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Zu,rąar"ni" .5-Ł.....
D)rektora Mięj.kiego Ośrqdła Pomoc) Rodzinie rł Byomiu

/ dnid 3.ł..n.ą.a.. źO / F,

w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania ze
środków Pństwowęgo Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach

modułu I pilotażowego ptoPlafiu Akwny samorzqd w 2019l.

Na pod§tawie § 5 ust. 5 pkt. 1, ust, 6 i u§t. 10 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bl.tomiu, mając na uwadzęl załączrrik do uchrł,ały nr 4/2019
Zarządu PFRON z dnia ż9 stycznia 2019 r,, tj. Kierunki działań oraz warunki brzegawe
obowięujqce fealizatorów pilotążowego programu Aktywny samorzqdw 2019 roku, zalącznik
nr l do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutęgo 2013 r, - tekst jednolity
wprowadzony uchwałąfi 16/2019 Zauąd! PFRON z dnia 5 marca2019 r. tj. Ząśady dotyczqce
wyboru dofinansowania i rozliczania wniosków o dofnansowanie w ramach Modułu I i I]
pilolłżol|ego programu Aktyluny Samorzqd oraz treść pilotżowego progtanu Akryllny
Samołzqd

zarządzam, co następuje|

§1

Wprowadzić Zasady rożpatrywania wnioskórv o udzielenie dofinansowania ze środków
Pństwowego Fundusżu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych w ramach modufu I
pilotażowego program,ł, Aktywny samorzqd w 2019 r.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzelil stosuje się żapisy Zawańe
w dokumentach pro gramowych;

1, Treść pilotażowego progtamll Aktywny Samorzqd

2. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dof'inansowanie
w ramach modułu l i II pilotażowego programl Aktywny Samorzqd (załącznik nr 1 do uchwały
t l5l20l3 Zarządu PFRON z dnia 22 lutęgo 2013 r, - tekstjednoiity wprowadzony uchwałą
ttt 1612019 Zanądj.tPFRON Z dnia 5 marca 2019 r,)

3. KietuŃi działań oraz warunki brzegowe obowiązttjące realizatorów pilotażc,*cg,., p.<rg.anu
Akty.wny Samorzqd w 2019 roku (Załącznik do uchwały m 4/2019 Zarządu PFRON ż dnia
29 stycznia 2019 r,)
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§3

Wykonanie załządzenia powierza się Kięrownikowi Działu Wsparcia Seniorów i Osób
Niepełnosprawnych,

§4

Załządzenie wchodzi w Ącie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od dnia 29 stycznia
2019 r. i obowiązuje do dnia ostatecznego rozlicżęnia umów zawafych w ramach realiżacji
pilotażowego programu Akąlłny Samołzqd - edycja2079 l.

zYDENTA

ma§zew§ki

,up.Ę



zAsADY

ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ZE
śRoDKówpAŃsTwowEGo FUNDUszU nr,rrłnrr,rrac.rr osón
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RĄMACH MODUŁU I PILOTAŻOWEGO

PRoGRAMU AKTYWNY SAMoRZĄD w 2019 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

l, Ilekoć w niniejszym dokumenciejest mowa o:
a) PFRON - oznacza to Państwo\ły Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprarł,nych.
b) MOPR, Ośrodku, Ręalizatolze - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu,
c) Beneficjencie, wnioskodawcy - oznacza to osobę ubięgającą się o dofinansowanie

w Iamach pilotażoweEo ploglamn Akwny Samorzqd
d) Dziale oataczato Dział Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych
ę) Programie oznacza to tręść pilotażowego programu,4 kq+vny Samorzqd
1) Zasadach oznacza to dokunent pn,: Zasady dotyczącę wyboru, dofinansowania

i rozliczania wliosków o dof'inansowanię w ramach modufu l i II pilotażowego progrirrnu
Akyłny Samorzqd (.załącznik nr 1 do uchwały nr 15/20l3 Zarządu PFRoN z dnia 22 1utego
20l3 r, - tekstjednolity \łprowadzony uchwaląft 1612019 Zażądu PFRON z dnia 5 marca
201.9 r,)

g) KieluŃach działania oznacza to dokument pn,: Kierunki działań oraz warunld brzegowe
obowiązujące Ręalizatorów pilotażo\łego programl AĘ,uny Samolzqd w 2019 roku
(Załącznik do rrchwały nr 412019 ZarządtlPFRON z dnia 29 stycznia 2019 r,)

2, Informacje dotyczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamieszcżone są na stroDie
internetowej Ośrodka (!,ww,mopr.b\.tom,pl),

3. Dn-rki rłniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowegó prografin Akwny samorzqd
wydawane i przyjmowane są w Dziale.

