonek Zarzqdu

Jaroslaw Kobierski

Czlonek Zarz4dts
^ /.,/

lu\ ?t=bt-vtv+\
Marek Sekuter



UZASADITIENIE

w dniu 10.03.2014r. zostal zawatty aneks nr 2 do umowy nr A53/000021/05 lD z dnia 26.M.2013t.

w sprawie realizacji pilotaZowego programu ,"Aktywny samorz4d" pomiqdzy PFRON a Powiatem Rawskim.

Povriat Rawski zobowiqpal siq do stosowania zapisow zawartych w dw programie' W zwi4zku

z powyZszym pfledstawia siq projekt Uchwaly w spra.wie ustalenia " ZasaA rozpatrywania wniosk6w os6b

niepekrosprawnych o dofnansowanie ze Srodk6w PFRON w ramach pilotazowego prcgamu "Aktyv/ny

sarrorza4, w 2014r.
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Zal1cznik nr I do Uchwaly nr 376120l4

:X:1Xt'o"i;1'[*"*'o'"'"
Zasady rozpatrywania wniosk6w os6b niepelnosprawnych o dolinansowanie ze srodk6w
paistwowego Funduszu Rehabilitacji os6tr Niepelnosprawnych w ramach pilotaiowego

programu ,rAktywny samorzqd" w 2014 r'

$ 1
O96lne postanowienia Programu
f ."Modiy, obszary i zadania programu, kt6re bgd4realizowane w 2014 roku:

1) Moduil - likwidacja barier utrudniaj4cych aktywizacjp spoleczn4 i zawodowq w tym:

a) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 : pomoi w zakupie i monta.Zu oprzyrz4dowania do posiadanego samochodu,
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) obszar B - likwidacja barier w dostppie do uczestniczenia w spoleczeristwie
informacyjnYm.

- Zadanie 1 : pomoc w zakupie sprzEtu elektronicznego lub jego element6w oraz

oProgramowania.
- zadanie 2: dofinansowanie szkolen w zakesie obslugi nabytego w ramach programu

sprzgtu elektron icznego i oprogramowania'
c) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu sig:

- Zadanie 1 : pomoc w zakupie w6zka inwalidzkiego o napqdzie elektrycznym,
- Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawnodci technicznej posiadanego w6zka

inwalidzkiego o napEdzie elektrycznym,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy koirczyny, w kt6rej zastosowano nowgc-zesn:

rozwiqzania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jako5ci'
- zadanie 4.. pomoc w utrzymaniu sprawnoSci technicznej posiadanej ptotezy koflczyny

(co najmniej na III poziomie jakoSci),

d) obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewflienie opieki dla

osobY zaleznej:
2) Modul II - pomoc w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie Wzszyrn '

2. Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modulu I wynosi, w przypadku:

1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 - 5.000 zl,
b) w Zadaniu nr 2 2.100 zl, \.v tym:

- dla koszt6w kursu i egzamin6w - i.500 zl,
- dla pozostalych koszt6w uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza

miejscowo6ci4 zutieszkania wnioskodawcy (koszty zwiqzane z zakwaterowaniem,

wyZywieniem i dojazdem w okesie trwania kursu) - 600 zl,
2) Obszaru B:

a) w Zadaniu nr 1:
-dlaosobyniewidomej-3O.000zl,zczegonaurzqdzeniabrajlowskie20'00021,
- dla pozostalych os6b z dysfunkcj4 narzqdu wzroku - 10'000 zl,
- dla osoby z dysfunkcjq obu kofczyn g6mych -5'00021'

b) w Zadaniu nr 2:
- dla osoby gluchoniewidomej 4.000 zt'
- dla pozostalych adresat6w obszaru - 2.000 zl,,



z mozliwosci4 zwipkszenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 100%, *yl4cznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narz4du
wzroku wymaga zwigkszenia li czby godzin szkolenia,

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 1 - 7.000 zl,, z mo2liwoici4 zwiqkszenia kwoty dofinansowania

maksymalnie do 20.000 zl w indywidualnych przypadkach, wyl4cznie w przypadku,
gdy:
- zwipkszenie tej kwoty umoZliwi zakup w6zka dopasowanego do indywiduainych

potrzeb zdrowotnych osoby niepelnosprawnej, bpdEcej adresatem programu, oraz
- celowo6i zwiEkszenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta

powolane go pr zez r ealizatot a pro gramu,
b) w Zadaniu nr 2 - 2.000 zl,
c) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakoSci, przy amputacj i:

- w zakresie rgki - 9.000 zl,
- przedramienia 20.000 zl,
- ramienia i wyluszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zl,
- na poziomie podudzia - 14,000 zl,
- na wysoko3ci uda (tak2e przez staw kolanowy) - 20.000 zl,
- uda i wyluszczeniu w stawie biodrowym - 25.000 zl,
z mo2liwo6ci4 zwigkszenia kwoty dofinansowania w wyj4tkowych przypadkach
i wyl4cznie wtedy, gdy celowoii zwigkszenia jakoSci protezy do poziomu IV (d1a
zdolno6ci do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana ptzez eksperta
PFRON,

d) w Zadaniu nr 4 - do 30Vo kwot, o kt6rych mowa w lit. c,
e) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacj i koszt6w dojazdu beneficjenta programu na

spotkanie z ekspertem PFRON lub koszt6w dojazdu eksperta PFRON na spotkanie
z beneficjentem programu - w zaleZnoSci od poniesionych koszt6w, nie wiEcej niZ
200 zl.

4) Obszaru D 200 zl miesigcznie, jednak nie wigcej niz 2.400 zl w ci4gn roku - tytulem
koszt6w opieki nad kaldqosobqzalezn4

3. W ramach modulu II kwota dofinansowania poniesionych koszt6w nauki, dotycz4cych
semestru/p6lrocza objgtego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1) dodatku na pokycie koszt6w ksztalcenia :
- dla osoby ze znaczfiym stopniem niepelnosprawnoSci od 1 .000 zl do 1 .300 21, z tym
zastrzezeniem,2e nie wigcej niz kwota wnioskowana,
- dla osoby z umiarkowanlirn stopniem niepelnosprawnoSci 1 .000 A, z rym
zasttzezeniem,2e nie wigcej niZ kwota wnioskowana,

2) dodatku na ui szczenie oplaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zl,
3) optaty za naukg (czesne) r6wnowartoSi koszt6w czesnego w ramachjednej, aktualnie

realizowanej formy ksztalcenia na poziomie .vqrZszym (na jednym kierunku) - niezaleznie
od daty poniesienia koszt6w,

z uwzglgdnieniem ust. 4-7.
4. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukE w ramach dw6ch i wigcej

form ksztalcenia na poziomie .vqizszym (kierunk6w studi6w), kwota dofinansowania
oplary za naukg (czesne) moZe byi zwipkszona o r6wnowartoii polowy koszt6w czesnego
na kolejnym,/kolejnych kierunkach nauki.

5. Dodatek na pokrycie koszt6w ksztalcenia mo2e byd zwigkszony, gdy wnioskodawca ponosi
koszty z tytuiu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania i wynosi w przypadku:

- dla osoby ze znacznym stopniem niepelnosprawnoSci od 200 do 300 zl, ztym
zasrrze2eniem,Ze nie wigcej ni2 kwota wnioskowana,



dla osoby z umiarkowanym stopniem niepelnosprawnoSci 200 21, ztym
zastrzezeniem,Ze nie wigcej niZ kwota wnioskowana .

