
Regulamin rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
w ramach pilotżowego proglamu Aktywny Samorząd

1. RozpaĘwanie wniosków odbylvać się będzie przez pracowników DziŃtt Rehabilitacji
Społecznej Miej skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Proces rozpatrywania odby"wa się w następujących etapach:
a) ocena wniosku pod względem formalnym preprowńzona przezjednego pracownika,
b) ocena merytoryczna wniosku, przeprowńzana przez dwóch pracowników,

2. Prawidłowośó przebiegu procesu rozpaĘwania wniosków nadzoruje Kierownik Działu
Rehabilitacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3. W przypadku wniosku, który w trakcie oceny nasuwa wątpliwości co do moZliwości
pozlylvnej weryfikacji pod względem kryterium dotyczącego rodzaju niepełnosprawności
wnioskodawcy lub co do celowości dofinansowania, do podjęcia pozytpł,nej decyzji
wlłnagana jest opinia wydarra przez ekspefta - lekarza specjalisty o specjalizacji zńęanej
z rodzajem niepełnosprawności beneficjenta pomocy.

4. Ocena merytoryczna wniosków dotyczących Modułu I przeprowńzana jest w celu
wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu.
W nłiązku z tym stosowany będzie puŃtowy system oceny wniosków. Wnioski doĘczące
Modułu II nie podlegają ocenie merytoryaznej.

5. Preferencje przysfugujące wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach
Modułu I:

1) W 2014 roku preferowane będą wnioski osób niepełnosprawnych, które:
a) studiują,
b) uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych,
c) realizują obowipek szkolny, llrykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen
powyżej 4,00 lub udział w koŃursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienią
wolontariat),
d) realizują obowiązek szkolny, mając miej sce zamieszkania na terenie obszaru wiejskiego,
e) wykńą, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie: jakośó wykonywarrej pracy
lub poziom wyk ształcęnią
f1 są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy
zawodowe, naŃa języków obcych) albo, klóre jednocześńe dzińają na tzecz środowiska
osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej
przygotowaó do jej podjęcia lub do dalszego ksźałcenia (np. wspóĘraca z doradcą
zawodowym, trenelem pracy, psychologiem),

2) W sltuacji gdy limit środków ptzekazaly realizatorowi proglamu przez PFRON nie
umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną
uzyskaną w trakcie weryfikacji merytorycznej, o przymaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że
w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze malznym §topniem
niepełnosprawności, a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania w.rźona
w lit. a nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinarrsowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
wnioskodawców, których dochód jest najniższy,



ó. Maksymalna ilośó punktów możliwych do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej
wniosku wynosi:
a) w przypadku wniosku osoby dorosłej - 210 punktów,
b) w przlpadku wniosku osoby poniżej 18 roku lfcia, w imieniu której występuje opiekun
prawny - l75 puŃtów.

7. Minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi:
a) w prz}padku wniosku osoby dorosłej - 50 puŃtów,
b) w przypadku wniosku osoby poniżej l8-tego roku życia, w imieniu któĘ występuje
opiekun prawny - 60 punktów.

8. Wnioskodawca do 30 dni od dńa złożenia wniosku zostanie poinformowany o dokonaniu
weryfikacj i formalnej (pozltywnej /ne gatywnej ).

9. Z wniosków ocenionych merytorycznie sporądzany będzie raŃing ocen, w celu
wyłonienia wniosków o największej liczbie punktów.

10. W ramach Modułu II, kwota dofinarrsowania poniesionych kosztów nauki, doĘczących
semestru objętego dofinansowanie, Wynosi:
a) dodatek na pokrycie kosztów ksńńceńa:
- osoba ze macznym stopniem niepełnosplawtości 1 .200 ,00 ń,
- osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 1 . 100,00 zł,
b) dodatek za uiszczęnie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000,00 zł,
c) opłata za czesne:
- za pierwszy kierunek 100 % poniesionych kosztów,
- kźdy kolejny kierunek 50 % poniesionych kosźów.

1l. Wnioski, złożone w ramach Modułu II realizowane będą zgodnie z kolejnością ich
ńożeńą do wysokości ohzymanych środków finansowych. W przypadku niewystarczającej
ilości środkóu wysokośó dofinansowania zostanie propoĄonalnie pomniejszona do
v.ysokości posiadanych środków.
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