OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
AKTYWNY SAMORZĄD 2020
MODUŁ I

– likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, że w 2020r. wnioski
o przyznanie dofinansowania lub refundacji ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” przyjmowane będą w terminie od dnia 01.03.2020r. do dnia 31.08.2020r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w Systemie SOW
https://sow.pfron.org.pl/ System jest bezpłatny. Pełne korzystanie z Systemu SOW
wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnionego przez profil zaufany na
platformie ePUAP lub przy pomocy podpisu kwalifikowalnego.

W 2020r. pomoc finansową można uzyskać w następujących obszarach:
OBSZAR A












Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.)
lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z
dysfunkcją narządu ruchu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcji narządu
ruchu,
Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy , adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu
słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
OBSZAR B
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (
do 16 r.ż.) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,















Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (
do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą
mowy,
Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 r.ż.) lub osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
OBSZAR C
• Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16
roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym);
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16r.ż.) lub ze znacznym stopniem
niepełnosprawności,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
adresowana do osób z ze stopniem niepełnosprawności,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co
najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności,
Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania do wózka ręcznego, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16.ż.) lub osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy
w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na
użytkowanie przedmiotu dofinansowania,
OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej tj. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo
pod inną tego typu opieką, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowymi lub
opiekunem prawnym dziecka;
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany
udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu
pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku, dostępny na stronie
www.pfron.org.pl

Zapoznaj się treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w
rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5).
Zarząd PFRON w 2020 roku wprowadził kolejne, postulowane przez osoby
niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:



zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
o zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty
5.000 zł do 7.000 zł,
o zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
o zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) - z kwoty
2.500 zł do 4.000 zł,
o zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu
elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
o kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną
(każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
o zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty
rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
o w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu)
dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł
do kwoty 1.500 zł,
o kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za
semestr do kwoty 4.000 zł,
 zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
o przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
o przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu
elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,
Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100),
w bieżącym roku preferowane przez PFRON są wnioski dotyczące osób
niepełnosprawnych, które:
 są zatrudnione - liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek
o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10,
 złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2020 roku – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10,
 w 2019 lub w 2020 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
oraz wg kryteriów oceny merytorycznej wniosków określonych przez Realizatora:
• posiadają znaczny stopień niepełnosprawności – 10 pkt,
• posiadają niepełnosprawność sprzężoną ( więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności)
– 15 pkt,
• realizującą obowiązek szkolny lub uczący się w szkole policealnej lub wyższej – 25 pkt.

