Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
O dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą
ubiegać się:
1. Osoby niepełnosprawne
niepełnosprawności

stosownie

do

potrzeb

wynikających

z

a. spełniające kryterium dochodowe czyli posiadające – miesięczny
dochód netto obliczony za kwartał poprzedzający złożenie wniosku
nie przekraczający kwoty:
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej za
kwartał ogłaszane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
b. Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych
przy użyciu tego sprzętu
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – raz w
roku, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacja osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia
wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub
pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w
wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
Dla niepełnosprawnych mieszkańców Przemyśla oraz podmiotów określonych
w pkt. 2 posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie miasta
Przemyśla wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze
środków PFRON realizuje:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu Wieloosobowe Stanowisko
ds. Rehabilitacji Społecznej, ul. Dworskiego 98 parter, pok. 6, 7

Kolejność postępowania:
Z MOPS pobieramy do wypełnienia druk Wniosku o dofinansowanie ze środków
PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Druk
wraz z obowiązującą procedurą, dostępny jest również na stronie internetowej
www.mops.przemysl.pl
Wniosek o dofinansowanie osoba
niepełnosprawna składa wraz z
następującymi załącznikami w każdym czasie:






Kopią orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnym (oryginał do
wglądu),
Zaświadczeniem lekarza o konieczności prowadzenia rehabilitacji w
warunkach domowych
Dokumentami potwierdzającymi wysokość oświadczonych we wniosku
dochodów Wnioskodawcy oraz osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym osiągniętych w okresie trzech miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku, (nieobowiązkowo)
W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub
opiekuna prawnego do wniosku należy załączyć odpowiednio
uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o
ustanowieniu opiekuna prawnego (do wniosku załączyć kserokopię –
oryginał do wglądu).

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 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 lub działalności związanej z rehabilitacja osób
niepełnosprawnych,
 Przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,
 Przedmiot dofinansowania,
 Nazwę banku i numer rachunku bankowego,
 Miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,
 Przewidywany koszt realizacji zadania,
 Termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

 Informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez
wnioskodawcę na realizacje zadania do końca miesiąca poprzedzającego
miesiąc w którym składany jest wniosek
wraz z podaniem
dotychczasowych źródeł dofinansowania,
 Udokumentowaną informację o innych źródłach dofinansowania,
 Informacje o kwotach przyznanych wcześniej ze środków 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 80 % kosztów tego sprzętu nie więcej niż
do wysokości 5 krotności przeciętnego wynagrodzenia.
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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1190 z późn. zm.)

