Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się:
1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, jeżeli
 prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do
realizowania zadania,
 udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z
innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Dla podmiotów określonych w pkt. 1 posiadających siedzibę lub prowadzących
działalność na terenie miasta Przemyśla wnioski o dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu Wieloosobowe Stanowisko
ds. Rehabilitacji Społecznej, ul. Dworskiego 98 parter, pok. 7.
Wniosek osoby prawnej i jednostki organizacyjnej o dofinansowanie ze
środków PFRON powinien zawierać:
 Nazwę podmiotu, siedzibę, adres,
 Numer NIP oraz numer REGON, status prawny i podstawę działania,
 Dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w
sprawie,
 Dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych,
 Nazwa, szczegółowy opis i miejsce realizacji zadania,
 Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia
niepełnosprawności ( nie dotyczy imprez masowych)
 Przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
 Nazwę banku i numer rachunku bankowego
 Przewidywany koszt realizacji zadania,
 Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,






Udokumentowaną informację o innych źródłach dofinansowania,
Informacje o kwotach przyznanych wcześniej ze środków PFRON,
Informacja o realizowaniu obowiązku wpłat na rzecz PFRON,
Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

W/w wniosek należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku
poprzedzającego realizacje zadania.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, Wnioskodawca otrzymuje
pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie
w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 % kosztów zadania.
Wnioskodawca nie może być jednostką organizacyjną powiatu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127
poz. 721), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

