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w sprawie wprowadzenia,§egulaminu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach
pilotażowego programu Aktywny samorzqd'

Na podstawie § 36 uśt. 1 pkt. l, ust. 2 pkt.1 i ust. 5 Regulaminu oTganizacyjnego Miejskiego
ośIodka Pomocy Rodzinię w B},tomiu oraz umowy nr AS3/000004/12/D z dniaŻ9 kńetńa
2013 r. w spmwie realizac.ji pilotaZowego ptogtanu Alrty,wny Samorz4d, zmienionej aneksem
z dńa 9 rnTca 2014 r.

Zarządzam, co następuje:

§l
Wprowadzić Regulamin rozpatrr.wania, a takźe karty ocęny mer}łorycznej wniosków,
o dofinansowanie w ramach pilotażowęgo ptogrml Aktywny samorzqd, firnlsowalego ze
środków Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno§prawnych.

§2

W sprawach niewegulowanych w rcgularninie lozpatrywania wniosków, stosuje się żasady
ploglamu pilotażowe go AkąĄłny Sąmorzqd.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się kiero\ł kowi Działu Rehabilitacji Społecztej.

§4

Zatządzeńe wchodzi w życie z dniem łTdarria, z mocą obowiązującą do 3l gnrdnia 20l5 r.

30 kwielnia 20l 5 r
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Regulamin rozpaĘ.wania rłniosków o dofinansowanię
w lamach pilotżowe go ptogtanlu Aktynłny Samorzqd

Program Akrywryl Samorzqd w 2015 r. obejmuje następujące obszary i zadania:
Moduł I likwidacja barier utrudniających ąklywizację spolecaą i zawodową, w tlłn:
Obszar A liłwidacja bariery transponouej:
- Zadanię 2: pomoc w uzyskaniu prawajazdy kategorii B,
ObszarB likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie fuformacyjnym:
- Zadanie 2: dofinansowanie szkolęń w zakresie obsfugi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowanią

Obwar C likrvidacja barier w poruszaliu się:
- Zadanie 2: pomoc w utrz}naniu §pra\łlości technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o
napędzie elełlrycznyn,
- Zadanie 3: pomoc w zakupie prot€zy kończ}ny, w którei zastosowano nowoczesne
Iozwiązania techniczne, tj. plotezy co najmniej na III poziomiejakości,
- Zadatie 4,, pomoc w uhz}łnaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w
któręj żastosowano nowoczesne rozwiąZania tęchniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
obszar D pomoc w utrzymalriu akt}.!łności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zalejmej;

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształceńa na poziomie wyższym,

l. Wnio§ki, złożone w ramach pilotażowego plogramn Ahwhy Samofzqd łozpafty§łu|ębęd,ą
przeż pracowników Dziafu Rehabilitacji Społecznej w następujących etapach:
a) ocena wiosków pod względem fomralrr;łl - przeprowadzana przez jednego pracownika,
b) ocęna m€r}toryczna wniosków - przeprowadzana przez dwóch pracownikóW (kżdy
pracownik ocenia wniosek na odrębnej karcie ocęny merytorycznej wniosku starrowiąca
zalączriknr 1i 2 do regulaminu),

2. Prawidłowość przebiegu procesu rozpatr}-wania wniosków nadzoruje Kierownik Działu
Ręhabilitacji Społęcznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3. Ocena mer}toryczta wniosków doryczących Modułu I przeprowadzarra jest w celu
rvyłonienia rłniosków, które mają największe szźlrxę na realizację celów programu.
W związku z t}.rn stosowany będzie puŃtowy system ocęny \łniosków.

4, Maksymalna ilość punlrtów możliwych do uzyskania w hakcie ocęny mer},torycmej
wniosl-u wynosi:
a) w przlpadku wniosku osoby dorosłej - 2l0 punktów,
b) w przypadku wniosku osoby poniżej 18 roku życia, w imieniu lćórej występuje opiekun
prawny 170 puŃtów.

5. Minimalna liczba punłtów uprawniająca do otr4łna_nia dofinansowania wynosi:
a) w przypadku wniosku osoby dorosłe.j , 50 puŃtów,
b) w pź}padku wniosku osoby poniżej 18-tego roku życia, w imieniu której występuje opiekun
prawny - 60 punklóą
c)w przypadku miosków w ramach Obszaxu C Zadanię nr 3 - l05 puŃtów co stanowi nie
mnie niż 50oń maks}malnej liczny puŃtów.
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6, Z wniosków ocenionych mer},torycznie sporządzany będzie ranking ocen, w celu wyłonienia
wniosków o największej liczbie puŃtów.

