Zadanie

Nazwa

Adresat programu

Formy i zakres pomocy, maksymalne
kwoty dofinansowania

Wymagany wkład własny
Możliwość refundacji
Dopuszczalność udzielania pomocy
Warunki wykluczające uczestnictwo w
programie
Terminy naboru wniosków

Zadanie

Nazwa

Adresat programu

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar A – likwidacja bariery transportowej
2

1
pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności do 16 r.ż. lub osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
ruchu
- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie o
niepełnosprawności do 16 r.ż.
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności
zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu: 05-R lub
10-N/12-C + zaświadczenie lekarza
specjalisty potwierdzające dysfunkcję
narządu ruchu

3

4

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
ruchu

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
słuchu w stopniu wymagającym korzystania
z usług tłumacza migowego

pomoc w zakupie i montażu
oprzyrządowania do posiadanego
samochodu dla osób ze znacznym albo
umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją narządu
słuchu

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu: 05-R lub
10-N/12-C + zaświadczenie lekarza
specjalisty potwierdzające dysfunkcję
narządu ruchu

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu słuchu: 03-L w
stopniu wymagającym korzystanie z usług
tłumacza migowego

- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
- dysfunkcja narządu słuchu: 03-L lub inne
+ zaświadczenie lekarza specjalisty
potwierdzające ubytek słuchu powyżej 70
db

4.800,00 zł w tym:
- 2.100,00 zł kurs i egzamin kat. B
- 3.500,00 zł kurs i egzamin pozostałych kat.
10.000,00 zł
- 800,00 zł pozostałe koszty uzyskania
prawa jazdy (zakwaterowanie, wyżywienie,
dojazd)
- 500,00 zł usługa tłumacza migowego
15% ceny brutto zakupu/usługi
25% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
koszty poniesione do 180 dni przed dniem
zawarciu umowy dofinansowania
złożenia wniosku
po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

4.800,00 zł w tym:
- 2.100,00 zł kurs i egzamin kat. B
- 3.500,00 zł kurs i egzamin pozostałych kat.
- 800,00 zł pozostałe koszty uzyskania
prawa jazdy (zakwaterowanie, wyżywienie,
dojazd)
- 500,00 zł usługa tłumacza migowego
25% ceny brutto zakupu/usługi
koszty poniesione do 180 dni przed dniem
złożenia wniosku

4.000,00 zł

15% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania

wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
do 31 sierpnia 2019r.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym
1
2
3
4
pomoc w zakupie sprzętu
pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego
elektronicznego lub jego
pomoc w zakupie sprzętu
elementów oraz oprogramowania
elementów oraz oprogramowania
dofinansowanie szkoleń w zakresie
elektronicznego lub jego
dla osób z orzeczeniem o
dla osób z orzeczeniem o
obsługi nabytego w ramach
elementów oraz oprogramowania
niepełnosprawności do 16 r.ż. lub
niepełnosprawności do 16 r.ż. lub
programu sprzętu elektronicznego i
dla osób z umiarkowanym stopniem osób ze znacznym stopniem
osób ze znacznym stopniem
oprogramowania
niepełnosprawności z dysfunkcją
niepełnosprawności z dysfunkcją
niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu wzroku
narządu słuchu i trudnościami w
narządu wzroku lub obu kończyn
komunikowaniu się za pomocą
górnych
mowy
- znaczny stopień
- umiarkowany stopień
- znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
niepełnosprawności
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r.ż.
- pomoc udzielona w ramach
- dysfunkcja narządu wzroku: 04-O
o niepełnosprawności do 16 r.ż.
- wiek do 18 lat lub wiek
obszaru B
lub zaświadczenie lekarza
- dysfunkcja narządu słuchu: 03-L
aktywności zawodowej lub
specjalisty potwierdzające
lub inne + zaświadczenie lekarza
zatrudnienie
obniżenie ostrości wzroku poniżej

5
pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego zakupionego w
ramach programu dla osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności
do 16 r.ż. lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności

- pomoc udzielona w ramach
obszaru B zadanie 1, 3 lub 4
- znaczny stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r.ż.

