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do /a「7qdzcni種n「 5/2022

Dy「高10「a Powialo¥ヽCきO Cen什um

l’omoc) Rod′inle ‘¥ B)I(一lヽie ′ dnia 14 02 2022「

ReguIamin piiotazowego prog「amu

Aktywny samol.Z雀d’’

WSP6=inansowanego ze Srodk6w PFRON realizowanego na podstawie Umowy nr AS3IOOOO22IllID

W SPraWie realizacji pilolaZowego programu ”Aktyw皿y Samorz雀d’’zawartej w dniu 23 kwietnia

2018r. w Gdahsku pomiedzy Padstwowym Fし川duszem Rehab冊aqii Os6b Niepetnosprawnych

Z Siedziba w Wa「szawle. a Powiatem Bytowskim.

Pilotaz?Wy PrOgram AKTYWNY SAMORZAD 「eaiizowany jest p「zez PowlatOWe Ce-1t川n Pomocy

Rodzinle W Bytowie ui Mila 26, ZWane W daiszq cz?SCi regulaminu Reaiizato「em.

CELEM PROGRAMU JEST WYELiMINOWANIE LUB ZMNiEJSZENI巳　BAR肥R

OGRANICZAJACYCH UCZES丁N看C丁WO W ZYCIU SPOLECZNYM, ZAWODOWYM

I W DOSTEPIE DO EDUKACJI.

Cele szczegdlowe programu

l. przygotowanie benefi匂ent6w p「ogramu z zaburzeniami ruchu, Sluchu l PerCePqu WZ「Okow匂do

Pelnienia r6znych l.6i spolecznych poprzez umozIIWienie im WtaCZenia si? do tworzqcego sl?

SPO十eczehstwa informaCyJnegO,

2・ PrZygOtOWanie benefiqent6w programu do aktywIZaql SPOleczn勘ZaWOdowq lub wspa「cie w

utrzymalllu Zatrudnlenia pop「zez likwida排lub ogran〃CZenie ba「ier w poruszanlu Sle OraZ barler

transportowych.

3. umozliwianie benefiqe11tO111 PrOgramu aktywizacji 7;aWOdow匂poprzez zastosowanie element6w

WSPlerapCyCh ICh zatrudnienie,

4. poprawa szans bene吋ent6w prog「amしI na 「yWaiiza(涙o zat「udnie…e na OtWartym rynku pracy

POP「ZeZ POdwyzszanie kwaIifikaqjl.

図
Wyznaczenie termin6w wer)′fikacji 〃brmalneJ l me「yloryCZneJ Wniosk6w

上　ReaIIZatO「 W PrZyPadku stwierdzeniaしIChybieh we wniosku lub b「aku wymaganych zatacznik6w,

W te「minie do 14 dm Od dnia zIo2ema Wnioskl一, WZyWa Wnioskodawce dojego uzupet111enla lub

dosta「czenia wymaganycll dokument6w w terminie do 14 dni od dnia odeb「ania wezwania - POd

rygorem pozostawienia wniosku bez 「ozpat「zenia’O CZym Wnioskodawca zost勧e POlnfo「mOWany.

2　W p「zypadku- gdy Reaiizator poweZmie wqtpllWOSci odnoSnle POda-1yCh przez Wnioskodawc? We

Wniosku danych戸やayCh wplyw na p「zyznanie dofina†SOWaTia当ZyWa Wnioskodawc可o

ZIoZenla W termime 10 dni od dnia odeb「anIa WeZWanla WyJa;…eh w sprawie lub dostarczenla

niezb?dnych dokしIment6w.

3. Ocella fo「malna i me「ytorycz-1a kompletnych wniosk6w oraz poくり?Cie decyzJ- O P「ZyZnaniu bqd乞

Odmowie przyznania dofinansowania w Module l doko11yWana bedzie w terminie do 10 dni

roboczych w mleSlaC…aStePUqCym PO Zakohczeniu danego cyklLl kwartalnego.