7. Wnioski dotycące Modufu II nie podlęgają ocenie mer}torycznej. Wnioski rozpatr},rir'ane
będą zgodnie z kolejnością ich źozenia, do \łysokości otrąmanych środków finansowych.

8. W ramach Modufu II, kwota dofirran§owania poniesionych kosźów naŃi, dotycących
semestru objętego dofi nansowaniem, w]mosi:
a) dodatek na pol§ycie kosżów ksżałceńa - 1.000,00 zł,
który możę być z\łiększony o kwotę:
- 700,00 zł z t},tułu posiadania szczególnych utnrdnień przez sfudenta;
- 500,00 zł w prąpadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkarria;
- 300,00 zł w przlpadku posiadania karty duZej rodziny,
b) dodatek za uiszczenię opłaly zaptzeqowadzenie przewodu doktorskięgo do kwoty 4,000,00
ń,
c) opłata za czesne do kwoty 3 .000,00 zł na kżĄ,rn kierunku.
Wysokość przyznanego dofrrransowania nie może być wyższa, rnż okeślona we wniosku.
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Karta oceny merytorycznei wniosku nr; FR.4311.'l....,..,.....2015 Moduł l

KRYTERlA ocElIY WNlosKU
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RAZEM ocENAWNlosKU (PKT 1- 5) maksymalnie 2l0

[,!inimalna liczba punktów, t]plawniająca do użyskania dofinansowania wynosi:

Pieczątka imienna, dala,
podpi§ pracownika dokonującego
oceny meMorycżnej wniosku



ocena eksperta Wnio9ku nr FR.4311.1............,20l5 Moduł l

Dot.,,....................

Data pfzekazania wniosku do opinii ekspeńa,...,.....,.......... (o ile dotyczy)

Proponowana h ota dorinansowania

Nie dotyczy !

Pjecząlka imienna, data, podpis pracownika

tr
dlń

opinia eksperta (o ile dotyczy)
wraz z merylorycznym, krótkim uzasadnieniem

W zakresie naj istotn iejszych zastrzeżeń

poźytywna: tr negatywna: !

data i czytelny podpis eksperta



Podsumowanie ocen merytorycznych Wniosku nr FR.4311.1,..,...,.....20l5 Moduł l

Dot. ......................

Dane pracownika Liczba punktów

suma punkiów

Średnia liczba punktóW

Proponowana kwota

ocena eksperta pozytywna| D negatlMna: D

Pieczątka imienna, data, podpis pEcownika
dokonując€go podsumowanie oceny meMorycznej

[\[ d^dg



ĄAr, 2

KARTA ocENY MERYToRYCZNEJ WNlosKU nr: FR.43l1.1....,.,..,...2015 Moduł l
Dot. .,..,..,.....,,.,...

KRYTER|A ocENY MERYToRYCZNEJ - punktacja stała
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RAZEM ocENA WNlosKu (PKT 1 -4) maksymalnie 170

Minimalna l;czba punktów, uprawniająca do uzyskania dofinansowania, Wynosi:

Pieczątka imienna, dala,
podpis pracownika dokonując€go
oceny meMorycznej wnio§ku
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ocena ek9perta wniosku nr FR.43l1.1.,..,........20l5 Moduł l

Dot.,..,.........,,.,.,...

Data przekazania Wniosku do opinii eksperta..................... (o ile dotyczy)

Proponowana kwota dofinansowania

Nie dotyczy !

Piecząlka imienna, data, podpis p€cownika

ć

$hd/ń

opinia ekspeńa (o ile dotyczy)
wfaz z rnęrytoryczny m, krótkim uzasadnieniem

w zakresie najistotniejszych zastr.eżeń

pozytywna: ! negatywna: tr

data i czytelny podpis eksperta



Podsumowanie ocen merytorycznych Wniosku nr FR.43l1.1...........,.20l5 iłoduł l

DoL ..,...................

Dane pracownika Liczba punktów

suma punktów

Średnia liczba punkiów

Proponowana kwota

ocena ekspeńa pozytywna: o negatywna: 0

Pieczątka imienna, data, podpis pEcownika
dokonującego podsumowanie oceny merytorycznej
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