6. DopuszczalnoS6 udzielania pomocy w ramach modulu II:
1) kazdy wnioskodawca moze uzyskai pomoc ze Srodk6w PFRON l4cmie maksymalnie

w ramach 20 (dwudziestu) semestr6#p6lro czy r62nych form ksztalcenia na poziomie
wzszym - warunek ten dotyczy takze wsparcia udzielonego w ramach program6w
PFRON:

a) ,,STUDENT - ksztatcenie ustawiczne os6b niepelnosprawnych",
b) ,,STUDENT II - ksztalcenie ustawiczne os6b niepelnosprawnych",
z uwzglqdnieniem pkt 2,
2) wnioskodawcy, ktorzy do dnia zlo2enia wniosku uzyskali pomoc ze Srodk6w PFRON

w ramach wiEkszej liczby semestr6w/p6boczy, ni2 wskazana w pkt 1 , mog4 uzyskai
pomoc w ramach programu - do czasu ukoftczenia rozpoczgiych do dnia 31 stycznia 2014
roku, form ksztalcenia na poziomie .vqizszym, jeSli s4 one realizowane zgodnie
z planem/programem studi6w,

3) decyzja o ponownym dofinansowaniu koszt6w nauki w przypadku powtarzania przez
wnioskodawcg semestru / pohocza i roku szkolnego lub akademickiego - naleZy do
kompetencji realizatora program\ z zastrze2eniem pkt 4,

4) wlplata dofinansowania w s)'tuacji powtarzania semestru / p6lrocza / roku szkolnego lub
akademickiego przez wnioskodawcg jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, l4cznej
liczby semestr6w lp6hoczy, o kt6rej mowa w pkt 1 -z zastrzezeniem, iz moze to nast4pi6
jeden raz w ci4gu trwania nauki w ramach danej formy ksztalcenia na poziomie .lqyzszym,
chyba,2e kolejne powtarzanie semestru/p6lroczalroku szkolnego lub akademickiego przez
wnioskodawcg nastppuje z przyczyn od niego niezaleznych (np. stan zdrowia).

7.W przypadku os6b, kt6re majq wszczgty przew6d doktorski, a nie s4 uczestnikami
studi6w doktoranckich, przysluguje wyl4cznie dodatek na uiszczenie oplaty za
przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

S.Udzial wlasny wnioskodawcy jest wymagany w poni2szych obszarach i zaAaniach
modulu l. wynosz4c co najmniej:
I ) 10% ceny brutto zakupu/uslugi w ramach Obszaru B: Zadanie nr 1 oraz Obszaru C:

Zadania: nrl, nr 3 i nr 4,
2) 15% ceny brutto zakupr.r/uslugi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
3) 25% ceny brutto zakupr.r/uslugi w ramach Obszart A'. Zadanie nr 2.

9. Srodki stanowi4ce udzial wlasny wnioskodawcy nie mog4 pochodzii ze irodk6w PFRON,
a takle ze Srodk6w Narodowego Funduszu Zdrowia.

10. Aby wsparciem w ramach Modulu II obj46 wszystkich wnioskodawc6w, kt6rych wnioski
zostaly poz).tywnie zweryfikowane pod wzglgdem formalnym, Realizator ma prawo
obnizy6 zakres i wysoko5i dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokoSci kwot
wnioskowanych we wszystkich wnioskach(zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na
realizacjg programu.

1 l. W sytuacj i, gdy t4czna warto66 uzyskanego dofinansowania ze 6rodk6w PFRON
w ramach programu w danym roku przekracza kwotE 10.000 zl, zabezpieczeniem
udzielonego dofinansowania jest weksel wlasny in blanco wystawiony przez
wnioskodawcg i opatrzony klauzul4,,bez protestu" wraz z deklaracjq wekslowq oraz
awalem wsp6lmalZonka (o ile dotyczy). W przypadku, gdy wnioskodawca pozostaje
w zwiqzku mal2enskim, wsp6lmal2onek wnioskodawcy oprocz zloZonego podpisu na
wekslu, podpisuje r6wnie2 deklaracjE do weksla in blanco. G6m4 wartoSciq sumy
wekslowej jest wartoS6 udzielonego dofinansowania, powipkszona o odsetki, okreSlone
w umowie dofinansowania orazkoszty dochodzenia roszczei.



12. Preferencje PFRON przysluguj4ce wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosk6w
w ramach modulu I w 2014 roku:
1) studiuj4
2) ucz4 sig w szkolach ponadgimnazjalnych,
3) realizuj4 obowiqzek szkolny, wykazuj4c osi4gniqcia w nauce i wychowaniu (drednia

ocen powyZej 4,00 lub udzial w konkursach albo w olimpiadach szkolnych,
wyr62nienia, wolontariat),

4) realizujq obowi4zek szkolny, maj4c miejsce zamieszkania na terenie obszaru
wiejskiego,

5) wykaza 2e wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakodi wykonywanej
pracy lub poziom wyksztaicenia,

6) s4 aktywne zawodowo i jednoczesnie podnosz4 swoje kwalifikacje zawodowe (np.
kursy zawodowe, nauka jEzyk6w obcych) albo, kt6re jednoczednie dzialaj4 na rzecz
Srodowiska os6b niepelnosprawnych albo, kt6re w spos6b aktywny poszukuj4 pracy
lub staraj4 sig lepiej przygotowa6 do jej podjqcia lub do dalszego ksztalcenia (np.
wsp6lpraca z doradc4 zawodowym, trenerem pracy, psychologiem)

13. Skala punktowa (ocena merytoryczna) dla wniosk6w zloZonych w ramach programu

,,Aktywny samorz4d" w 2014 r. stanowi zal4cznik do niniejszych Zasad'
Tryb skladania wnioskr5w o przyznanie dofinansowania

1. Dofinansowanie nastQpuj e na pisemny wniosek zawietalqcy uzasadnienie wskazuj4ce
na zwiqzek udzielenia dofinansowania z moZliwoSci4 rcalizacii cel6w programu,
zlozony wraz z niezbgdnymi zalqcznikami. Wniosek nale2y zloLy| do jednostki

organizacyjnej samorz4du powiatowego, wla3ciwego dla miejsca zamieszkania
wnioskodawcy.

2. Za kompletny wniosek uwaZa sig wniosek zawietal4cy wszystkie wynagane dane
wraz kompletem wymaganych zal4cznik6w.

3. Podstaw4 podjgcia decyzji w sprawie ptzyznania osobie niepelnosprawnej
dofinansowania sq informacje aktualne na dzieh zlo2enia wniosku, z wyj4tkiem
wniosk6w wnioskodawc6w zobowiqzanych do uzupelnienia lub korekty danych - w
tym przypadku podstawq podjqcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania sq
informacje aktualne na dzieri uzupelnienia wniosku

4. Wnioskodawca moze wystQpowat ptzez pelnomocnika, ustanowionego na podstawie
pelnomocnictwa poSwiadczonego notarialnie, kt6re okeSla zakres pelnomocnictwa do
dokonania poszczeg6lnych czynno6ci - pelnomocnictwo wnioskodawca dol4cza do
wniosku wraz z pisemnym oSwiadczeniem pelnomocnika, iz nie jest on i w ci4gu
ostatnich 3 lat nie byl wlascicielem, wsp6lwlaScicielem, przedstawicielem prawnym
(pelnomocnikiem) lub handlowym, czlonkiem organ6w nadzorczych bEdL
zarzqdzil4cych lub pracownikiem firm(y), oferuj4cych sprzedt2 towar6w/uslug
bgd4cych przedmiotem wniosku wnioskodawcy o dofinansowanie ze Srodk6w
PFRON ani nie jest i nie byl w Zaden inny spos6b powi4zany z zatzqdem tych firm
popnez np.i zwiqpki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.