4, Wnioski wydawane i przyjmowane są zgodnie z Zarządzeliem nr 10 Dyrektora MOPR
w B},tomiu ż dnią l l lutego 2019 r. (Ze zm.) w spra\łie tetminór.v przyjmowania wnioskół,
o dofinansowanie w ląmąch pilotażowego prograrr;s Alłlwą.l Samoźqd. TęIminy te mogą
w ciągu roku zostać zmienione w przypadku uprowadzenia zmian przez PFRON,

5. Wnioski i innę dokumenty lejestrowane są w kancelarii MoPR G)rzesłane pocztą)
lub w Dziale (Złożone bezpośrednio u pncownika Działu),

6.W przypadku złożenia kserokopii załącznikórv konieczne jest przedstawienie do rvglądu
oryginału dokumentów pracownikowi Działu,

7. Złożęnię wniosku nie jest lóv,noznacznę z przyznaniem dofinalsowania.
8.IIość przyznanych dofinansowali zależy od wl,sokości środków przekazanych przez PFRON

(dofinansowania pżyzna,wane są do wl,czerpania środków finansowych PFRON
przekazanych na dany rok realizacji plo$amu).

9. Wnioski nieaealizowane w dan}łl roku nie podlegają pzesrrnięciu na rok następny,
Wnioskodawca rł,inien złożyć nowy wniosęk \ł roku następnym,
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10, Wnioski podlegają ocenie na zasadacl,t okleślonych w rozdziale II pkt, 1_7 niniejszych
zasad.

11, Każdy pncownik MoPR węryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronności
(wzór - załącznik nr l),

12. Podanie nieprawdziwych danych we rłniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje
odmouą przlznania dofi nanso\Ąani",

13 . Decyzję o ptzyzlaniu lub odmowie przyznarria dofinansowania podej muj e Dyrektol MoPR
1ub Zastępca Dyrektora MOPR (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na podstawie
przedłożonych dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Dziale (wzór - zŃączttik
nr2i3).

14, W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega daisżemu lozpaty\,vaniu.
15. Prawidłowość przebięgu procesu lozpatrywania wniosków nadzoruj e Kielowrtik Działu,

II. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinan§owanie w ramach pilotażowego programu
Akq,wny Sahronq.I Moduł I - likwidacja barier utrudniających akł,\łiżację społeczną
i zł}yodową

1. Wnioski, złożone w ramach pilotażowego programu AĄlłny Samotzqd Modttł I
rożpatrywane będą plzez pracowników Działu \! następujących etapach:
a) ocena wniosków pod względem formalnym - przeprowadzana przez jednego pracownika

(wżór - żałącznik nr 4),
b) ocena merytoryczna wniosków przeprowadzana przez dwóch pracowników - kazdy

pracownik ocenia wniosek na odrębnej karcie oceny mer}torycznej wniosku (wzór -
załącznik nr 5,6).

2. Pracownik Działu w terminie 10 dni od dnia złoźenia wrriosku weryfikuje go pod względem
fonnaln}n, W razie uchybień we wniosku i negaty\łnej oceny formalnej MOPR informuje
Beneficjenta o występujących rve wniosku uchybieniach, które powinny zostaó usunięte
w terminie:
a) do i4 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni rł, przypadku uchybień imych, niż sprawy irnansowe.
Nieusunięcie uchybień w \łTznaczon).m terminię powoduje pozostawienie wniosku
beż rozpatrzenia, Po usunięciu uchybień wniosek ponorłnie poddawany j est ocenie formalnej,

3. W tem,inie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Beneficjenta
o poz}tywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym a także o terminie przekazania
informacji dotyczącej wyniku oceny merlłorycznej,

,+, Oceny merytoryczne wniosków dokonywane są prżez placowrików wyznaczonych przez
Kierownika Dziafu (wzór - załączntkt 7).

