Radom, dnia 28 luty 201E r.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA POMOCY W UZYSKANIU
WYKSZTALCENIANAPOZIOMTE WYZSZYM W RAMACH PILOTAZOWEGO
PROGRAMU ..AKTYWNY SAMORZAD'
MODUT-

II

W 2018 roku W GMINIE MIASTA RADOMIA REALIZOWANEGO
PRZEZ MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOI,ECZNEJ W RADOMIU

l. Przyznajqc dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie Wzszym
w ramach pilotaZowego programu ,,Aktywny Samorz4d" Modutr II stosuje siQ proceduy okreSlone
przez Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych:
1) ,, Zasady .uqyznaczone w programie ,,Aktlrvny samorz4d" przyjete uchwatr4

nt

1512013

Zarzqdu Pairstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych z dnta
22 lutego 2013 r. zmienionej uchwal4 nr 1412074 Zarzqdu PFRON z dnia
21 lutego 2014 roku, uchwal4 nr 5/2014 Rady Nadzorczej Paristwowego Fulduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych z dnia 9 czerwca 2014 roku, uchwale Zarzqdu
PFRON nr 1312015 z dnia 29 stycznia 2015 roku, uchwal4 nr 33/2015 Zarz4du PFRON z
dnia 79 marca2015 roku oraz uchwaN47l /2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku."
2) zasady dotycz4ce wyboru, dofinansowania i rczhczatia wniosk6w o dofinansowalie
w ramach Modul I i II pilotaZowego programu ,,Aktywny samorz4d", stanowi4ce zalqcznlk
nr 1 do uchwaly nr 7412074 Zarzqdu PFRON z dnia 2l lutego 2014 roku, zmienionej
uchwal4 nr 71,/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku.
3) Kierunki dziaLafi oraz warunki brzegowe obowi4zuj4ce realizator6w pilotazowego
programu ,,Aktywny samorz4d" w 2018 roku zgodnie z uchwalq nr 5/2018 Zarz4du PFRON
z dnia 31 stycznia 2018 roku

2. Wnioski podlegaj4ocenie zgodnie z zalqczonymi wzorami:
1) deklaracji bezstronnoici stanowi4ce zalqczntk nr ldo zasad,
2) opinii formalnej stanowiqce zalqcznlk nr 2 do zasad
3) decyzji w sprawie dofinansowania stanowi4ce zalqcznik nr 3 do zasad
3. W ramach I tsanszy Srodk6w hnansowych rozpatrzeniu oraz zawarcit umowy o dofinansowanre
w zakresie udzielenia dofinansowania do pomocy w uzyskaniu wyksztalcenia na poziomie
'u'ryzszym w ramach Modulu II podlegaj4 wnioski zloZone od dnia 1 marca 2018 r. do dnia
30 marca 2018 roku.
przypadku posiadania 6rodk6w finansowych rozpatrzenit oraz zawarciu umowy
o dofinansowanie w zakesie udzielenia dofinansowania do pomocy w uzyskaniu wyksztalcenia na
poziomie Wzszym w ramach Modulu II b9d4 podlega6 wnioski zloZone po dniu 30 marca 2018
roku.
5. Wnioski zloZone od dnia 1 wrzeSnia 2018 roku do dnia 10 paLdziemtka 2018 roku zostan4
rozpairzone po posiadaniu Srodk6w finansowych wystarczaj 4cych na realizacjg zloZonych
wniosk6w w ramach Modulu II.
6. W przypadku posiadania Srodk6w finansowych rozpatrzeniu bgdq podlega6 wnioski zloZone po
dniu 10 paZdziemika 2018 roku.
7. Oceny formalnej wniosk6w bgdzie dokonywalo dw6ch wyznaczonych pracownik6w Dzialu
Rehabilitacj i Os6b Niepelnosprawnych.
8. ZwiEkszenie dodatku na pokrycie koszt6w ks
na zasadach oke3lonych w pkt. 9-11 moZe
^alcenia
jego
nastqpii w sltuacji gdy wnioskodawca 1ub
pelnomocnik wykaze, uzasadni lub udokumentuje
ponoszenie dodatkowych koszt6w.
9. Zwigkszenie dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia do 700 zt przyznaje sip jedynie
szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach po dokonaniu indywidualnej oceny wniosku
przedlo?onych dokument6w przeprowadzonej przez pracownlk6w Dzialu Rehabilitacii Os6b
Niepelnosprawnych.
10. Dokonuj4c oceny kt6rej mowa
pkt. pracownicy Dzialu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych bior4 pod uwagg w szczeg6lnoSci :
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- posiadany stopief niepelnosprawno6ci,
- rodzaj schorzenia,
- poruszanie sig za pomoc4 w6zka inwalidzkiego,
- posiadanie niepelnosprawnodci sprzEZonych,
- konieczno66 korzystaria z pomocy os6b drugich.
11. Decyzjg o przyznaniu dofinansowania podejmuje Prezydent Miasta Radomia lub Pelnomocnicy

Ptezydetxa Miasta Radomia zgodnie z udzielonym pelnomocnictwem po dokonaniu szczeg6towej
analizy wniosku, zatqczonych dokument6w i oceny o kt6rej mowa w pkt.9 sporzqdzonej przez
pracownik6w Dzialu Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych.
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