- dysfunkcja obu kończyn górnych:
zaświadczenie lekarskie
potwierdzające wrodzony brak lub
amputację co najmniej w obrębie
przedramienia lub znacznie
obniżoną sprawność ruchową
uniemożliwiającą korzystanie ze
standardowego sprzętu
lub
- dysfunkcja narządu wzroku: 04-O
lub zaświadczenie lekarza
specjalisty potwierdzające ostrość
wzroku równą lub poniżej 0,05
i/lub zwężenie pola widzenia do 20
stopni (w przypadku osób do 16
r.ż. ostrość wzroku równą lub
poniżej 0,1 i/lub zwężenie pola
widzenia do 30 stopni)

Formy i zakres pomocy,
maksymalne kwoty
dofinansowania

Wymagany wkład własny
Możliwość refundacji
Dopuszczalność udzielania pomocy
Warunki wykluczające
uczestnictwo w programie
Terminy naboru wniosków

Zadanie

Nazwa

- 24.000,00 zł dla osoby niewidomej
z czego na urządzenie brajlowskie
15.000,00 zł
- 9.000,00 zł dla osób z dysfunkcją
narządu wzroku
- 5.000,00 zł dla osób z dysfunkcją
obu kończyn górnych

10% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania
po upływie 5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

- 4.000,00 zł dla osoby
głuchoniewidomej
- 3.000,00 zł dla osoby z dysfunkcją
narządu słuchu
- 2.000,00 zł dla pozostałych
adresatów zadania
możliwość zwiększenia kwoty
dofinansowania o 100% w
indywidualnych przypadkach dla
osób z dysfunkcją narządu wzroku
lub słuchu
nie dotyczy
koszty poniesione do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku
po upływie 5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

0,1 i/lub zwężenie pola widzenia
do 30 stopni
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie

specjalisty potwierdzające ubytek
słuchu powyżej 70 db
- trudności w komunikowaniu się
za pomocą mowy
- wiek do 18 lat lub wiek
aktywności zawodowej lub
zatrudnienie

6.000,00 zł

2.500,00 zł

1.500,00 zł

30% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania
po upływie 5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

10% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania
po upływie 5 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

10% ceny brutto zakupu/usługi
koszty poniesione do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku
po zakończeniu okresu gwarancji na
przedmiot/usługę wcześniej
dofinansowaną

4

5
pomoc w zakupie skutera
inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym lub oprzyrządowania
elektrycznego do wózka ręcznego
dla osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności do 16 r.ż. lub
osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności z dysfunkcją
narządu ruchu powodującą
problemy w samodzielnym

wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
do 31 sierpnia 2019r.

1

zadanie nie jest realizowane

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
2
3
pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanego skutera
lub wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym dla osób z
orzeczeniem o niepełnosprawności
do 16 r.ż. lub osób ze znacznym
orzeczeniem o niepełnosprawności

pomoc w zakupie protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne tj. protezy
co najmniej na III poziomie jakości
dla osób ze stopniem
niepełnosprawności

pomoc w utrzymaniu sprawności
technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne
tj. protezy co najmniej na III
poziomie jakości dla osób ze
stopniem niepełnosprawności

Adresat programu

Formy i zakres pomocy,
maksymalne kwoty
dofinansowania

zadanie nie jest realizowane

zadanie nie jest realizowane

Wymagany wkład własny

zadanie nie jest realizowane

Możliwość refundacji

zadanie nie jest realizowane

Dopuszczalność udzielania pomocy

zadanie nie jest realizowane

Warunki wykluczające
uczestnictwo w programie
Terminy naboru wniosków

- znaczny stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r.ż.

3.500,00 zł

nie dotyczy
koszty poniesione do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku
po zakończeniu okresu gwarancji na
przedmiot/usługę wcześniej
dofinansowaną

- stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
- potwierdzona opinią eksperta
PFRON stabilność procesu
chorobowego
- potwierdzone opinią eksperta
PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku
wsparcia udzielonego w programie
- 9.000,00 zł w zakresie ręki
- 20.000,00 zł w zakresie
przedramienia
- 26.000,00 zł w zakresie ramienia
lub wyłuszczeniu w stawie
barkowym
- 14.000,00 zł na poziomie
podudzia
- 20.000,00 zł na wysokości uda
także przez staw kolanowy
- 25.000,00 zł na poziomie uda lub
wyłuszczeniu w stawie biodrowym
- 200,00 zł refundacja kosztów
dojazdu na spotkanie z ekspertem
PFRON
możliwość zwiększenia kwoty
dofinansowania w wyjątkowych
przypadkach po rekomendacji od
eksperta PFRON
10% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania
po upływie 3 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

