„Aktywny samorząd”- 2022 r.
Moduł I likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Beneficjenci:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, z dysfunkcją narządów ruchu,
 osoby z orzeczeniem niepełnosprawności do 16 roku życia, z dysfunkcją narządów ruchu
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Wysokość dofinansowania 10.000 zł.,
Wymagany udział własny 15% ceny brutto zakupu
z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby
niepełnosprawnej 6.000 zł.
Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Beneficjenci:

znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Wysokość dofinansowania 4.800 zł, w tym:
Wymagany udział własny 25% ceny brutto zakupu /usługi
Kurs/egzamin kat.B – 2.100zł
Kurs/egzamin pozostałe kat. 3.500zł
Pozostałe koszty – 800zł
Zadanie 3 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
Beneficjenci:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza języka migowego
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Wysokość dofinansowania 4.800 zł, w tym:
Wymagany udział własny 25% ceny brutto zakupu/usługi
Kurs/egzamin kat.B – 2.100zł
Kurs/egzamin pozostałe kat.- 3.500 zł
Pozostałe koszty – 800zł
Koszty usług tłumacza migowego – 500 zł
Zadanie 4 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
Beneficjenci:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
Wysokość dofinansowania 4.000 zł
Wymagany udział własny 15% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Beneficjenci:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia
 wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych
Wysokość dofinansowania:
Wymagany udział własny 10% ceny brutto zakupu/usługi
 osoby niewidome – 9.000 zł. oraz 15.000 zł. na urządzenia
brajlowskie – łącznie 24.000 zł
 dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
 osoby niepełnosprawne z dysfunkcją obu kończyn górnych –
7.000 zł
Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w
i oprogramowania
Beneficjenci:
 pomoc udzielona w ramach obszaru B

zakresie obsługi nabytego

w ramach

programu

sprzętu

elektronicznego

Wysokość dofinansowania:
 osoby głuchoniewidome – 4.000 zł
 osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3.000zł
 pozostałe osoby – 2.000 zł

Udział własny nie jest wymagany

Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Beneficjenci:
 umiarkowany stopień niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Wysokość dofinansowania 7.500 zł

Wymagany udział własny 10 % ceny brutto zakupu/usługi

Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
Beneficjenci:
 znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia
 dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Wysokość dofinansowania 4.000 zł
Wymagany udział własny 10 % ceny brutto zakupu/usługi
Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
Beneficjenci:
 pomoc udzielona w zadaniu 1, 3, 4
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności do 16 roku życia
 wiek do 18 roku życia lub wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
Wysokość dofinansowania 1.500 zł

Wymagany udział własny 10% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 1 pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Beneficjenci:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo podjęcia nauki
 dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
Wysokość dofinansowania 10.000 zł możliwość zwiększenia
Wymagany udział własny 10% ceny brutto zakupu/usługi
dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON
do 25.000 zł.
Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Beneficjenci:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Wysokość dofinansowania 3.500 zł. nie więcej niż 1.000 zł. na zakup
Udział własny nie jest wymagany
jednego akumulatora
Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III
poziomie jakości
Beneficjenci:
 stopień niepełnosprawności
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Wysokość dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości po
amputacji:
 ręki – 12.000 zł
 przedramienia – 26.000 zł
 ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł

Wymagany udział własny 10% ceny brutto zakupu

 na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł
 na wysokości uda (staw kolanowy) – 25.000 zł
 uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł z możliwością
zwiększenia kwoty, przy jakości protezy do IV poziomu (opinia
eksperta PFRON)
Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)
Beneficjenci:
 stopień niepełnosprawności,
 wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Wysokość dofinansowania do 30% kwot, o których mowa w zadaniu 3
Wymagany udział własny 10% ceny brutto zakupu
Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka
ręcznego
Beneficjenci:
 znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia, z dysfunkcją narządu ruchu
powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie
przedmiotu dofinansowania
 wiek do 18 roku życia lub aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Wysokość dofinansowania 7.500 zł
Wymagany udział własny 25% ceny brutto zakupu/usługi

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Beneficjenci:
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 aktywność zawodowa
 pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
Wysokość dofinansowania: 300 zł. miesięcznie, nad jedną (każdą) Wymagany udział własny 15% wartości czesnego
osobę – tytułem dofinansowania opłaty za pobyt dziecka osoby
niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opiekę

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Beneficjenci:
 znaczy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
Wysokość dofinansowania:
Wymagany udział własny:
 opłata za naukę (czesne) równowartość kosztów czesnego na  15% wartość czesnego dla osób zatrudnionych
jednym kierunku
 65% wartość czesnego (przy dwóch kierunkach
 dodatek na prowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł
studiów)
 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1.000 zł dla szkół
policealnych, bądź kolegium
 dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1500 zł. dla
pozostałych beneficjentów
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie
więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu:
 250 zł, gdy wnioskodawca zamieszkuje tereny
wiejskie,
 250 zł, gdy wnioskodawca porusza się na wózku
inwalidzkim
 200 zł, gdy wnioskodawca posiada dwie lub trzy
przyczyny wydania orzeczenia o
niepełnosprawności lub orzeczenie z powodu
całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C)
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty
z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną
(ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę
jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w
przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba
poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania
żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług
tłumacza języka migowego;
8) 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis
elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek
o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym
systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko
tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz
pierwszy).
9) 500 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca w poprzednim
semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej
(w związku z pandemią).

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
 W modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 W module II – przerwa w nauce,
 Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.
Termin przyjmowania wniosków:
 w zakresie modułu I również za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia od 01 marca 2022 do
dnia 31 sierpnia 2022r.,
 w zakresie Modułu II za rok akademicki 2021/2022 od 01 marca 2022r. do dnia 31 marca 2021 r.
 w zakresie Modułu II za rok akademicki 2022/2023 z chwilą zaliczenia roku akademickiego
2021/2022 nie później niż do dnia 10 października 2022r.
Na każde zadanie należy złożyć odrębny wniosek.
Wnioski dostępne są w zakładce https://szamotuly.pcpr.pl/kategoria/do-pobrania/

