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PROCEDURA UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW 
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

I PODMIOTY UPRAWNIONE 

1. O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać 

sięosoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat 

przeddniem złożenia wniosku; 

- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych 

warunkówtechnicznych i lokalowych do realizacji zadania; 

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanieprzedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

2. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający sięo 

dofinansowanie ma zaległość wobec PFRON lub podmiot ten, był w ciągu trzech lat przedzłożeniem 

wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczynleżących po 

stronie tego podmiotu. 

II ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU I PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA 

1. Złożenie aktualnego druku wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Żninie wraz z 

załącznikami: 

a) aktualnym wypisem z właściwego dla formy prowadzenia działalności rejestru lub 

ewidencjisądowej (ważny 3 miesiące); 

b) aktem regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu 

będącegownioskodawcą (np. statut, umowa, regulamin organizacyjny); 

c) dokumentem, z którego wynika uprawnienie osoby fizycznej do działania w imieniuwnioskodawcy 

(np. dokument pełnomocnictwa); 

d) udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania, np. 

dokumentamipotwierdzającymi posiadanie środków własnych lub pochodzących z innych źródeł 

nasfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON; 

e) oświadczeniem, iż wnioskiem o dofinansowanie objęte są osoby niepełnosprawne z terenupowiatu 

żnińskiego; 

f) harmonogramem rzeczowo-finansowym określającym terminy wykonania całego zadania 

orazterminy wykonania zakresu objętego wnioskiem o dofinansowanie; 

g) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) 

zobowiązany jest dołączyć do wniosku także: 

- zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rokkalendarzowy  
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oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie onieskorzystaniu z pomocy de 

minimis w tym okresie; 

- informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych 

samychkosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym 

jestzwiązana pomoc de minimis. 

h) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest pracodawca prowadzący zakład pracy 

chronionejzobowiązany jest do wniosku dołączyć również: 

- potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej; 

- informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu 

rehabilitacjiosób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 

- informację, o której mowa w ust. 2, lit. g niniejszej procedury. 

2. Realizacja zadania następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały w 

sprawiepodziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dany 

rokkalendarzowy, aż do momentu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel 

(w danym roku kalendarzowym). 

3. Uznanie zasadności dofinansowania ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych należy do podejmującego decyzję o przyznaniu dofinansowania. 

Przy rozpatrywaniu wniosków dyrektor PCPR posiłkuje się tzw. Komisją ds. rozpatrywania wniosków 

osób niepełnosprawnych oraz Zespołem opiniującym, w skład którego wchodzą przedstawiciele  

z każdej gminy, z obrębu granic administracyjnych Powiatu Żnińskiego. 

III ZASADY ROZPATRYWANIA I REALIZACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych należy złożyć w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizacjęzadań. 

2. Dofinansowanie ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do 

PowiatowegoCentrum Pomocy Rodzinie w Żninie, będącego właściwym dla miejsca zamieszkania 

osóbniepełnosprawnych objętych wnioskiem o dofinansowanie. 

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w terminie 10 dni od dnia złożeniawniosku 

informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinnyzostać usunięte 

w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powodujepozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia. 

4. Rozpatrywanie wniosków następuje po podjęciu przez Radę Powiatu Żnińskiego uchwały wsprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nadany rok 

kalendarzowy. 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniawniosku w 

terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku. 

6. Wnioski rozpatrywane są wg kolejności wpływu kompletnego wniosku. 
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7. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.)  przed zawarciem umowy zobowiązany jest 

przedstawićzaktualizowaną informacje o pomocy de minimis lub innej pomocy publicznej 

przeznaczonej nate same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą otrzymanej po złożeniu wniosku 

odofinansowanie ze środków PFRON. 

8. Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z 

osobąprawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.  

9. Środki finansowe PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowieo 

dofinansowanie. 

10. PCPR może przeprowadzić w miejscu realizacji zadania kontrolę w zakresie przedmiotu 

wnioskuzarówno przed jego rozpatrzeniem jak i po zawarciu umowy w okresie wskazanym w 

umowie. 

11. O wszystkich zmianach dotyczących danych zawartych we wniosku oraz dołączonej do 

niegodokumentacji Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Powiatowe 

CentrumPomocy Rodzinie w Żninie. 

12. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania ze środków PFRON, będących w 

dyspozycjiPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie do sportu, kultury, rekreacji i 

turystykijest to, aby wnioskodawca nie był jednostką organizacyjną powiatu żnińskiego. 

IV WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 

1. Wysokość dofinansowania do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osóbniepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

2. Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem przedsięwzięcia, a kwotą dofinansowania leży po 

stroniewnioskodawcy. 

3. Udział środków własnych nie może wynieść mniej niż 40% kosztów przedsięwzięcia. 

4. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przedprzyznaniem 

środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środkówPFRON. 