5. Wnioskodawca zobowiqzany jest zglosii bezzwlocznie do Realizatora informacje
wszelkich zmianach, dotycz4cych danych zawartych we wniosku.

6. W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione
w jgzyku innym niz jgzyk polski, zobowi4zany jest do przedlo2enia tlumaczenia tych
dokument6w na jqzyk polski przez ILtmacza przysigglego. KoszIy zwiqzane
z tlumaczeniem tych dokument6w nie s4 refundowuTe ze Srodk6w PFRON.

7. Wnioskodawca, kt6ry ubiega siE o ponowne udzielenie pomocy ze Srodk6w PFRON
na ten sam cel jest zobowi4z any v"rykazat we wniosku istotne przeslanki wskazujqce



na potrzebQ powt6rnego/kolejnego dofinansowania ze Srodk6w PFRON. Przeslanki te
nalezy wykazac w odpowiedniej rubryce wniosku (uzasadnienie wniosku).

8. Przyjmowanie wniosk6w z MODULU I nastgpuje od 01 kwietnia do dnia 30 wrze6nia
2014 roku.

9. Przyjmowanie wniosk6w z MODULU II nastppuje w dw6ch cyklach, adekwatnie do
or ganizacji roku akademickie go/szkolnego :
- cykl I do 30 marca 2014 roku
- cykl II od 01 wrzednia do 30 wrzeSnia 2014 roku

10. Realizator programu w terminie 10 dni od dnia zlo2enia niekompletnego wniosku,
informuje Wnioskodawcg o wystEpuj4cych we wniosku uchybieniach, brakuj4cych
dokumentach, kt6re powinny zosta6 usuniEte w terminie 30 dni od dnia odebrania
wezwania - pod rygorem pozostawienia wniosku bez tozpatrzenia.

11. Rozpatrywanie wniosk6w bgdzie nastgpowalo w terminie do 30 dni roboczych od dnia
zlolenia wniosku (weryfikacja formalna, merytoryczna, wydanie opinii przez
eksperta, podjpcie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania bqd2 odmowie
przyznania dofinansowania), w przypadku Modulu I oraz do 30 dni roboczych po dniu
zakohczeniu naboru wniosk6w - w przypadku Modulu II. W terminie do 21 dni od
dnia podjqcia decyzji o przyznaniu dofinansowania b4dZ o odmowie przyznania
dofinansowania, nastqpi przygotowanie i obustronne podpisanie umowy o przymaniu
dofinansowania lub wyslanie pisma informujqcego o decyzj i odmownej.

12. W programie nie mog4 uczestniczyi wnioskodawcy:
- w Module I i II - kt6rzy posiadajq wymagalne zobowiqzania wobec PFRON lub

wobec realizatora programu,
- w Module II - przerwa w nauce.

13. PFRON ma prawo do bieZ4cej kontroli prawidlowo6ci wydatkowania Srodkdw
przekazanych w ramach programu.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach; pilota2owym programie

,, Aktywny samorz4d" zatwierdzonym uchwai4 nr 312012 Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 28 marca 2012 roku, kt6rego tekst jednolity stanowi zal4cznik do uchwaly
nr 212013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 17 stycznia 2013 roku; ,,Kierunkach
dzialafi oraz warunkach brzegowych obowi4zuj4cych realizator6w pilotazowego
progftlmu ,,Aktywny Samorz4d" w 2014 roku" stanowi4cych za\qcznik do uchwaly nr
312014 Zanqdu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 roku; Zasadach dotycz4cych
wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosk6w o dofinansowanie w ramach modulu
I i II pilotaZowego programu ,,Aktywny samorz4d" stanowi4cych zal4cznik nr I do
uchwaly nr 1412014 Zarzqdu PFRON z dnia 21 lutego 2014 roku - stosuje siE
odpowiednio przepisy okreslone w rozpotzqdzeniu Ministra Pracy o Polityki
Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okeSlenia rodzaj6w zadaf powiatu,
kt6re mog4 byi finansowane ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190).

s 3
Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosk6w

1. Realizator programu weryfikuje wnioski pod wzglgdem formalnym i merytorycznym,
z tyrr', ze wnioski skladane w ramach Modulu II nie podlegaj4 ocenie merltorycznej.
Weryfikacj i formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje sig na podstawie
dokument6w dolqczonych przez wnioskodawcg do wniosku, danych i informacj i
wynikaj4cych z wniosku, posiadanych przez Realizatora i PFRON zasob6w oraz
ustaleir dokonanych w trakcie weryfikacji wniosku.
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Weryfikacja formalna wniosku polega na sprawdzeniu przez pracownika Realizatora,
czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spelnia obowiqzuj4ce warunki uczestnictwa
w programie i ubiegania sig w jego ramach o wsparcie. Ocenie formalnej podlega:
- spelnianie przez wnioskodawcE/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteri6w
uprawniajAcych do zloZenia wniosku i uzyskania dofinansowania,

- dotrzymanie przez wnioskodawcA terminu na zloZenie wniosku,
- zgodnoSd zgloszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami
wskazanymi w programie,

- kompletnoSi i poprawno6i danych zawartych we wniosku, zgodno3i wniosku
oraz wymaganych zal4cznik6w z wymaganiami Realizatora,

- wypelnienie wymagalnych rubryk we wniosku i zalqcznrkach do wniosku,
- zgodnoSi reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego - w trakcie
weryfikacji sprawdzane j est czy wniosek zostal podpisany przez osoby do tego
uprawnione.
Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej wniosk6w odno5nie
czQstotliwodci udzielania pomocy w ramach Modulu I:
1) warunek, o kt6rym mowaw rozdziale VI ust. 5 pkt 1 programu dotyczy:
- pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadah,
- osoby niepelnosprawnej, bqd4cej beneficjentem pomocy,
- tego samego celu pomocy, przezktory naleZy rozumiei przedmiot dofinansowania

okreSlony o96lnie w danym zadaniu,
- w przypadku Obszaru B - Zadanie nr 1: beneficjent6w wczedniejszych program6w

i zadaf' przewiduj4cych wsparcie w zakupie sprzQtu elektronicznego
i oprogramowania obowi4zuje trzyletnia karencja w uzyskaniu kolejnych Srodk6w
PFRON na ten sam cel, niezaleznie od okresu karencji przewidzianego w6wczas w
ramach programu lub zadania oraz niezaleZnie od rodzaju przedmiotu
dofinansowania objgtego wcze6niej dofinansowaniem ze Srodk6w PFRON,

2) warunek, o kt6rym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 programu dotyczy:
- pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadah,
- osoby niepelnosprawnej, bEd4cej beneficj entem pomocy,
- gwarancj i, dotycz4cej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze Srodk6w PFRON,
- w przypadku Obszaru C Zadanie nr 2: beneficjent6w programu, kt6rzy uzyskali

pomoc w pokryciu koszt6w utrzymania sprawno3ci technicznej posiadanego w6zka
inwalidzkiego o napgdzie elektrycznym w 2012 roku oraz wczeSniejszych
program6w przewidujqcych analogiczne wsparcie nie obowi4zuje karencja w
uzyskaniu kolejnych drodk6w PFRON na ten sam cel, niezale2nie od okesu
karencji przewidzianego wowczas w ramach prograinu.

