Numer sprawy ...............................................

......................................................................................
pieczęć wnioskodawcy

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON
ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

Część A : Dane i informacje o wnioskodawcy
1. Nazwa i adres wnioskodawcy:
Pełna nazwa:

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer posesji

Gmina

__-___
Powiat

Numer telefonu

e-mail

2. Osoby uprawnione do realizacji i zaciągania zobowiązań finansowych wnioskodawcy:
(Pieczątka imienna)
(Pieczątka imienna)
(Pieczątka imienna)

podpis

podpis

.................................................................

podpis

...............................................................

.................................................................

3. Informacje o realizacji obowiązku wpłat na rzecz PFRON przez wnioskodawcę:
Czy wnioskodawca jest zobowiązany do wpłat na rzecz PFRON

Tak

□

Nie

□

Tak

□

Nie

□

Proszę podać podstawę zwolnienia z wpłat na rzecz PFRON
Czy wnioskodawca zalega z wpłatami na rzecz PFRON
Kwota zaległości

złotych

................. ............ ...........
............

4. Informacje o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
Wnioskodawca zatrudnia ogółem osób

1

Wnioskodawca zatrudnia ogółem osób niepełnosprawnych

..................................

etatów

..................................

etatów

..................................

%

1

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

1

W przeliczeniu na etaty.

5. Informacja o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych:
Wnioskodawca prowadzi działalność rehabilitacyjną dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności:
leczniczej

□

zawodowej

□

społecznej

□

2

Ilość osób objętych działalnością rehabilitacyjną :
W tym niepełnosprawnych:
Do 18 lat:

Powyżej 18 lat:

Razem:

6. Informacje uzupełniające o wnioskodawcy:
Zakres terytorialny działania Wnioskodawcy

Status prawny:

REGON:

Nr rejestru sądowego:

Data wpisu do rejestru sądowego:

Organ założycielski:

__.__.____
NIP:

Numer identyfikacyjny PFRON:

Data uzyskania statusu ZPCH:

Nazwa banku:

Nr konta bankowego:

Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT

Tak

7. Informacja o korzystaniu ze środków PFRON:
Numer i data zawarcia umowy
Kwota przyznana

Razem:
W tym na rzecz:

8. Informacje uzupełniające o wnioskodawcy:
Źródła finansowania działalności wnioskodawcy

2

Przeciętnie w miesiącu.

□

Nie

□

Źródło: PFRON/WOZiRON/Starostwo Powiatowe

Syntetyczna charakterystyka działalności wnioskodawcy:
cel działania, teren działania, liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością, liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i
kwalifikacje rehabilitantów i techników, znaczenie jej działalności dla osób niepełnosprawnych i inne informacje

9. Załączniki wymagane do wniosku:
Załączono do
wniosku tak/nie

Nazwa załącznika
Aktualny wypis z rejestru sądowego
Statut
Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez
co najmniej 2 lata
Sposób reprezentacji (pełnomocnictwo)
Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych
obciążeniach
W przypadku Zakładów Pracy Chronionej dodatkowo:
Decyzja o nadaniu statusu ZPCH
Sprawozdanie F-01 i F-02
Kwota naliczania oraz sprawozdanie z wykorzystania Zakładowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych

Część B: Informacje o przedmiocie wniosku
1.Przedmiot wniosku, przeznaczenie dofinansowania:

2. Szczegółowy preliminarz sprzętu:
lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nazwa

ilość sztuk cena jednostkowa

wartość ogółem

do weryfikacji
(wypełnia PCPR)

3. Miejsce realizacji zadania (instalacji sprzętu):
Pełna nazwa:

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Numer posesji

Gmina

__-___
Powiat

Numer telefonu

e-mail

4. Przewidywane efekty: liczba osób niepełnosprawnych korzystających z efektów zadania
(przeciętnie w miesiącu), w tym liczba osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności:

5. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania:
informacje o zabezpieczeniu pomieszczeń niezbędnych do zainstalowania wnioskowanego sprzętu:

informacja o zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry niezbędnej do właściwego wykorzystanie sprzętu:

6. Koszt przedsięwzięcia:
1. Przewidywalny koszt ogólny przedsięwzięcia:
2. Własne środki przeznaczone na realizacje zadania:
3
3. Inne źródła finansowania ogółem :
a.
b.
c.
d.
4. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu:
kwota słownie:
3

Środki wpłacone, przyrzeczone, gwarancyjne.

złotych
złotych
złotych, z tego:
złotych
złotych
złotych
złotych
złotych
złotych

7. Planowany czas realizacji zadania:
Czas realizacji proszę określić w miesiącach:

8. Inne informacje uzupełniające o przedmiocie wniosku:

9. Uzasadnienie konieczności zakupu sprzętu:

10. Załączniki wymagane do wniosku:
Załączono do wniosku
tak/nie

Nazwa załącznika
KRS/statut/udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz osób
niepełnosprawnych przez co najmniej 2 lata
Zaświadczenie o koncie bankowym bez obciążeń
Zaświadczenie o pomocy de minimis obejmującym okres 3 lata poprzedzające rok złożenia
wniosku
Zaświadczenie o sytuacji ekonomicznej
Szczegółowy preliminarz sprzętu
Udokumentowanie źródeł finansowania innych niż PCPR
Inne dokumenty:
a.
b.
c.
Oświadczenia wnioskodawcy
1.
2.
3.

Podane w części A i części B wniosku informacje są zgodne z prawdą.
Zatrudniam fachową kadrę do obsługi zadania/zobowiązuję się do zatrudnienia fachowej kadry do obsługi
4
zadania .
Posiadam odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do realizacji zadania.

4. Reprezentowana przeze mnie organizacja nie posiada żadnych zobowiązań wobec Skarbu Państwa i posiada
środki w części wymaganej niezbędnej do realizacji projektu.
5
5. Reprezentowana przeze mnie organizacja jest płatnikiem/nie jest płatnikiem podatku VAT.
6.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że jestem świadom(a) odpowiedzialności karnej za
składanie nieprawdziwych danych (Artykuł 233 Kodeksu Karnego). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr
101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).

__.__.____

...........................................................................................

(data i podpis osób uprawnionych do reprezentacji wnioskodawcy)

Informujemy, że w przypadku podania informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym wniosek
zostanie przekazany do archiwum bez rozpatrzenia.
4
5

Niepotrzebne skreślić.
Niepotrzebne skreślić.

