Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki
działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
●
●
●
●

●

●

●

●

Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka
będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką
(dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania
przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
●
●
●

w szkole policealnej,
w kolegium,
w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia
podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub
niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „
Kierunki działań (…)”

Główne zmiany w stosunku do zasad określonych w 2016 roku:
1. Przekazanie środków do samorządu powiatowego na realizację programu nastąpi nie wcześniej niż po:
wykorzystaniu środków przekazanych w 2016 roku lub otwarciu drugiego rachunku;
2. Ujednolicono maksymalną wysokość kwoty dodatku w Module II (1.000 zł) zamiast przedziału kwotowego
obowiązującego w ubiegłym roku (700-1.000 zł); Dodatek ten może być zwiększony zgodnie z zasadami
wskazanymi w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” – ust. 13, a także jest wypłacany w wysokości zależnej od
poziomu pobierania nauki (ust. 16);
3. Jeśli Wnioskodawca zamierza ubiegać się o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania czesnego, to musi
wskazać okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie wniosku (ust. 11 pkt 2 lit. b);
4. Realizator programu przyjmuje własne kryteria/okoliczności uzasadniające zwiększenie w Module II dodatku na
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pokrycie innych kosztów kształcenia, z puli określonej w ust. 13 pkt 1;
5. Zwiększono kwotę dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów
studiów II stopnia (magisterskich), analogicznie do kwot przewidzianych dla studentów studiów III stopnia i dla
studentów czwartego i kolejnych lat jednolitych studiów magisterskich (do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku - ust. 16);
6. Przekazanie dofinansowania czesnego i dodatku związanego z przewodem doktorskim otwartym poza studiami III
stopnia będzie następowało w formie jednorazowej transzy (100% przyznanego dofinansowania) - po podpisaniu
umowy (ust. 17);
7. Dodano możliwość podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w
przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego
dofinansowaniem (ust. 20 pkt 6);
8. Nastąpiła modyfikacja zasad zwalniania z obowiązku wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla
zatrudnionych beneficjentów, obecnie obowiązuje tylko kryterium dochodowe; Z obowiązku wniesienia udziału
własnego zwolnione są osoby zatrudnione, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę (ust. 23 pkt 2);
9. Ograniczono kryteria preferencyjne przy rozpatrywaniu wniosków w module I – preferencje zostały wyznaczone
wyłącznie dla osób zatrudnionych (ust. 29 pkt 1 projektu), co podkreśla pro-zatrudnieniowy charakter pomocy;
10. Wyznaczono końcowy termin (4 grudnia 2017) składania przez Realizatora programu dodatkowego
zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu (ust. 31).
Pozostałe zmiany mają charakter: organizacyjny, porządkujący lub precyzujący dotychczasowe zapisy. Więcej
informacji o pomocy w Module II (pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) znajdą Państwo pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie oraz formularze wniosków zostaną
opublikowane w najbliższym czasie.
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