3) odno5nie podejmowania decy4i o przyznaniu dofinansowania z pominiEciem
okes6w, kt6rych mowa w rozdziale VI ust. 5 programu:

- dotyczye mo2e ona takZe okres6w obowi4zuj4cych w ramach innych zadair
finansowanych ze Srodk6w PFRON,

- do okolicznoSci wymienionych w rozdziale VI ust. 6 pkt I programu, nalezq tokze
zmiany w stanie fizycznym beneficjenta pomocy, powodujqce, 2e nie mo2e on
korzystai z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze drodk6w PFRON
przedmiotu dofi nansowania.

Ocena merl.toryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wylonienia wniosk6w,
kt6re maj4 najwigksze szanse na realizacjq cel6w programu i kt6re zmieszczq siE
w limicie drodk6w finansowych przekazanym przez PFRON na realizacjq
poszczeg6lnych obszar6w programu.

4 .



5. Realizator programu bgdzie stosowal punktowy system oceny wniosk6w,
z wyl4czeniem wniosk6w skladanych w ramach Modutu II.

6. Minimalny pr6g punktowy, umo2liwiaj4cy bieZ4ce udzielenie dofinansowania wynosi
50 punkt6w,

7. Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, kt6rych wnioski uzyskaly ocenq ponizej
ustalonego przez realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzale2nione
bpdzie od mo2liwoSci wynikajqcych z wysokoSci ostatecznej puli drodk6w PFRON
pr zekazany ch realizatorowi pro gramu.

8. W przypadku wniosku, kt6ry w trakcie jego oceny nasuwa w4tpliwo6ci co do
mo2liwoSci pozytywnej weryfikacji pod wzglqdem kryterium dotycz4cego rodzaj u
niepelnosprawnoSci adresata programu lub co do celowo6ci wnioskowanego
dofinansowania, do podjgcia pozytywnej decyzji wymagana jest pozytywna opinia
wydana przez eksperta - lekarza specjalisty o specjalizacji zwiqzanej z rodzajem
niepelnosprawnoSci adresata programu.

9. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosk6w:
l)ekspertem, o kt6rym mowa w rczdzrale X ust. 5 programu oraz w $1 ust.2 pkt 3
lit. a niniejszego dokumentu nie mo2e byi osoba, kt6ra aktualnie oraz w ciqgu
ostatnich 3 lat, byla przedstawicielem prawnym lub handlowym, czlonkiem organ6w
nadzorczych bqd2 zarzqdzajEcych lub pracownikiem firm oferujqcych sprzeda?
towar6w/uslug bqdqcych przedmiotem wniosku,
2)w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o kt6rym mowa w pkt 1, powinien
potwierdzid stan faktyczny zwiqzany z zakresem dysfunkcji i potrzebq wyposaZenia
potencjalnego beneficjenta pomocy we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile
to mozliwe z uwagi na sytuacjg zdrowotn4 osoby niepelnosprawnej - w trakcie
konsultacj i z udzialem potencjalnego beneficjenta pomocy.

10. Czynno5ci zwi4zane z weryfikacj4 wniosku bgd4 rejestrowane w odpowiednich
rubrykach formularza wniosku. Zakohczenie i efekt tych czynnoSci potwierdzad bgdq
piecz4tki, daty i podpisy wlaSciwych pracownik6w.

11. Wniosek wnioskodawcy, kt6remu odm6wiono przyznania 6rodk6w finansowych
w wyniku uchybiefr ze strony Realizatora przy weryfikacji formalnej wniosku,
podlega dalszemu rozpatrzeniu

12. Kwota refundacji koszt6w dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON bgdzie
ryliczana na podstawie:

. ceny biletu za przejazd kolejowy przez uprawnionego przewo2nika w drugiej klasie
poci4gu osobowego, uwzglgdniaj4c posiadane uprawnienia wnioskodawcy do
ulgowych przelazd6w Srodkami publicznego transportu zbiorowego,

. ceny biletu za przejazd w autobusowej komunikacji zwyklej przewo2ntka
wykonujqcego regulame ptzev,lozy os6b, uwzglgdniaj4c posiadane uprawnienia
wnioskodawcy do ulgowych przejazd6w drodkami publicznego transportu
zbiorowego,

. w przypadku os6b odbywaj4cych podr62 samochodem osobowym, kwota zostante
wyliczona na podstawie okre5lonych stawek za 1 km w zaleZnoici od pojemno5ci
pojazdu: do 900cm3 -0,521421, powyZej 900cm3 - 0,835821.

$ 4
Decyzja o przyznaniu dofi nansowania

1. DecyzjE o przyznaniu lub bEdZ odmowie przyznania wnioskowanej pomocy
podejmuje Realizator. Decyzja bgdzie rejestrowana w odpowiedniej rubryce
formularza wniosku wraz z datq jej podjgcia, pieczpciami i podpisami os6b
podejmuj4cych decyzjp.
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Decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia'
WysokoSi Srodk6w PFRON przeznaczonych na realizaclg kaZdego wniosku
dofinansowanie nie moZe przekroczy 6:
1)maksymalnej kwoty dofinansowania, oke6lonej przez PFRON dla danego

przedmiotu dofi nansowania,
2)wysokodci okreslonego przez PFRON udzialu Srodk6w finansowych PFRON

w dofinansowanym zakupie lub kosztach uslugi (o ile dotyczy)'
3)kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcg.
Kwota dofinansowania przyjmowana jest w pelnych zlolych, zaokt4glonych na
zasadach og6lnych.
Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstaw4 zawarcia umowy dofinansowania.
W przypadku przyznaria dofinansowania realizacja dofinansowania nastEpuje po
podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomigdzy Realizatorem i
wnioskodawc4
Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spelnianie przez wnioskodawcg lub
jego podopiecznego warunk6w uczestnictwa okreSlonych w programie takZe w dniu
podpisania umowy.

s s
Umowa dofinansowania i jej rozliczenie
Szczeg6lowe warunki realizacji dofinansowania zostan4 okreslone w indywidualnych
umowach zawieranych z beneficjentami pomocy w kazdym obszarze realizacji
programu.
P r zekazanie pr zy znany ch Srodk6w fi nansowych nastgpuj e :
1)na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu / uslugodawcy, na podstawie

przedstawionej i podpisanej przez wnioskodawca faktury VAT, lub
2)na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy - do rozliczenia na warunkach

okreSlonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia
przekazanych Srodk6w), co dotyczy6 moZe wylqcznie:

a)w przypadku Modulu I: Obszar A- Zadan\e nr 2, Obszn B - Zadanie nr 2, Obszar C
- Zadanie nr 2-4 nr 4, Obszar D,
b)Modutu II.
Wyb6r sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub uslugodawcy, nale2y wylqcznie do
wnioskodawcy.
W przypadku, gdy wnioskodawca przedloly dokumenty rozliczeniowe wystawione
w jgzyku innym niZ jEzyk polski, w kt6rych walut4 rozliczeniow4 jest waluta inna niZ
polski zloty (PLN), zobowi4zany jest do przedloZenia tlumaczenia tych dokument6w
na jqzyk polski przez thtmacza przysigglego (PFRON nie refunduje koszt6w
zwiqzanych z tl:umaczeniem tych dokument6w). PlatnoS6 przez Realizatora kwoty
dofinansowania mo2e nast4pii w6wczas wedlug kursu sprzeda|y danej waluty
w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia dokonania platnoSci.
Dofinansowanie nie moZe obejmowai koszt6w zakupu lub wykonania uslug przed
zawarciem przez wnioskodawcQ umowy z Realizatorem, z wylEczeniem przypadk6w,
uwzglgdniajqcych mo2liwo56 refundacji koszt6w.
Umowa dofinansowania wygasa wskutek Smierci beneficjenta pomocy oraz wskutek
wypelnienia przez Realizatora i wnioskodawcp zobowi4zaf wynikaj4cych z umowy.
Umowg zawiera siE na czas okreSlony:
1)w przypadku Modulu I: Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadanie nr 1 i Zadanie nr 3
- na tzy laIa,licz4c od pocz4&u roku nastQpujQcego po roku zawarcia umowy
dofinansowania,
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2)w przypadku Modulu I: Obszar C - Zadanie nr 2 i Zadanie nr4-do czasu uplywu
okesu gwarancji udzielonej na przedmiot objQty dofinansowaniem,

3)w przypadku Modulu I Obszar D - nie dlu2ej niz do dnia 31 grudnia roku, w kt6rym
zostala zawarta, z koniecznoSci4 rozliczenia udzielonego dofinansowania w terminie
wskazanym prze z Realizatora.