4. Oce11a -TlerytO「yCZna W Moduie l p「zep「owadzona」eSt W CeIu wyto11ienia wniosk6w, kt6「e m明

naywi?ksze szanse na rea龍a明Ce16w programu Realizator programu prz"m山e kwa血ine cykle

reallZaql OCenionych merytOryCZnie wniosk6w Po kazdym cykIu. ' a POdstawie oceny formalng l

merytOryCZneJ W terminle do 1 5 dnl rOboczych w mies-qCu naSteP明Cym PO Zakofrozeniu danego
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cyklu kwartalnego sporzadzana bedzie Iista rankingowa, Wg koleyllOScI Wynlkajac♀i Z uZySkang

OCeny

5. W te「minie　7　dni od dnia po〔becla decyzJI W 「amaCh modulu i, ReaIIZatOr illformしUe

Wnioskodawc? O P「7yZnalliu l POdpisaniu umowy badZ o odmowie przyznanla dofinansowania

wraz z uzasadnieniem.

6. Ocena fo「malna kompletnych wniosk6w, POCli?Cle dccy乙il O P「ZyZnaniu badZ odmowie przyZnanla

dofinansowania oraz zawarcie umowy w ModuIe = odbywa6 si? b?dzie w dw6ch cyklach’

・ Cykl I. dodnia31 maja2022roku- dlawniosk6wzIozonychdo3l marca2022r.

・ Cyk=I. do dnia 3l stycznia 2023 roku - dia w-1iosk6w ztozonych do 10 paZdziernlka 2022 「

7. P「z)jmowanie wⅢOSk6w w ramacil mOdulu看　nast?恥e W terminle Od OL03.2022r・ do dnia

う1.08.2022「.

8. PrzyJmOWa-1ie wniosk6w w 「amach modulu看漢nastepIUe W teminach:

a) na iI semest「2021/2022 wokresieod l marcado31 marca2022roku,

b) na i semest「 2022/2023 w okresie od l wrzeinia do 10 paZdziermika 2022 roku.

§2

Kn′teria oceny merytoryczneJ Wniosk6w

l. W111OSki ocenlO11e merytOryCZnie zostanq ul…eSZC∠One na liicie 「ankingowq, Wg koI句noSc-

Wynikatcq z uzyskanq ocelly.

2. Preferen匂e PFRON (50 pkt) pl.ZySlug函ce wnioskodawcom w t「akcie rozpatrywania wniosk6w

w ramach Modulu i:

a) Osoby, kt6re u∠ySka書y do wniosku pozytywna opIlll? ekspeれa w zakresie dopasowa-1ia

wnioskowan9j pomocy do aktualnych potrzeb wynikajacych z -Ch aktywnoSci (eksperta

PFRON w 「amach Obsza「u C Zadania:上3-4, a takze eksperta w ramach programu pn

、Centra informac)UnO-doradcze dla os6b z n〃ePelnosprawnosda lub ekspe血

zaangazowanego przez realizatora) - 1 0 pkt,

b) Osoby, kt6re posiad魂znaczny stopieh mePe†nospraw110鉦a w przypadku os6b do 16 roku

zycla - W OrZeCZeniu o nlePeinosprawnoSc- POSiadat w-eCq niz.)edna przyczyn? Wydan〃a

orzeczenia o nIePe†nosprawnoSc=ub orzecze…e tO 」eSt ¥vydane z powodu caloSciowych

zabしIrZeh rozwQjowych (1 2-C)- 10 pkt,

c) Osoby zat「udnione (W rOZし一mieniu programu)- 10 pkt,

d) Osoby posiadaia podpis elektro111CZny /pro刑zaufany na piatfo「mie ePUAP i zIozyly wniosek

o dofinasowanie w lb「mle eIekl「onlCZn争i w SOW - I O pkt

e) Osoby kt6re zIozyty wniosek w ple「WSZym P61「oczu 2022 roku臆5 pkt.

f) Osoby k16「e w 202=ub 2022 roku zostaty poszkodowane w wyniku dzlalan〃a ZyWiolu lub

imych zda「zeh losowych - 5 pkt.

