
ZARZADZENIE NR 10/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie

Z dnia 15 lu`ego 2023r.

w sprawie pIZyj9Cia Regulaminu pi!otaZowego programu PFRON pn. ’AKTYWNY

SAMORZAD’’w roku 2023.
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Zarzadza si?, CO naStePuje:

§ 1. Pr2功ml串　sie Regulamin pilotazowego programu PFRON pnっ,AKTYWNY

SAMORZAD’’ w roku　2023, kt6ry stanowi zaねcznik do niniejszego

ZarZqdzen i a.

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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ZaI3C孤Ik

do Zarzqdzenla n=O QO23

Dyrektom Powia10WegO Centrum

Pomocy Rodzm○e W BytowIe Z d軸a 1 5 02 20231

Regulamin pilota乞owego pI.Ogramu

Aktywny samo「zqd"

WSP6摘nansowanego ze計odk6w PFRON reaiizowanego na podstawie Umowy nr AS3IOOOO22Il l/D

W SP「awie realizacji pilot波owego progmmu ”Aktrvny Samorz埠d’’捌wartej w dniu 23 kwietnia

2018r. w Gdahsku pomi?dzy Pahstwowym Funduszem Rehabilitaqii Os6b Niepehosprawnych

z siedziba w Warszawie, a Powiatem Bytowskim.

Pilota2owy program AKTYWNY SAMORZAD realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie w Bytowie uしMila 26, ZWane W dalszei cz?Sci regulaminu Realizatorem.

CELEM PROGRAMU JEST WrYELIMENOWANIE LUB ZMNIEJSZENIE BARIER

OGRANICZAJACYCH UCZESTNIC丁WO W ZYCIU SPOLECZNYM, ZAWODOWYM

I W DOS丁FPIE DO EDUKACJI.

Cele szczeg61owe programu:

上　przygotowanie benefiQjent6w programu z zaburzeniami田Chu, Sluchu i percep匂v wzrokow♀j do

Petnienia rdznych r6l spotecznych poprzez umozIiwienie im wtaczenia sie do tworzapego sl?

spoleczedstwa infomac)j nego.

2. przygotowanie benefiqjent6w programu do al(tywizaql SPOleczn匂v zawodow句iub wsparcie w

utrzymaniu zatrudnienia poprzez llkw-dacj? lub ograniczenie barle「 W POruSZaniu si? O「aZ barie「

tran sportowych ,

3　umozliwianie benefiQjentom programu aktywizaqi zawodowq poprzez zastosowanie eIement6w

wsplerZ彊cych ich zatrudnienie,

4. pop「awa szans benefiQjent6w programu na rywaiiza種? O Zat「udnienie na otwartym rynku pracy

POPrZeZ POdwyZszanie kwalifikaQj主

調
Wyznaczenie termin6w weryfikacji重brma!nej i meryto「ycznqi w血iosk6w

上　ReaIizator w przypadku stwierdzenia uchybie心we wniosku lub braku wymaganych zalacznik6w,

WZyWa Wnioskodawce do jego uzupe心ienia lub dostarczenia wymaganych dokument6w w

teminie co n勾mni♀i 14 dni od dnia odeb「ania wezwania - POd rygorem pozostawienia wniosku

bez rozpat「zenia, O CZym Wnioskodawca zostdye poinfomowany.

2. W przypadku, gdy Realizator poweZmie watpliwosti odnoSnie podanych przez Wnioskodawc? We

wnlOSku danych, m年iacych wp書yw na przyzmanie dofinansowania, WZyWa Wnioskodawc? do

zIoZenia w teminie 10 dni od dnia odebrania wezwania ‘vyja§nie丘w sprawie lub dostarczenia

n iezbednych dokument6w ・

3. Ocena fomalna i meryto-yCZma kompletnych wniosk6w oraz poqi?Cie decyzii o przyznaniu bqdZ

Odmowie prayznania dofinansowania w Module l dokonywana b?dzie w teminie do 10 dni