5. Ocena merytoryczna wniosków dotyczących Modułu I przeprowadzana jest w celu
lr,yłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację ceiów programu.
W zwiąZku z tym stosowany będzie puŃto\łry system oceny wniosków. oceny merytolyczne
w bieżącym roku będą dokonywane:

\.
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a) dla wniosków złożonych do 12 lipca 2019 r, ocena zostanie dokonana do 30 sierpnia
2019 r.l

b) dla wniosków złozonych od 15 iipca do 31 sieĘnia 2019 l. ocena zostanie dokonana do
30 \łTżeśnia 2019 L;

c) dla wniosków złożonych po 31 sierpnia 2019 r. w wyniku prry\aócenia przez Realizatora
plogramu telminu do złożenia wniosku ocena zostaie dokonana do 30 dni po dokonaniu
pozl,tlłr,rrej werylrkacji formalnej.

6, Po podsumowaniu ocen melytolycznych wniosków (wzór - za]'ączttik ff 8) spoźądzany
będzie ranking ocen, w celu wyłonienia wniośków o największej liczbie puŃtów (wżór -
załącznik nł 9). Ranking ocen merytorycznych będzie sporządzany w terminie do 14 dni po
teminie dokonania oceny okeślonyn w ust, 5 a, b i c.

7, Po sporządzeniu przez pracownika Działu raŃingu ocen MOPR informuje Beneficjenta
o liczbie zdobytych punktów a także sposobie rozpatrżenia wniosku. W przypadku
poąt)ałnego rczpattzelia wniosku Beneficjent zostaje poinformowany o dalszym trybie
postępowania.

8, WaruŃi uczestnictwa osoby niepełnosprawrej w programie w module I (Zgodnie
z rozdziałem VI usl. ] pfogramu i ust, 1 kierunkół działania)..

1. Obszar A:
a) Zadanie I,.

. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w prz}padku osób do 16 roku
życia - orzeczęnie o niepełnosprawności,

. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

. dysfunkcja narządu ruchu;
b) Zadańeż:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
. wiek akL},u.nojci za"rodouej.
. dysfuŃcja nfiządu ruchu;
c) Zadanie 3:
. znaczny lub umiarkowany stopień Diepełnosprawności,
. wiek aktyułności zauodo!Ąej.
, dysfuŃcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumaczajężyka

migowego;
d) Zadanie 4;
. znacany lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
. więk ak§.wności zawodowej iub zatrudnienie,
. dysfuŃcja narządu słuchu;
2. obszar B:
a) Zadalie I:
. znaczny stopięń niepełnosprawności lub w przJpadku osób do 16 roku życia _ orzeczenie

o niepelnosprawności.
. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfuŃcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;
b) Zadańe2:
. pomoc udzielona w nmach Obszaru B;
c) Zadanle 3:
. umialkowanystopieńniepeŁlosprawności,

dysfuŃcja narządu waoku,
l
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. wiek aktywności zawodolvej lub zatrudnięnie;
d) Zadanie 4:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub rł,przypadku osób do 16 loku

życia - orzecżenię o niepełnosprawności,
. dysfunkcja narządu słuchu,
. trudności \ł komunikowaniu się za pomocą mowy,
. Wiek do lat 18 lub wiek akt}nności zawodowej lub zatrudnienie;
e) Zadanie nr 5:
. pomoc udzielona $, Zadaniu| 1, 3 lub 4,
. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do ] 6 roku życia - orzeczenie

o niepełnosprawności;
3, Obszar C:
a) Zadanie 1:
. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 loku życia - orzeczenie

o niepełnosprawności,
. zatrudnienie lub nauka lub potrvierdzone opinią ekspelta PFRON rokowania uzyskania

zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,. wiek do 1at 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
. dysfunkcje unienożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą Wóżka

inwalidzkiego o napędzie ręczn;ł,n;
b) Zadanie2:
, Znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie

o niepełnosprawności:
c) Zadanie 3 i4:
. stopieńniepełnosprawności,
. wiek aktl,rvności zawodowej 1ub zatrudnienie,
. potwierdzona opinią eksperta PFRoN stabilność procesu chorobowego,. pot\,Vierdzone opinią eksperta PFRoN lokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku

wsparcia udzielonego w prognmie;
d) Zdanie 5:
. znaczny stopień niepelnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku źycia - orzeczenie

o niepełnosprawności,
, rłiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
, dysfunkcja narządu ruchu porvodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,. zgoda lekarza specjalisty na uźytkowanie skutera o napędzie eleklrycznym lub wózka

ręcznego z oprzyrządolłaniem elektrycznym;
4, obszal D:
. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosplawności,
, Ńtywnośó zawodowa,
. pełnienic roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

9, Warunłiem *ykluczającym uczestnictwo w programie w module I jest posiadanie
wymagalnych żobo\łiązań wobec PFRON lub wobec Realizatora pŃElafin (zgodnie
: rozdzialcm VI 

^l. 
lprogranu).