3. Preferenqie ReailZatO「a (50　pkt) przyslugljace wnioskodawcom w t「akcie 「ozpatrywania

wniosk6w w 「amach Modufu l:

a) Osoby uczace sie / studi」的Ce - IO pkt,

b) Osoby niepe血osprawne zamieszk両ce te「eny wlqSkie臆7 pkt,

c) Osoby z umiarkowanym StOPniem Iliepe†nospTaWnOSci, u kt6rych wystep巾e wl印qi niz jedna

przyczyna nlePelnosp「awno$ci wynik年iaca z posiadanego o「zeczenia- 7 pkt,

d) Osoby zar匂estrowane w PUP- 7 pkt,

e) Osoby samotnic gospodar可ace si?- 6 pkt、

f) Osoby, kt6「ych WySOkoS6　przeci印nego miesiecz11egO dochodu w rozumien↑u uStaWy

o pomocy spo†ecznqi nie przekracza kwoty 764 zl・ nettO na OSOb? - 6 pkt (nalezy

udokumentowaC doch6d),
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g) Osoby n〃e ko「zyst明ce w cingu ostatnlCh 3 lalach zdofinasowania ze Srodk6w PFRON- 4 pkt,

h) Osoby kt6ryCll Wniosek byl kompletny w dnIu PrZyJeCia - 3 pkt.

4. Realizator przyJmlUe Punktowy syslem oceny wniosk6w w moduie l o「az wyznacza mmimalny

P「Og Punktowy na poziomie 10 pk- umo郡wlaiqCy bIeZqCe udzielanie dofinansowania.

5. W przypadku gdy iimit料odk6w finansowych pozwaia na zaspokQjenie wszystklCh potrzeb, nle

ma zastosowania pkt工a wnioski beda 「ozpatl‘ywaile do wyczerpania limitu.

§3

Wyliczanie wysokoSci dofinansowania w Module I i II

I Wysokos竜S「odk6w przeznaczonych na 「ealiza〔擁ka2dego wniosku o dofinansowanie nle mO2e

PrZek「oczyc:

a) maksymaln匂　kwoty dofinansowania. okreSIon匂　przez PFRON dla danego przedmiotu

dofinansowania,

b) wysokoScI Okrefronego przez PFRON. udzlalu stodk6w finansowych PFRON

W dofinansowanym zakupie lub kosztach llSl=gl,

C) kwoty wnioskowan匂PrZeZ Wnioskodawc?

2　W przypadku, gdy ot「zymane Srodk=ina11SOWe P「Zekazane realizatorowi PrZeZ PFRON na

「ealiza排　prog「amu Modul　=　nie　…1OZiiwla　し一dzielenia dofiIlanSOWania wszystkim

Wnioskodawcom w maksymainq wysokoSc主ktdre zostaly ok「eSione w Kierunkach dzia書a高o「az

Wa「unkach brzegowych obowiaz埋CyCll 「eaiizalo「6w pilotazowego p「ogramu ..Aktywny

SamO「Zqd’’w 2022 roku, a takze w ninlqSZym 「eguial皿1ie dodatek na pok「ycie koszt6w zoslanle

Ob…ZOny’PrOPO「qO-1alnie do posladanego IImitu S「。dk6w finansowych.

3・ Dodatek na pok「ycIe koszt6w ksztalcenia moze bv6 zw19kszony, nie w一?C?甲iz o 700 zI z tytuIl‘‥

a) 400 z主w przypadku ponoszenia dodatkowych kosz16w np z powodu ba「ier w poruszaniu sl?