「obocz)′Ch w miesiacu nast?Pし直cym po zakohczen〃u danego cykIu

4. Ocena me「yto「yczna w Module I przeprowadzona jest w celu wy書onienia wniosk6w, kt6re majq

natwieksze szanse na realizaqi? CeI6w programu. Realizato「 p「ogramu p「zyjm可e cyl(ie rea!iza匂i

OCenionych merylorycznie wniosk6w, O kt6rych mowa § 1 ust. 8 Po kaZdym cyklu, na POdstawie

OCeny fomahej i merytoryczn匂w teminle do 15 dni roboczych w miesiacu nastepujacym po

∴¥上



Zakohczeniu danego cyklu sporzadzana bedzie lista rankingowa, Wg kol♀jnoSci wyni車iapQj z

uzyskan匂oceny.

5. W teminie　7　dni od dnia po擁Cia decyzji w ramach moduh I, Realizator infom山e

Wnioskodawc? O PrayZnaniu i podpisaniu umowy bad乞o odmowie prayznania dofinansowania

wraz z uzasadnieniem.

6. Ocena fomalna kompietnych wniosk6w, PO4j?Cie decyzji o pray2maniu badZ odmowie przyznania

dofinansowania oraz 2raWarCie umowy w Module II odbywa6 si? bedzie w dw6ch cyklach:

. cykl I: dodnia31 m雀ja 2023 roku - dlawniosk6w z書oZonych do 3l marca2023 r.

●　Cykl II: do dnia 3 l styczmia 2024 roku - dla wniosk6w zIo乙onych do 10 paZdziemika 2023 r.

7. Przyjmowanie wniosk6w w ramach modulu I nast?Pl房w teminie od Ol.03.2023r. do dnia

3 1.08.2023「.

8. Wnioski kompletne zlozone w Module I beda rozpatrywane na nastep函CyCh cyklach: (liczy sie

data wplywu wniosku do PCPR):

a) cze「wiec 2023 r. - Wnioski zIo乞one w okresie od Ol.03.2023 do 30.05.2023 r.

b) w職eSie丘2023 r. - Wnioski zIoZone w okresie od Ol.06.2023 do 30.08.2023 r.

C) wnioski z書o互one po terminie, jedn種k nie p俄ni匂i niZ do 31.12.2023 roku, a kt6rym m

PrOsbe Wnioskodowcy章emin zostaI przywr6cony rozpatIZOne ZOStanQ do 3l.01.2024 r.

d) wnioski, ktdre w wyniku oceny merytorycznej nie uzySkaly wymaganej minimainej liczby

Punkt6w o kt6rei mowa w § 2 ust. 4 b?da mog十y uzyska6 dofinansowanie pod warunkiem

WyStarCZ年iapych Srodk6w na ten ce工

9　P「zyjmowanie wniosk6w w 「amach modulu II nastep巾e w teminach:

a) na音I semestr2022/2023 w okresieod l marca do3l marca 2023 roku,

b) na I semestr 2023/2024 w okresie od l wrzeinia do 10 paZdziernika 2023 roku.

§2

Kryteria oceny merytoryczn句wniosk6w

上　Wnioski ocenione merytorycznie zostana umieszczone na liscie rankingowej, Wg kol匂noSci

Wynikaiacej z uzyskanej oceny.

2. Preferenqie PFRON (50 pkt) przyshlg可aCe Wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosk6w

w ramach Modulu I:

a) Osoby, ktdre uzyskaIy do wniosku pozytywna opinie eksperta w zakresie dopasowania

Wnioskowan♀j pomocy do aktualnych potrzeb wynik雀jacych z ich aktywnofoi (eksperta

PFRON w ramach Obszaru C Zadania: l, 3-4, a takZe eksperta w ramach programu pn.