10, Częstotliwość udzielania pomocy lv ramach Modułu I (zgodnie z rozdziałem VI ust, 5
programu):



a) Obszar A i Obszar C - ZadaĄia: 7 i 3 oftz 5 - ponowna pomoc może być udzielona po
upływie 3 lat, licząc od pocżątku loku następującego po roku, w którym udzielono
pomocy;
Obszu C - Zadanid2 i 4 oraz Obszar B Zadirnie 5 ponorłna pomoc może być udzielona
po zakończeniu okesu grł,arancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 - ponowna pomoc może być udzielona po upływie
5 lat, licząc od początku roku następującego po loku, w któryn udzielono pomocy.

11, Formy i zakes pomocy udzielanej w ramach ploglamu w ramach Modułu I - likwidacja
ba eI utrudniających Ńtywizację społeczną i Zawodo\łą (zgodnie z rozdżiałem l1l ust. 1 pkt.
1-1 pfogfamu i ust, I kielunkó.ł dzialąnia)|

1) obszar A - likwidacja bariely tlansporto\łęj:
a) Zad,anl.e 1 oftzZadaDie 4 - żakupu i montaźu oprzyrządowania do posiadanego samochodr-r:
b) Zadanie 2 otŁZadanie 3 kosztów uzyskania prawajazdy, w szczególności:. kursu i egzaminów na pmwo jazdy, oraz w przypadku kursu poza mieiscowością

zamieszkania:
. zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,. dojazdu (przyjazd na kurs i powót z kursu), a w przypadku Zadania 3 także:. usług tłumacża migowego;
2) Obszar B - likwidacja barier \ł, dostępie do ucżestniczenia w społeczeństwie

informacyjnym:
a) Zad,ańę 1, Zadanie 3 oraz Zad.alie 4 - zakupu sprzętu ęlektronicznego iub j ego elemeutów

oraz optogramowania;
Zad,anlę 2 szkoleń rł zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania;
Zad,alie 5 kosztów uhzymania sprawności techdcznej posiadanego sprzętu
elektronicznego;

b)

c)

b)

c)

3) Obsżar C likwidacja barier w poruszaniu się:
a) Zadanie l:
. zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
. kosżów doj azdu adresata proglamu na spotkanie z ekspeftem;
b) Zad,alię 2
, kosztów utĘymania sprawności techdcznęj posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego

o napędzie elęktrycznym;
c) Zadanie 3:
. zakupu ploteuy kończyny. w której zastosowano nowoczesnę lozwiązania techniczne,. kosżtów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspefiem PFRoN lub kosztów dojazdrr

ekspeńa PFRoN na spotkanię z adresatem programu:
d) Zad,ante 4:
. kosztów utrzymania sprawności techricznej posiadanej protezy kończyny, W której

zastosowano rlowoczesne rozrł.iązania techniczne,
. kosztów dojazdu adlesata progranu na spotkanię z ekspeńem PFRoN lub kosźów dojazdu

eksperia PFRoN na spotkanię z adresatem plogramu;
e) Zadanie 5 - zakupu skutera inwalidzkięgo o napędzie elektrycznym lub oprzyrządolvania

elektrycznego do wózka ręcznego;
4) obszar D kosztów opięki nad osobą zaleźną (opłata ża pob}-t dziecka w żłobku lub

przędszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
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12, Refirndacj a poniesionych kosźów (zgodńie z rozdziałem VI] ust. 3 pkt. ] plogrąmu) fioże
dotyczyćl
a) Obszar A: Zadanie 7 i 4, Obszar B: Zadanie I,3 i 4 oraz Obszal C: Zadanie 1, 3 i 5

łyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania.
b) 1v pozostab,ch przypadkach także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożeniem

\miosku.