- stopień niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
- potwierdzona opinią eksperta
PFRON stabilność procesu
chorobowego
- potwierdzone opinią eksperta
PFRON rokowania uzyskania
zdolności do pracy w wyniku
wsparcia udzielonego w programie

przemieszczaniu się i posiadających
zgodę lekarza na użytkowanie
przedmiotu dofinansowania
- znaczny stopień
niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności do 16 r.ż.
- wiek do 18 lat lub wiek
aktywności zawodowej lub
zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu
powodująca problemy w
samodzielnym przemieszczaniu się
- zgoda lekarza specjalisty na
użytkowanie skutera o napędzie
elektrycznym lub wózka ręcznego z
oprzyrządowaniem elektrycznym

- 2.700,00 zł w zakresie ręki
- 6.000,00 zł w zakresie
przedramienia
- 7.800,00 zł w zakresie ramienia
lub wyłuszczeniu w stawie
barkowym
- 4.200,00 zł na poziomie podudzia
- 6.000,00 zł na wysokości uda
także przez staw kolanowy
- 7.500,00 zł na poziomie uda lub
wyłuszczeniu w stawie biodrowym
- 200,00 zł refundacja kosztów
dojazdu na spotkanie z ekspertem
PFRON

5.000,00 zł

10% ceny brutto zakupu/usługi
koszty poniesione do 180 dni przed
dniem złożenia wniosku
po zakończeniu okresu gwarancji na
przedmiot/usługę wcześniej
dofinansowaną

35% ceny brutto zakupu/usługi
wyłącznie kosztów poniesionych po
zawarciu umowy dofinansowania
po upływie 3 lat, licząc od początku
roku następującego po roku, w
którym udzielono pomocy

wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
do 31 sierpnia 2019r.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) dla osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
Formy i zakres pomocy,
maksymalne kwoty
200,00 zł miesięcznie tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną
dofinansowania
Adresat programu
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

- aktywność zawodowa
- pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka
15% ceny brutto zakupu/usługi
koszty poniesione do 180 dni przed dniem złożenia wniosku
nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym

Wymagany wkład własny
Możliwość refundacji
Dopuszczalność udzielania pomocy
Warunki wykluczające
wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
uczestnictwo w programie
Terminy naboru wniosków
do 31 sierpnia 2019r.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub osób
mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
- 1.000,00 zł dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
możliwość zwiększenia dodatku:
- 700,00 zł w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę lub uzyskanie średniej ocen za poprzedni semestr nauki
4,0 lub wyższej
- 500,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
- 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny
- 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów/nauki
- 200,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyśpieszonym trybie
- 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2018r. lub 2019r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych
- 300,00 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z pomocy tłumacza migowego

Formy i zakres pomocy,
maksymalne kwoty
dofinansowania

dodatek nie przysługuje, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek/szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki bez ukończenia jej ponownie pobiera naukę na poziomie objętym uprzednio
dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu
dodatek ma charakter progresywny i motywacyjny, wysokość dodatku jest uzależniona od postępów wnioskodawcy w nauce:
- do 50% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji (do 75% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na pierwszym roku nauki w
ramach form kształcenia trwających jeden rok)
- do 75% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku na drugim roku nauki w ramach wszystkich form edukacji
- do 100% wyliczonej maksymalnej kwoty dodatku od trzeciego roku nauki w ramach wszystkich form edukacji, w tym studenci studiów II i III stopnia niezależnie od etapu nauki
- 3.000,00 zł opłata za naukę (czesne) w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania powyżej 3.000,00 zł dla osób, których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania powyżej 3.000,00 zł dla osób, przekraczających w/w kwotę po pozytywnej decyzji Pełnomocników Zarządu w Biurze PFRON
- 1.500,00 zł opłata za naukę (czesne) w ramach drugiej i kolejnych aktualnie realizowanych form kształcenia na poziomie wyższym

Adresat programu

Wymagany wkład własny

Możliwość refundacji
Dopuszczalność udzielania pomocy
Warunki wykluczające
uczestnictwo w programie
Terminy naboru wniosków

możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania powyżej 1.500,00 zł dla osób, których wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę
- 4.000,00 zł dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
15% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, korzystających z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym
65% wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, korzystających z pomocy w ramach więcej niż jedna formy kształcenia na poziomie wyższym, dotyczy drugiej i kolejnych
form kształcenia na poziomie wyższym
z obowiązku wniesienia wkładu własnego zwolniony jest wnioskodawca, którego wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764,00 zł netto na osobę
koszty opłaty za naukę (czesne) dotyczące bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia
maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym (nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie studiów III stopnia)
wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu
przerwa w nauce
do 31 marca 2019r. dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019
do 10 października 2019r. dla wniosków dot. roku akademickiego 2019/2020