Centra infomac)jno-doradcze dla os6b z niepehosprawnoSciq” lub eksperta

ZraangaZowanego przez realizatora) - 1 0 pkt,

b) Osoby, ktdre posiadaia znaczny stopieh niepelnosprawno§ci, a W PrZyPadku os6b do 16 roku

Zycia - W OrZeCZeniu o niepehosprawno§ci posiadaia wiecej niz jedna przyczyn? vydania

O「ZeCZenia o niepelnosprawno§c=ub o「zeczenie to jest wydane z powodu calo$ciowych

Zabu。Zeh rozwQjowych ( i 2-C)- 1 0 pkt,

C) Osoby zatrudnione (W rOZumieniu programu) - 10 pkt,

d) Osoby posiadaja podpis elektronic2my /profil zaufiny na platfomie ePUAP i z書oZy書y wniosek

O dofinasowanie w fomie eiektroniczn♀j w SOW - 10 pkt.

e) Osoby kt6re zIoZyly wniosek w pie「wszym p6h‘OCZu 2023 roku - 5 pkt.

f) Osoby kt6re w 2022 lub 2023 「oku zostaly poszkodowane w wyniku dzialania Zywioh iub

innych zdarzeh losowych - 5 pkt.
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3. Preferencje Realizatora (50　pkt) przyshgL南ce wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania

wniosk6w w ramach Modulu I:

a) Osoby uczape sie/studi`頭Ce- 10 pkt,

b) Osoby niepehosprawne zamieszk`函Ce tereny Wiejskie - 7 pkt,

c) Osoby z uniarkowanym stopniem niepehosprawnoSci, u kt6rych wystep可e wiecej niz jedna

prayczyna niepehosprawno§ci wynik雀iaca z posiadanego orzeczenia- 7 pkt,

d) Osoby zarejestrowane w PUP - 7 pkt,

e) Osoby samotnie gospodarwhce sie - 6 pkt,

D Osoby, kt6rych wysokose przecietnego miesl?CZnegO dochodu w rozumieniu ustawy
o pomocy spofecznej nie przekracza kwoty 764 zl. netto na osobe - 6 pkt (nalezy

udokumentowa6 doch6d),

g) Osoby nie korzystajace w ciagu ostatnich 3 latach z dofinasowania ze stodk6w PFRON- 4 pkt,
h) Osoby kt6rych wniosek byl kompletny w dniu prz)小ecia - 3 pkt.

4. Realizator pr2蛎muje punktowy system oceny wniosk6w w moduIe看oraz wy狐aCZa minimalny

prdg punktowy na poziomie 10 pkt umoZliwi魂cy biezape udzielanie dofinansowania.

§3

Wyliczanie wysoko灸i dofinansowania w ModuIe I i II

L Wysokose §rodk6w przeznaczonych na realizaqie kazdego wniosku o dofinansowanie nie moze

PrZekroczy6:

a) maksymalnej kwoty dofinansowania, Okreston?j PrZeZ PFRON dla danego przedmiotu

dofi nansowan ia,

b) wysoko§cI OkreSIonego przez PFRON udzia山∴stodk6w finansowych PFRON

w dofinansowanym zakupie Iub kosztach ushgi,

c) kwoty wnioskowan匂przez wnioskodawc?・

2. W p「zypadku, gdy otrzymane stodki finansowe przeka2ane 「ealizatorowi przez PFRON na

reallZaqi? Programu Modu書II nie umo郡wia udzielenia dofinansowania wszystkim

Wnioskodawcom w maksymalnej wysokofoi, kt6re zostaly okreSIone w Kierunkach dzia富ah oraz

warunkach brzegowych obowiazujacych realizator6w pilotaZowego programu ”Aktywny

samorzad,’w 2023 roku, a tak2e w ninieiszym regulaminie dodatek na pokrycie koszt6w zostanie

obnizony, P「OPOrQjonalnie do posiadanego limitu ;rodk6w finansowych.