13. Maksymalna kwota dofinansowania w ftlmach modułu I lynosi, w ptzypadkn (zgodnie
z usl_ 9 kielunków dziąłąnia):
1) obszaru A:
a) $,Zadaniu 1 - 10.000 zł,
b) w Zadaniu 2 lub 3 4.800 Zł, w tym|

- dla kosżów kursu i egzaminóW kategorii B ,2.100 zł.
dla kosztów kLrrsu i egzaminów pozostałych kategorii - 3.500 zł,
dla pozostałych kosńór, uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością
zamięszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwatelowaniem, wyż},rvieniem
i dojazden w okresie trwania kursu) - 800 zł,

, d]a kosżów usług tłumacza migowego - 500 zł,
c) \ł,Zadaniu 4 - 4,000 zł;
2) obszaru B|

a) r, Zadaniu 1:

dla osoby niewidomej - ż4.000 z1, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysftrŃcją naządu wzroku - 9.000 zł,
- dla osoby z dysfuŃcją obu kończyn górnych - 5,000 żł,
b) rł Zadaniu 2:

- dla osoby głuchoniewidomej 4.000zł,
- dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu - 3.000 zł,

- dla pozostałych aclresató\ł obszaru 2.000 zł.
z możliwością zwiększenia kł,oty dofinansowania w ind1.*,idualnych prąpadkach,

maksymalnie o 1000ń, wyłącznie w przlpadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub
słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c) w Zadaniu 3 - 6,000 Zł,

d) w Zadaniu 4 2.500 zł.
e) rł Zadaniu 5 1,500 zł;
3) Obszaru C:
a) rł.Zadaniu 2 - 3,500 zł.
b) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie j Ńości, przy amputacji:
- w zakresie ręki 9.000 zł,
- przedramienia - 20.000 zł,

Iamienia lub wyłuszcżeniu w stawie barkow}m - 26 .000 zł,
- na poziomie podudzia- 14_000 ń,

na wysokości uda (także prZęZ staw kolanowy) 20.000 zł,
uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w łyjątkowych przypadkach i wyłącznie
wtedy, gdy celowośó zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy
wnioskodawcy), Zostanie zarękomendowana przez ek§perta PFRoN,
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c) w Zadaniu 4 - do 30oź kwot, o których mowa w lit, b,
d)w Zadaniu 3 i 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie

z ękspertem PFRON lub kosaów dojazdu ekspęńa PFRON na spotkanie z beneficjentem
plognmu w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 Zł,

e) w Zadaniu 5 - 5.000 żł;
4) obszaru D 200 zł miesięcznię - t}tułem kosztów opieki nadjedną (każdą) osobą Zaleaą.

14, Udział własny wnioskodawcy jest wynagany w poniższych zadaniach (zgodnie z ust_ 22
pkt, ] i 23 kierunkóv działania):
a) 10% ceny brutto zakupr/uslttgi w ramach obszaru B Zadania:1, 4 i 5. obszaru c -

Zadalia: 3 i 4,
b) 15% ceny brutto zakupu./usługi w ramach Obszaru A - Zadania| 1 i 4 ońz Obszaru D.
c) 25% ceny brutto zakuprr/usługi w ramach obszaru A - Zadania: 2 i 3,
d) 30% ceny brutto Zakupr/usługi w lamach obszaru B - Zadanie 3,
ę) 35% ceny brutto Zakuprr-/usługi wramach obszaru C Zada.rrie 5;
f) udział własny może pochodżić Z lóżnych źródeł jednak nie może pochodzić ze środków

PFRoN.

15, Maks)malna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcię oceny mer}.torycżnej
wniosku wynosi 100 puŃtów,

16. Minimalna liczba puŃtóW uzyskana w trakcie oceny meqtorycznej uprawniająca do
otrz}mania dofinansowania Wynosi 25 puŃtów.

17, Gdy limit środków finansowych ptzekazany Realizatorowi proglamu plżez Pńst\.owy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nię umożliwia udzie]enia dofinansowania
wszystkim wnioskodawcom z lównoźędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania
decyduje (zgodnie z ust. 28 pkt. 2 kierunkó\Ą, dziąłąnia)|
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że

w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze żnacżnym stopnienl
niepełnospralłno ści,

a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyraźona w lit. a) nie prowadzi do wyboru
wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, żę w piellł,szej

kolejności realizowane będą wnioski rłnioskodawców, których dochódjest najniższ),

18, W przypadku wątpliwości dotyczących ponownęgo dofinansorłania sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oplogĘmowania ośiodek zastrzega sobie prawo do
wezwania Wnioskodawcy do uzupełnienia uzasadnienia ponow]ego dofinansowania,
Dopuszcza się udział infoimatyka Zatrudnionego w MoPR w ocęnię mel}torycznej Wniosku
w zakresie dotyczącym zasadności udzielenia ponownego dofi nansowalia.

19. W przlpadku gdy w trakcię rozpatywania wniosku Ośrodek poweźmie jakiękolwiek
wątpliwości, dopuszcza się wezwanie Beneficjenta pomocy do złożenia dodatkowych
wyj aśnień.
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