4)w przypadku Modutu II - do kofca okresu trwania p6lrocza./semestru
objgtego dofinansowaniem, z koniecznoSci4rozliczenia udzielonego dofinansowania
(nie dotyczy kwoty dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia), w teminie
wskazanym pr zez Realizator a.

7. W ramach programu nie mogq by6 dofinansowane:
- po|yczki i splaty rat oraz odsetek,
- koszty poniesione na przygotowanie wniosku,
- oplaty zitryane z realizacj4umowy za'warlej z beneficjentem pomocy,
- koszty nieudokumentowane.

8. Przy zawieraniu umowy z wnioskodawc4 kt6ry nie ma mo2liwoSci zlo2enia
podpisu i dokonuj4 odcisku palca naleZy:
- sprawdzii, czy zlo2one dotychczas dokumenty (wniosek, zalEczniki, inne) byly
podpisane za pomoc4 odcisku palca,

- przy odcisku palca wpisai imiE i nazwisko strony umowy.
9. Rozliczenie umowy odbywa sig na podstawie dostarczonych faktur VAT ( lub innych

dowod6w ksiggowych, a takze potwierdzenia poniesienia kosztu w formie
za!;wiadczenia wydanego np. przez uczelniQ, szkolE, przedszkole lub zlobek, gdy
wystawienie faktury VAT nie jest mo2liwe).

s 6
Zakres pojg6 - ilekrod w niniejszym dokumencie, pilota2owym programie ,,Aktywny
Samorzqd" i ,,Kierunkach dzialah oraz warunkach brzegowych obowiqzuj4cych
realizatordw pilotaZowego programu ,, Aktywny Samorzqd" w 2014 roku" mowa jest o:
1) aktywnoSci zawodowej - nalezy przez to rozumiei:

a) zatrudnienie, lub
b) rejestracjg w urzgdzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c) rejestracjg w urzpdzie pracy jako osoba poszukuj4ca pracy

i nie pozostaj4ca w zatrudnieniu;
2) dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia - nalezy przez to rozumiei nie wymagaj4c4

rozliczania kwote przeznaczon4na wydatki zwiqzane z pobieraniem nauki;
3) dysfunkcjach uniemoZliwiajqcych samodzielne poruszanie sip za pomoc4 wtizka

inwalidzkiego o napgdzie rgcznym - nale2y przez Io rozumiei sytuacjg, kiedy stan
zdrowia osoby niepelnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narz4du ruchu uyklucza
samodzielne poruszanie si€ i przemieszczanie przy pomocy rgcznego w6zka
inwalidzkiego; brak takiej moZliwodci powinien wynikai z dysfunkcj i charakteryzuj qcej
siq znacznie obniZon4 sprawno5ciq ruchowq w zakesie co najmniej jednej koriczyny
dolnej i g6mej; stan ten mo2e wynika6 ze schorzef o r62nej etiologii (m.in. amputacje.
pora2enia m6zgowe, choroby neuromigdniowe) i musi byi potwierdzony zaSwiadczeniem
lekarskim; oceniajqc zasadnodi dofinansowania zakupu w6zka inwalidzkiego o napgdzie
elektrycznym nale2y brac pod uwagg, czy:
- korzystanie zwozka o napgdzie elektrycznym jest wskazane z punktu widzenia procesu

rehabilitacji (czy nie spowoduje wstrzymania lub pogorszenia tego procesu),
- korzystanie z w6zka o napgdzie elektrycznym wplynie niekorzystnie na sprawnoSd

koirczyn,



- istniejq przeciwwskazania do korzystania z w6zka o napgdzie elektrycznym (np. utraty
przytomnodci, epilepsj a),

- zakres i rodzaj ograniczef stanowi powa2ne utrudnienie w samodzielnym
funkcjonowaniu osoby niepelnosprawnej ;

4) dysfunkcji narzqdu ruchu (w przypadku Obszaru A) - nalezy przez Io rozumie(
dysfunkcjg stanowi4c4 podstawg orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepelnosprawnoSci (a w przypadku os6b niepelnosprawnych do 16 roku zyaa -

orzeczenia o niepelnosprawnoSci); w przypadku os6b niepelnosprawnych z dysfunkcj4
narz4du ruchu, kt6ra nie jest przyczyn4 wydania orzeczenia dot. niepelnosprawnodci, ale
jest konsekwencjq ujgtych w orzeczeniu schorzeri (np. o charakterze neurologicmym -
symbol orzeczenia: 10-N lub caloSciowych zaburzen rozwojowych - symbol orzeczenia:
12-C), mogE zostal pozylywnie zweryfikowane pod wzglEdem formalnym pod
warunkiem, 2e wnioskodawca dolqczy do wniosku zaiwiadczenie lekarza specjalisty
potwierdzaj4ce, i2 nastQpstwem schorzeri, stanowi4cych podstawg orzeczenia jest
dysfunkcj a narzqdu ruchu;

5) dysfunkcji obu kor[czyn g6rnych (w przypadku Otrszaru B\ - nale2y przez to rozumiei
potwierdzony za6wiadczeniem lekarskim, wrodzony brak lub amputacjQ obu koticzyn
g6mych -co najmniej w obrgbie przedramienia a takze dysfunkcjp charakteryzuj4c4 sig
znacznie obni2on4 sprawno6ci4 ruchow4 w zakresie obu koriczyn g6mych, wynikaj4ca ze
schorzei o r62nej etiologii (m.in. pora:Zenia m6zgowe, choroby neuromiEdniowe);

6) dysfunkcji narz4du wzroku (w przypadku Obszaru B) - naleZy przez to rozumiei
dysfunkcjg wzroku stanowiqc4 pow6d wydania orzeczenia o znacznym stopniu
niepelnosprawno6ci, a tak2e w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narzEdu wzroku nie jest przyczynq wydania orzeczenia o znacznym

stopniu niepelnosprawnoSci, ale wnioskodawca przedlo2y zalwiadczenie lekarskie
wystawione przez lekarza okulistE potwierdzaj4ce, ze osoba niepelnosprawna, kt6rej
dotyczy wniosek, ma ostro5i wzroku (w korekcji) w oku lepszym r6wn4 lub poniZej
0,05 i/lub ma zwgzenie pola widzenia do 20 stopni;

b) os6b niepelnosprawnych w wieku do 16 roku Zycia, gdy wnioskodawca
przedlo?y zalwiadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistp
potwierdzaj4ce, 2e osoba niepelnosprawna, kt6rej dotyczy wniosek, ma ostro56
wzroku (w korekcji) w oku lepszym r6wn4lub ponizej 0,1 i/lub ma zwp2enie
pola widzenia do 30 stopni:

7) ekspercie PFRON (w przypadku Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4) - nale2y przez to
rozumie6 specjalistg wojew6dzkiego z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii
i traumatologii albo innego specjalistp w tych dziedzinach, wskazaneg o przez jednego
z wymienionych specjalist6w, kt6ry prowadzi na terenie danego wojew6dztwa
dlugotrwal4 opiekQ protetycznq nad osobami po amputacjach konczyn; wyboru
ekspert6w PFRON dokonuje PFRON; ekspertem nie moZe byi osoba, kt6ra aktualnie
oraz w ci4gu ostatnich 3 lat, byla przedstawicielem prawnym lub handlowym, czlonkiem
organ6w nadzorczych bqdL zarz4dzaj4cych lub pracownikiem protezowli (zakladu
ortopedycznego); ekspertom PFRON przysluguj e wynagrodzenie za wydanie opinii do
wniosku zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilnoSci procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowari co do zdolnoSci wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego

w programie,
oraz o ile dolyczy:
c) celowodci zwigkszenia jakoSci protezy do poziomu IV (dla zdolno6ci do pracy

wnioskodawcy) i zwigkszenia kwoty dofinansowania;



8) gospodarstwie domowym wnioskodawcy nalezy przez to rozumiei, w zale2noSci
od stanu faktycznego:
a) wsp6lne gospodarstwo - gdy wnioskodawca ma wsp6lny budZet domowy z innymi

osobami, wchodzqcymi w skladjego rodziny,
lub

b) samodzielne gospodarstwo - gdy wnioskodawca mieszka i utrzymuje sip

samodzielnie i mo2e udokumentowai, 2e z wlasnych dochod6w ponosi wszelkie
oplaty z tego tytulu;

g) kolegium - n alely przez Io rozumiei kolegium pracownik6w sluzb spolecznych, kolegium
nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium jgzyk6w obcych utworzone zgodnie z ustaw4

z dnia'l wrzelnia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst jednolity: Dz. U.22004 r' Nr 256, poz'

2572, z p62n. zm.);
10)kosztach kursu i egzamin6w - na\eiry przez to rozumie6 koszty zwi4zane

z uczestnictwem osoby niepelnosprawnej w kursie i przeprowadzeniem egzaminu, w tym

takZe wszelkie oplaty z nimi zwi4zane oraz jazdy doszkalaj4cel
1l) kosztach utrrymania sprawnoSci technicznej posiadanej protery kohcryny (obszar c

Zadanie nr 4) - nale|y przez to rozumiei koszly zwiqzane z utrzymaniem sprawnodci
technicznej protezly konczyny g6mej i/lub dolnej, w kt6rej zastosowano nowoczesne
rozwi4zania techniczne ;

12) miejscu zamieszkania - nale2y przez to rozumie6, zgodnie z normq kodeksu cywilnego
(art. t5 KC) miejscowo56, w kt6rej wnioskodawca ptzebywa z zamiuem stalego pobytu,

bEd4ca osrodkiem Zycia codziennego wnioskodawcy, w kt6rym skoncentrowane s4 jego

plany Zyciowe (cechy oSrodka osobistych i maj4tkowych interes6w); o miejscu

zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w okreslonym miescie, ale r6wnie2
zamiar stalego pobytu i chgi skoncentrowania swoich interes6w 2yciowych w danym

miejscu; moZna mied tylko jedno miejsce zamieszkania;
13)nauce w szkole wyLszei - nalezy przez Io rozumie6 naukp w nastqpujqcych formach

edukacji na poziomie wzszym.. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez
szkoly wyZsze w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym,

zaocznym lub ekstemistycznym, w tym r6wnieZ za poSrednictwem Internetu);
l4)obszarie wiejskim - na\ely przez to rozumiei obszar wiej ski w rozumieniu

rczporzEdzenia Rady Ministr6w z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczeg6lowych zasad'

prowadzenia, stosowania i udostqpniania kajowego rejestru urzEdowego podzialu

ierytorialnego kraju oraz zwiqzanych z tym obowi4zk6w organ6w administracji rz4dowej
i jednostek samorz4du te44orialnego (Dz. U' Nr 157 , poz. 1031, z p62n. zm.);

l5)oprzyrzqdowaniu samochodu - nale?y ptzeT to rozumiei dostosowane
do indywidualnych potrzeb zwiqzanych z rodzajem niepelnosprawnodci adresata programu

urz4dzenia(montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub r6wnie2 wyposazenie samochodu,
kt6re umozliwia uZl.tkowanie samochodu przez osobE niepelnosprawn4 z dysfunkcj4 ruchu
lub przewo2enie samochodem osoby niepelnosprawnej oraz niezbEdnego sprzgtu
rehabilitacyjnego;

16)osobie gluchoniewidom ej - nale?y przez to rozumiei osobq niepelnosplawnq, kt6ra
na skutek r6wnoczesnego uszkodzenia sluchu i wzroku napotyk a bardzo duze trudnoici
w wymianie informacj i oraz w komunikowaniu siQ, stan ten musi byi potwierdzony
w odpowiednim dokumencie lub zaSwiadczeniu lekarskim;

17)osobie niewidomej - nale2y przez to rozumiei osobE niepelnosprawn4 kt6rej ostrosi
wzroku oka lepszego po korekcji szkiami nie przekracza 0,05 wedlug skali Snellena lub
osobg z ograniczonym polem widzenia do 20 stopni, niezale2nie od zachowanej ostroSci

wzroku;



18) osobie zaleLnej (w prrypadku Obszaru D) - nalezy przez Io rozumiei dziecko bEd4ce
pod opiek4 wnioskodawcy i przebywaj4ce w 2lobku lub przedszkolu albo pod inn4 tego
typu opiek4 (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecipcego, punktu
przedszkolnego, zespolu wychowania przedszkolnego);

I 9) programie - naleiry pnez to rozumied pilotaZowy program ,,Aktywny samorz4d"
zatwierdzony Uchwalq nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 roku, w
sprawie zatwie rdzenia pilotn2owego programu ,,Aktywny samorz4d", kt6rego tekst
jednolity stanowi zal4cznik do Uchwaly nr 212013 Rady Nadzorczej PFRON z dnia
17 stycznia2}13 roku oraz o kt6rym mowa w Uchwale nr 15/2013 Zarzqdt PFRON z dnia
22 lutego 2013 roku w sprawie realizacji pilotaZowego programu ,,Aktywny samorz4d"
zmienionej Uchwal4 nr 1412014 Zarzqdu PFRON z dnia 21 lutego 2014 roku zmieniaj4cq
uchwalg w sprawie rcalizacji pilotazowego programu ,,Aktywny samorz4d";

20) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) - nal eZy przez to rozumie6 jego
wlaSciciela lub wsp6lwlaSciciela; w przypadku os6b niepelnoletnich posiadaczem
samochodu jest wnioskodawca;

2l) poziomie jako6ci protez korlcryny g6rnej - naleZy przez Io rozumiee:
a) poziom I - prosta proteza o frmkcji gl6wnie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi

elementami mechanicznego ustawiania pozycji lokcia i nadgarstka; do wykonania
w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej rgki,

b) poziom II - proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzie moZliwa do wykonania w ramach NFZ
z niewielk4 doplatq; nie uniezale2nia pacjenta od otoczenia w stopniu rvystarczaj4cym
dla podjpcia aktywnodci zawodowej,

c) poziom III - proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawieszeniem kikuta (takze z wykorzystaniem technologii silikonowej) orcz batdzo
dobrym wykoriczeniem kosmetycznym; uniezaleZnia pacjenta od otoczenia w stopniu
umoZliwiaj4cym podj gcie aktywnoSci zawodowej,

d) poziom IY - proleza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane
bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa); proteza w czE6ci bioelektrycznej
sterowana impulsami z zachowanych grup migSniowych; w znacznym stopniu
pozwala na uniezaleZnienie siE od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana
przez paclentow, w szczeg6lnoSci z powodu znacznej wagi;