3. Dodatek na pokrycie koszt6w ksztalcenia moze by6 zwiekszony, nie wi?Cej ni2 o 770 zI z tytuhl:

a) 440 z主w przyPadku ponoszen-a dodatkowych koszt6w np. z powodu barier w poruszaniu si?

lub z powodu barier w komunikowaniu sie (udokumentowanych zatwiadczeniem lekarskim),

b) 440 z上W PrZyPadku os6b zaI匂estrowanych w PUP (udokumentowane zaSwiadczeniem

ZPUP),

c) 330　zl　-　W P「ayPadku os6b zatrudnionych (udokumentowane zaiviadczenie

Od pracodawcy),

d) 330 zトw pIZyPadku os6b ze znac2mym StoPniem niepeinosprawnoSci,

e) 220　zl　-　W PrZyPadku posiadania w orzeczeniu wi?CQj niz jedna p「zyczyna

n iepehosprawno気i,

f) 440 zL W PrZyPadku gdy wnioskodawca pobiera nauk? W SyStemie dziemym,

g) 330 z十w przypadku gdy wnioskodawca osiagn可stednia ooen r6wna lub powy碕4,O

w poprzednim roku /semestrze,

h) 440 zl - W PrZyPadku gdy we wsp6lnym gospodarstwle domowym zamieszk巾e ima osoba

niepehosprawna (udokumentowane orzeczeniem o niepehosprawnodei lub stopniu

n iepehosprawnoSci ).

ひ・



4. W przypadku powzi?Cia w紳Iiwoiei, Odno§nie podanych przez wnioskodawc? Cen

POSZCZeg6Inych produkt6w/ushlg, Realizator zastrzega sobie prawo obni2enia kosztu

dofinansowania do wysoko§ci cen rynkowych, Obowiqz可acych w momencie rozpatrywania

wniosku.

§4
Rozliczenie pI.ZyZmnyCh osobo血皿iepeinosp「awnym §rodk6w PFRON

l ・ Szczeg61owe postanowienia dotyczace realiza小umowy dofinansowania i jQj rozliczenia zostana

Okre$lone w umowie zawartqi miedzy Realizatorem, a BenefiQjentem.

§5
Pos`anowien ia ko丘cowe

l・ W praypadku wnioskodawcy w moduie II, kt6ry ubiega si? O dofinansowanie koszt6w nauki

WCZe§niQj dofinansowanego juZ semestru / p6hocza / roku szkolnego / uczelni匂. bez

POZytyWnegO Zaliczenia semestru l p(心ocza / roku szkolnego lub akademickiego objetego

dofinansowanie musi dostarczy6 do wnio§ku zaSwiadczenie lekarskie potwierdzaiape Ze powtar2al

SemeStr Ze WZgl?du na staII Zdrowia lub za§wiadczenie z uczelni, Ze nastapila likwidapja lub

Zamkniecie kierunku.

2・ Decyz)a O PrZyZnaniu lub odmowie dofinan§OWania nie sa decyziami w rozumieniu przepis6w

Kodeksu Post?POWania Administrac)jnego.

3. Decyzia o przyznaniu dofinansowania stanowI POdstawe do zawarcia umowy dofinansowania

POmi?dzy Real izatorem, a BenefiQjentem.

4. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spehianie przez BenefiQjenta lub jego

POdopleCZnegO Warunk6w uczestnictwa okre§lonych w programie tak2e w dniu podpISania umowy.

5. W sp「awach nleuregulowanych niniQjszym Regulaminem stos巾e sie 2apisy nast?P函cych

dokument6w :

a) Zasad dotyczacych wyboru, dofinansowania o rozliczania wniosk6w o dofinansowanie w

ramach moduh I i II pilotazowego programu ,Aktywny Samorzad’’, kt6re stanowia za書acznik

nr l do uchwaly nr 15/2013 Zarzadu PFRON z dnia 22 lutego 2013 r. zmienione UchwaねNr

19/2020 Zarzadu PFRON z dnia 4 marca 2020r.

b) Kierunk6w dziaねh oraz warunk6w brzegowych obowi平山qcych realizator6w piIo筒LZowego

Programu ”Aktywny samorzqd’’w 2023 roku, kt6re stanowia zalacznik do uchwaly nr

14/2023 Zarzadu PFRON z dnia 2 lutego 2023 roku.
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