lub z powodu barier w komunikowaI-iu si? (し一dokumc11tOWanyCh zaSwiadczenlem lekarsklm),

b) 400 zl - W P「ZyPadku os6b za「匂est「owanych w PUP (udokumentowane zaSwiadczenie

ZPUP),

C) 200　zl　-　W PrZyPadku os6b zatrudnionych (udokumentowane zaSwiadczenie

Od pracodawcy),

d) 300 zトw przypadku os6b ze znacznym stopnieill iliepeinosprawno§cl,

e) 200　zl　-　W P「ZyPadku posiadaIl'a W O「ZeCZe111u Wi?CQi niz jedna p「zyczyna

nlePelnosprawnosti,

f) 400 zす臆W PrZyPadku gdy wnioskodawca poble「a nauke w systemie dziemym,

g) 300 zl - W P「ZyPadku gdy wnioskodawca osiqgn可Srednia ocen r6wnq lub powy袖4.O

W POP「Zednim rOku /semeStrZe,

h) 400 zl - W PrZyPadku gdy we wsp鉦Iym gOSPOda「stwie domowym zamieszk可e lnna OSOba

mePelnosprawna (udokumelltOWane OrZeCZeniem o n〃ePe書nosprawno宛i lub stopniu

n〃ePelnosprawnoSci).

4. W przypadku powzleCla PrZeZ Realizatora wqtpIIWOSci, OdnoSnle POdanych p「zez wnioskodawc?

Cen POSZCZeg6Inych p「odukt6w/uslug, ZaStrZega SOble PraWO ObnlZenia kosztu dofinansowania do

WySOkodei cen rynkowych, ObowlqZI囲CyCh w momencie 「ozpatrywania wnlOSku.

圏
Roz音iczenie przyznanych o§Obom n,ePelnosprawnym丸odk6w PFRON

上Szczeg61owe postanow-enia dotyczape reailZaql umOWy dofinansowanla l Jg 「OZ=CZenia zostanq

OkreSIone w umow-e ZaWartq mi?dzy Reaiizatorem, a Benefi匂enteiTl
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§5

Pos`anowienia koIicowe

上　W przypadku wnioskodawcy w modし一ie =、 kt6「y ubiega sl? O dofillanSOWa-1ie koszt6w nauki

WCZe6n雨　dofinansowanego 」uZ SemeSt「u / p6lrocza / roku szkolnego / uczelnl U bez

pozytywnego zaIiczenia semestru / p6hocza / roku szkolnego lub akademickiego o彊tego

dofinansowanie musi dosta「czyC do wniosku zaSwiadczenie lekarskie potwierdzaiace ze powta「zaI

semestr ze wzgl?du ila Stan Zdrowla lub zaiwiadcze…e Z uCZelnl. Ze naStapl書a likwidaqia iub

Zamkni?Cie kie「unku.

2. DecyzIa O PrZyZnaniu lub odmowie dofinansowania -11e Sq decyzlami w rozumienIu PrZePIS6w

Kodeksu Post?POWania Adm…istrac男negO.

3. Decyzia O P「ZyZna-↑〃u dofi11a-1SOWania stanow- POdstaw? do zawarcla umOWy dofinansowa…a

POmiedzy ReallZatOrem. a Bene旬entem

4. Warunkiem zawarcia　しImOWy dofinansowanla JeSt SPe書nianie przez BenefiQjenta IしIb jego

podopiecznego warunk6w uczestnlCtWa OkreSIonych W PrOgramie takze w dni`一POdpisania …nOWy

5. W sprawach　高eureguiowailyCh niniqszym RcguIamme111 StOSIUe SI? ZaPISy naSt?PulqCyCil

dok山¶ent6w:

a)Zasad dotyczacych wyboru, dofinal-SOWania o rozIiczanla WnlOSk6w o do十inansowanie w

ramach modu[u I川pllotazowego programu.,Aktywny Samo「zqd、、, kt6re stanowlq Z香南czI↑〃k

nr l do uchwaly m 15/2013 Zarzqdu PFRON zdi11a 22 iutego 2013 r zmienio-1e Uchwa均N「

i9/2020 Zarz如u PFRON z dllia 4 ma「Ca 2020「・

b) Kierunk6w dzialah oraz warunk6w brzegowych ObowlqZ朋CyCh 「eaiizator6w piIotazowego

prog「amu ”Aktywny samorzqd’’w 2022 roku. kt6re stanowi zatacz-11k do uchwaly nr

16/2022 Za「zadu PFRON z dnia 8 lutego 2022 「oku

(/サ