22) poziomie jakoSci.protez koricryny dolnej - nale2y przez Io tontmief:
a) poziom I - proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy

mechaniczne; nie daje moZliwoSci lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania
pacjenta,

b; poziom Il - poziom podstawouy umozliwiaj4cy w miarg sprawne poruszanie siq
pacjenta; proteza taka jednak nie daje rzeczywistych moZliwoSci intensywnego,
bezpiecznego jej uZl.tkowania potzebnego do codziennej aktywnodci zawodowej,

c) poziom III - poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych
elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadaj4ca bardzo dobre zawieszenie w leju,
tak2e ta elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent moAe o1'rzyma(
zaopa'rzenie zapewniaj4ce takie moZliwoSci lokomocyjne, aby m6gl podj4i lub
kontynuowa6 aktywno5i zawodow4

d) poziom IV - gmpa najnowoczeSniej szych w Swiecie protez, takle z elementami
sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlzejszymi elementami
noSnymi; umo2liwiaj4 w niekt6rych przypadkach takze aktywnoSi spotlow4
i rekeacyjnq pacjent6w;



23)p6lroczu/semestrze nale2y przez to rozumiei okres, na kt6ry moze zostal przyznana
pomoc finansowa na pokrycie koszt6w nauki w szkole, obejmuj4cy zajgcia dydaktyczne,
sesj g egzaminacyjnq oraz obowi4zkowe praktyki;

24) protezie kofczyny, w ktr5rej zastosowano nowoczesne rorwi4zania techniczne
(obszar C Zadanie nr 3 i nr 4) - nalezy przez Io rozumiei proleze/prolezy konczyny
g6mej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakoSci protez;

25) przerwie w nauce (w przypadku modulu ll'1- na1ely przez to rozumiei przerwe
w kontynuowaniu nauki, w trakcie kt6rej osoba niepelnosprawna nie ponosi koszt6w
nauki, np. urlop dziekanski, urlop zdrowotny;

26) sprzpcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu - nalezy pzez to
rozumie6 elektroniczne wzqdzenia lub ich elementy i dedykowane dla nich
oprogramowanie, umo2liwiajqce ograniczanie skutk6w rodzaju i stopnia
niepelnosprawno ici, z wylqczeniem urz4dzeri braj lowskich;

27)szkole policealnej - naleZy przez to rozumie6 publiczn4 lub niepublicznq szkolq
policealnq utworzon4 zgodnie z ustaw4 z dnia J wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, po2.2572, z p62n. zm.);

28) szkole wy2szej - nale2y przez to rozumiei publiczn4 lub niepubliczn4 szkole Wzszq
utworzonq zgodnie z ustawe z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie Wzszym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z p62n. zm.) lub uczelnig zagrariczn6 a takZe szkolg wyZsz4
i wyLsze seminarium duchowne prowadzone przez KoSci6L Katolicki lub inne kodcioly
i zwi4zki wyznaniowe;

29) trz1dzeniach brajlowskich - nalezy przez to rozumiei elektroniczne urzqdzenia, zdolne
tworzyi wypuklq formg informacji wyj6ciowej, mozliwq do odczytania przy pomocy

zmyslu dotyku;
30) w6zku inwalidzkim o nappdzie elektrycznym - nalezy przez to rozumied tak2e w6zek

inwalidzki o napQdzie elektrycznym typu skuter; udzielenie dofinansowania na zakup
w6zka elektrycznego typu skuter wymaga kaZdorazowo indywidualnego rozpalrzenia, czy
zakes dysfunkcji osoby niepelnosprawnej (w szczeg6lnoSci koiczyn g6mych) nie
wyklucza uZ1'tkowania takiego typu w6zka;

3 I )wymagalnych zobowi4zania ch - nale2y przez to rozumiei:
a) w odniesieniu do zobowiryah o charakterze cywilnoprawnym - wszystkie bezspome

zobowi4Tania, kt6rych termin platno6ci dla dlumika min41, a kt6re nie zostaly ani
przedawnione ani umorzone,

b) w odniesieniu do zobowi4zari publicznoprawnych, wynikaj4cych z decyzji
administracyjnych wydawanych na podstawie przepis6w k.p.a. -zobowi4zaria:

- wynikaj4ce z decyzji ostatecznych, kt6rych wykonanie nie zoslalo wstrzymane
z uplywem dnia, w kt6rym decyzja stala sig ostatsczna -w przypadku decyzji, w kt6rych
nie wskazano terminu platnodci,

- wynikaj4ce z decyzji ostatecznych, kt6rych wykonanie nie zostalo wstrzymane
z upllrvem terminu platno6ci oznaczonego w decyzji - przypadku decyzji z oznaczonym
terminem platnoSci,

- wynikaj4ce z decyzji nieostatecznych, kt6rym nadano rygor natychmiastowej
wykonalnodci,

32) zatrudnieniu - naleZy przez to rozumiei:
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracp, zawaftej na czas nieokreSlony lub

okreSlony, jednakze nie kr6tszy niz 3 miesi4ce,
b) stosunek pracy na podstawie powolania, wyboru, mianowania oraz sp6ldzielczej

umowy o pracE, jeZeli na podstawie przepis6w szczeg6lnych pracownik zostai
powolany na czas okre5lony; okes ten nie mo2e by6 kr6tszy ni2 3 miesi4ce,



c) dzialalnoSd rolniczqw rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spolecznym rolnik6w (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 50, po2.291, z p62n. zm.),

d) dzialalnoSd gospodarcz4 w rozumieniu ustawy z dnia2lipca2004 r. o swobodzie
dzialalnoici gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 672, z p6in. zm.),

e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawaftei na oktes nie kr6tszy niZ 6
miesigcy,

f) staz zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. promocji zatrudnienia
i instl'tucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U.22013, po2.674, z p62n. zm.);

33)zdarzeniach losowych - nale2y przez to rozumied potwierdzone przez wladciwe
jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione ptzez wnioskodawcp/
podopiecznego wnioskodawcy, kt6re byly nie do uniknigcia nawet przy zachowaniu
nale|ytej starannoSci, skutkuj4ce :utrat4 zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu
dofinansowania w stopniu uniemozliwiaj4cym uZytkowanie i naprawq.

s 7
Zasady sprawowania kontroli nad wykorzystaniem Srodkriw Funduszu przekazanych na
dolinansowanie zadafi, o kt6rych mowa w niniejsrym Regulaminie
Realizator i PFRON maj4 prawo kontroli wykorzystania przedmiotu dofinansowania oraz
prawidlowo6ci, rzetelno5ci i zgodnoSci ze stanem faktycznym danych zawartych
w dokumentach, stanowiqcych podstawg rozliczenia dofinansowania. Kontrola moZe byi
prowadzona w calym okresie przechowywania dokument6w, na podstawie kt6rych Srodki
PFRON zostaly przyznane, przekazane beneficjentom pomocy i rozliczone.



