
Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” w 

Powiecie Kłobuckim w 2020r. 

 

Na podstawie zapisu Rozdziału I, pkt 2 Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i 

rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z 

dnia 4 marca 2020 r.,  ustala się szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków.  

I. Weryfikacja formalna i merytoryczna 

1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków jest dokonywana przez niezależnych co do 

treści swoich opinii dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku.  

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków odbywa się według kryteriów weryfikacji 

formalnej i karty oceny merytorycznej wniosku, co stanowi integralną część wniosku,  

zgodnie z określoną skalą punktową. Przy czym wnioski składane w ramach modułu II nie 

podlegają ocenie merytorycznej.  

3. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne, w przypadku ubiegania się o pomoc w 

zakresie Modułu I: Obszar A4, Obszar B1, B2, B3, B4, Obszar C1,  C3, C4, C5 dokumentem 

niezbędnym do rozpatrzenia wniosku jest zaświadczenie lekarskie sporządzone na druku 

stanowiącym załącznik do wniosku. 

4. Jako przeciętny miesięczny dochód określa dochód w przeliczeniu na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym netto o jakim mowa w ustawie dnia 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz.2220 z późn. zm. )- obliczony za kwartał 

poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się.  W 

przypadku działalności rolniczej dochód oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego 

dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego w 2018r. (Obwieszczenie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 września 2019r. M.P. 2019, poz 870) według 

wzoru: 2715 zł x liczba hektarów/12/liczba osób w gospodarstwie domowym.  

5. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą 

przyjmowane : 

-  od 1 marca do 30 sierpnia 2020 r., w sposób ciągły w ramach modułu I 

- od 1 marca do 30 marca 2020 r. w ramach modułu II za  semestr w roku akademickim 

2019/2020 

- od 1 września do 10 października 2020 r. w ramach modułu II za semestr w roku 

akademickim 2020/2021 



II Podejmowanie i realizacja decyzji o przyznaniu dofinansowania. Moduł I 

1. Dofinansowanie może być przyznane  wnioskodawcom, którzy spełniają kryteria formalne 

i merytoryczne,  w pierwszej kolejności osobom, których wnioski zostały ocenione najwyżej 

zgodnie z kartą oceny merytorycznej.   

2. Dodatkowo zgodnie z punktem 28, ppkt 1  dokumentu „ Kierunki działań oraz warunki 

brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2020 

roku” preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które są zatrudnione, posiadają 

podpis elektroniczny / profil zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o 

dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW, złożyły wniosek w pierwszym półroczu, w 

2019 lub 2020 r. zostały poszkodowane w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych. 

 3. Zwrot kosztów  dojazdu osoby niepełnosprawnej, ubiegającej się o wsparcie w ramach 

modułu I Obszar A- Zadanie 2 i 3 na miejsce odbywania kursu, C – Zadanie 1, 3 i 4 na wizytę u 

eksperta PFRON będzie obejmował:   koszty poniesione za przejazd środkami transportu 

publicznego z miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej do miejsca wezwania i z 

powrotem i będzie rozliczany na podstawie przedłożonych biletów.  

4. Złożone wnioski w ramach Modułu I będą rozpatrywane w dwóch terminach: 

- dla wniosków złożonych od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020r. w terminie do 15 lipca 2020 r. 

- dla wniosków złożonych po 30 czerwca 2020r. w terminie późniejszym.  

Ocenione merytorycznie wnioski będą szeregowane na liście rankingowej, przy czym w 

pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają osoby, które otrzymają największą ilość 

punktów. 

III. Dofinansowania w Module II 

1. W ramach  Modułu II dofinansowanie obejmuje: 

a) W przypadku osób niepracujących: 

- koszty opłaty za naukę (czesne) za każde półrocze, w wysokości 100 % równowartości 

kosztów w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia ale nie więcej niż 4.000 zł.  

oraz dodatkowo w wysokości  równowartości połowy  kosztów opłaty za naukę  na kolejnych 

kierunkach nauki w przypadku dwóch i więcej form kształcenia, ale nie więcej niż 2.000 zł. 

Wyższe dofinansowanie jest możliwe w przypadku gdy przeciętny miesięczny dochód 

wnioskodawcy nie przekracza 764 zł.  (netto) na osobę. 

b) W przypadku osób zatrudnionych: 

- 85 % kosztów opłaty za naukę (czesne) za każde półrocze w ramach jednej formy 

kształcenia  



– 35 % kosztów opłaty za studia (czesne ) za każde półrocze w ramach kolejnej formy 

kształcenia. 

- Wkład własny nie obowiązuje w przypadku osób, których przeciętny miesięczny dochód nie 

przekracza kwoty 764 zł. (netto) na osobę. 

c) Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia w wysokości do 1.000 zł. dla wnioskodawców 

pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1.500 zł. dla pozostałych 

wnioskodawców. W przypadku gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / profil 

zaufany na platformie EPUŁAP  i złoży wniosek za pośrednictwem platformy SOW dodatek na 

pokrycie kosztów kształcenia będzie zwiększony do 800 zł., przy czym możliwość ta dotyczy 

tylko tych wnioskodawców, którzy nie korzystali do tej pory z tego typu zwiększenia.   

Wysokość dodatku jest zależna od etapu studiów lub innej formy kształcenia na poziomie 

wyższym i wynosi: 

- Do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie 

wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok do 75% wyliczonej dla 

wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku. 

- Do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form kształcenia 

na poziomie wyższym.  

- Do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku 

pobierania nauki w kolejnych latach począwszy od trzeciego roku danej formy edukacji na 

poziomie wyższym. 

- Uczestnicy studiów doktoranckich i studiów II stopnia mogą otrzymać dodatek w kwocie 

maksymalnej na każdym etapie nauki.  

2. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę  następuje w dwóch transzach: 

a) Pierwsza transza obejmująca dofinansowanie do kosztów opłaty za naukę – po zawarciu 

umowy dofinansowania. 

b) Druga transza obejmująca dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – po przekazaniu 

realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego 

dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca 

uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu 

doktorskiego po złożeniu zaświadczenia ze szkoły uczelni, że wnioskodawca realizuje 

przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

4. W sytuacji niedoboru środków finansowych w stosunku do złożonych wniosków wysokość 

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia oraz dofinansowania do opłaty za naukę (czesne), 



mogą zostać pomniejszone o określoną wartość procentową w stosunku do wszystkich 

wnioskujących.   
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