Szczegółowe informacje na temat programu:
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Pomoc obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów poniesionych w
związku z kontynuowaniem nauki w szkole policealnej, uczelni wyższej I i II
stopnia, studia podyplomowe i doktoranckie), kolegium (pracowników służb
społecznych lub nauczycielskim oraz w związku z otwartym przewodem
doktorskim poza studiami doktoranckimi.

WARUNKI UCZESTNICTWA:



znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:







opłaty za naukę czesne – do .
zł dofinansowanie powyżej kwoty .
zł
możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy miesięczny dochód wnioskodawcy nie
przekracza
zł netto na osobę ,
% kosztów opłaty za naukę czesne na drugim i kolejnych kierunkach
kształcenia dofinansowanie powyżej kwoty .
zł możliwe jest wyłącznie w
przypadku gdy miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza
zł netto na
osobę ,
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do .
zł na semestr,
Możliwość zwiększenie dodatku maksymalnie o:








zł – dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oznaczonym
symbolem 05-R, 04-O, 10-N lub 03-L, w przypadku ponoszenia szczególnych
kosztów z tytułu barier w poruszaniu się lub komunikowaniu,
zł – w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
zł – w przypadku posiadacza aktualnej Karty Dużej Rodziny,
zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch
lub więcej kierunkach studiów/nauki,
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
.
zł,
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny.
Całkowita wysokość dodatku wynosi:





do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na I roku
nauki, w przypadku form kształcenia trwającej jeden rok dodatek wynosi %
do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na II roku
nauki,
do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na III roku
nauki,














do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – na IV i
kolejnych latach nauki (studenci studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów
doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki)
UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:

brak udziału własnego – w przypadku niezatrudnionych beneficjentów
programu, pobierających naukę na jednym kierunku kształcenia,
% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu,
pobierających naukę na jednym kierunku kształcenia,

% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu,
dla drugiej i kolejnych form kształcenia/kierunków,
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego zwolniony jest
wnioskodawca, gdy miesięczny przeciętny dochód wnioskodawcy nie przekracza
zł netto na osobę,
dofinansowanie opłaty za naukę czesne ulega zmniejszeniu o
zł w
przypadku, gdy wnioskodawca po ukończeniu nauki w ramach danej formy
edukacji na poziomie wyższym rozpoczyna naukę na tym samym poziomie
kształcenia chyba że uczęszcza na dwa kierunki jednocześnie .
CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

każdy wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie łącznie maksymalnie w
ramach
semestrów/półroczy łącznie z programem STUDENT i STUDENT II ,
refundacja może dotyczyć kosztów opłaty za naukę poniesionych przed
zawarciem umowy o dofinansowanie dotyczących bieżącego roku
akademickiego/szkolnego, niezależnie od daty ich poniesienia.

Termin składania wniosków:
MODUŁ I:
1. od 01.04.2017 r. do 30.08.2017 r.

MODUŁ II:
1. semestr wiosenno/letni – od 01.03.2017 r. do 30.03.2017 r.
2. semestr jesienno/zimowy – od 01.09.2017 r. do 10.10.2017 r.
Szczegółowe informacje na temat programu:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i
zawodową

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (dofinansowanie)

WARUNKI UCZESTNICTWA:




znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności,
wiek do lat
lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja narządu ruchu,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA



.

zł, w tym:



UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:



CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

% ceny brutto zakupu/usługi,

pomoc może być udzielona co lata, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,

Zadanie 2
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (dofinansowanie lub
refundacja)
WARUNKI UCZESTNICTWA:









znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej,
dysfunkcja narządu ruchu,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA – .

zł, w tym:

koszt kursu i egzaminów – .
zł,
pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością
zamieszkania wnioskodawcy dojazdy, zakwaterowanie, wyżywienie –
zł,
UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:
% ceny brutto zakupu/usługi,




CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

pomoc może być udzielona co lata, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,
refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do -ciu miesięcy
przed złożeniem wniosku,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w
społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania (dofinansowanie)
WARUNKI UCZESTNICTWA:




znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat
lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:





dla osoby niewidomej – .
zł, z czego na urządzenie brajlowskie
dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – .
zł,
dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – .
zł,



UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:



CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

.

zł,

% ceny brutto zakupu/usługi,

pomoc może być udzielona co lata, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,

Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
(dofinansowanie)
WARUNKI UCZESTNICTWA:




znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
wiek do lat
lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:




dla osoby głuchoniewidomej – .
zł,
dla pozostałych adresatów obszaru – .
zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych
przypadkach, maksymalnie o
%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom
dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.



UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:



CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

brak udziału własnego,

pomoc może być udzielona co lata, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (dofinansowanie
lub refundacja)
WARUNKI UCZESTNICTWA:


znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:







.

zł,

UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:

brak udziału własnego,

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,
refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do -ciu miesięcy
przed złożeniem wniosku,

Zadanie 3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości (dofinansowanie)

WARUNKI UCZESTNICTWA:





stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:

Przy amputacji:










ręki – .
zł,
przedramienia – .
zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – .
zł,
na poziomie podudzia – .
zł,
na wysokości uda także przez staw kolanowy – .
zł,
uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – .
zł, Dodatkowo:
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i
wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV dla
zdolności do pracy wnioskodawcy , zostanie zarekomendowana przez eksperta
PFRON,
refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON
lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w
zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż
zł.



UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:



CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

% ceny brutto zakupu/usługi,

pomoc może być udzielona co lata, licząc od początku roku następującego po
roku, w którym udzielono pomocy,

Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne, co najmniej na III poziomie jakości
(dofinansowanie lub refundacja)
WARUNKI UCZESTNICTWA:



stopień niepełnosprawności
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie




potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego
potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w
wyniku wsparcia udzielonego w programie
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:














koszt utrzymania sprawności protezy:

ręki – .
zł,
przedramienia – .
zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym – .
zł,
na poziomie podudzia – .
zł,
na wysokości uda także przez staw kolanowy – .
zł,
uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym – .
zł, Dodatkowo:
refundacja kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON
lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w
zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż
zł.
UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:
% ceny brutto zakupu/usługi,

CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,
refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do -ciu miesięcy
przed złożeniem wniosku,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej dofinansowanie do opłaty
za żłobek, przedszkole, opiekunkę itp.
dofinansowanie lub
refundacja)
WARUNKI UCZESTNICTWA:





znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka,
MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA:




zł miesięcznie, nie więcej niż .
zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki
nad każdą jedną osobą zależną,
przez aktywność zawodową należy rozumieć zatrudnienie lub rejestrację w
urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub jako osoba poszukująca pracy i nie
pozostająca w zatrudnieniu,



UDZIAŁ WŁASNY WNIOSKODAWCY:



CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELENIA POMOCY:

% ceny brutto zakupu/usługi,

refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu miesięcy
przed złożeniem wniosku.