Zal1cznik do 'Zaszd rozpatrywania wniosk6w
os6b niepehosprawnych o dofinansowanie ze
Srodk6w Pailstwowego Funduszu Rehabilitacj i
Os6b NiePehrosPrawnYch w ramach
pilotazowego programu,,Akfivny samorz4d"
w 2014 r .

ZasadY weryfi kacji merytorycznej

l. Skala punktowa oceny mer)4orycmej dla wniosk6w zloLonych w ramach

programu ,,Akfiny samorzqd" w 20 1 4 roku - Modul I.

1) Wnioski doroslych os6b niepelnosprawnych

2

KRYTERIA OCENY WNIOSKU - punktacja stala
Liczba
punkt6w

Mak6ymaln
a liczba

$opien niepelnospnwnoscr

Aed.n nopien dDv\bm)

mczny 0 gopa inwolidzta) l 0

30

uniekowdy (tl gruPa inwalidzka) 5

b) o$by z dystunt jq 4 konczyn lub z btakied obu konczvn g6mvch lub niewidome l 0

osby z dystunloja obu n6s i jednej &ki lub dvstu.rcja obu tak i iednej nogi lub d z@czrvm niedothded obu

kon?yn 8om)cn. o$bt iedowidzace
5

c) oeby poruuj4e sia na qozlu inwalidzkin, osbv gluchoni€mdon€ 5
*Tsrepuje niepehospnwnosd !p nPant lsl{,"i injeA^apzrcano niep'lnospEwnoi'i *tniksja€ z

po$adaneSo olzadi!, - Inna ot *Fi.niona * li a_c
5

AktlYnoSa zawodowr:

osba aktlMa aqodowo, jednoednie podrcsz4cs LTalifikacje awodowe lub dzialajq€ na zdz Srodowiska

os6b niepetrosphMych albo aL1tryni€ po@kujqq pdcv
t 5 t (

oeba u rrudn'ona (bez Egledu Bok6 ' iome zaNdnnia) l 0

3 Aklualnie realizowany etap ksztalcenie:

o$by kontynuujae studia (podyplomo*e, dokodnckie, pzewod dol(oski) 70

10
osby koilJfuujae studia (studia I bb ! stopnia, naghtenkie) o l

c) oeby rDzpdzy@j4e ntuk m iudiaoh (hd wsledu na Pozion i foma) 60

oeby iozpoczynajqce i kontFuujac€ neke v szkole po@dginnejaltej 55

4 Miejsce zamieszkania:

a) wievmia$ do 5lys. Mi€skancow l 0 l5

dory@ ql4c?n'e ob3aru Czadrnic nr I i 2 s oJd\ nlL q \1orym n'e)zl a wnroskodatrs nie tr' b3t nl

..r,reio--.1.n , i.ui"; -o.lluo$ studzelresp potus:@a ne wo'/IiPa) 5

5 Inne kryteria:

W.ioskoda*s ni€ otrtybll doqt dofinm$*dia t {mdkow IFRON na zllap Pz€dnio$ doinan$wania

obietego Mro'li€n
t 5

trtr

dodatkowe oeby ni.P.rndpnstr.
* sospodds$ie domowyn Wnioskodawcv

Adn ̂  ptrypdi.t.lo $rbfu)

w pra?adl'a jediej orcby 5

w prztlsdku wrqr€j nrziedn, osba l 0

sd.g6ltr. uttudni€tria wniGkod.wcy (!ki 1.3 wniosku) 5

n Uasrdni.ric *rboru deego peedEiotu dofiteswdia e odniesieniu do posiaddvcn aebowi @ddcnj€

MiosLa wsk@iacq ,e M;skowaoy pzedniol donnanswania podni€sie jaloid utkonjryanej pmcv lub

poziom skedcenia
20

9) .toiyoy {r-hc-ie Obsan C Z.d&'€ nr r Wnioskodawa @i€ra akupi' w6zek tvpu sflts -20

h) Miosek byi konpl.hy w dniu przyj$ia 5

RAZEM OCENA WNIOSKU (PKT 1- 5) maksymalnie 195

Mininaltrs liczba punkt6w, uprawniajqca do uzyskania dofinatrsowania wznosi
3U



3) Wnioski niepelnoletnich os6b niepelnosprawnych (dzieci i mlodzieZ do lat 18
lub peholetnich os6b niepehrosprawnych nie posiadaj4cych pehrej zdolno6ci
do czynno6ci prawnych.

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ - punktacja stala

1 Ztkres niepelnosprawnosci podopiecznego ll nioskodawcy:

a)

l 0

20

osby z dystuntcj4 obu n6g i j€dn€j aki lub dystuitcja obu qk i jednej nogi lub ze dcziF ii€nowhded obu konczyn s6myc\ o$by 5
b) iesl o$bE Do l6 rokx zycia Do,i.daiaca $opid nieDehosp.aMoaci 5

c)
.iepelnospanoaa podopi6zneso j6t rpzfroo, (wiecej u2 j.nM p.4c4tu niepel.ospmMo&i sAnitaja@ zposiadancso
oz@ania) - im. ni2 Bynioion& v ph I a-b 5

Aktualnie realizowany etap kztalcenia:

podopisny pobi€ra nekc p vtole potudgimujalnej 55

70podopiezny pobiffi nauke wgiona4um 50
podopidny pobidr ndke w szlole podsta*owej 40
podopi6zny pobieE n&ke na ponodie *'yzrzyd niz wymieniony w pl.1 2a 70

Miejsce zamieszkania osoby realizuj4cej obowiAzek szkolny:

wiel i nia$o do 5 tys. hieszkanc6w t<
30

b)
dory.? pylted. Obwn C Zrdrni. nr r i 2 -w budynkD, w ki6rym ni€szka wniostodaw@ i po<lopi@ny Di€ ha bai€t
echitekonipnych (ist.ieF mozliwo$ smodziel.ego Fosaia sia wozlien) 5

4 Inne kryteria:

osby relliaja@ obowiazet szl(olny *11@j4 osiqgiiecia w nu@ i rychoMniu (6rednia o*. po*yzej 4.00 lub udzial w konklGach
albo w olidpildach szkolnyc[ *yr62nieni4 vololndia0 30

b)
Wnioskodaw.4 w tyn jeso podopi@ny,
dofindewania obj€tego Mioskien

ni. otrybll dored dofiiansowdia ze irodk6w IFRON na dkup przedmiotu I

60

Wnioskodaw€ saDot.ie slchoMje dziecko/podopi€e.ego i ma dzieckr'podopi.cznego E swoin utrzyfraniu I

dodarkow soby ni.p.lnospruwn€
wsospoddsvie domosyn Wnioskodawcy

Aedzn paptuL* do 
"rbon)

v pE ?adLu jednej osoby I

w pEyladku wiecej nizjedna o$ba 5
@gol.e uttudri..i. Wnioskodarcy i Dodopi€cdeeo (!t1 3.6 Miosku) 2

0 Uas.dni..i. rybotu ddego p@doiotu do6ia.$wania w odri6i.niu do posiadsych zeb6q Mednioj€ w.iosku wsk@jace,
ir mioskowy pz€dnior dofi.&sowi. podniesie jako{4 lub poton *fkszral@dq lub podopi€@y jes! oebq ahyenq zvodowo 20

s) dotyo' wyhcztri.Ob3aru CZ,drdi. or | - Wniostoda$q zmie%allpic wo/et rypn rtt -20

qiosek byl kompl.tny w dniu pzyjtcia

RAZEM OCENA WNTOSKU (PKT r - 4) maksymalnie 180

Minimalna liczba punkt6w, uprawniaj{ca do uzyskania dolinatrsowania, rvynosi: 5U


