Nr sprawy:
MOPR.PFRON.41550.2-..../201..

Wypełnia Realizator programu

program finansowany ze środków PFRON

WNIOSEK „Moduł II” -

wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu -

o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z zasadami, kierunkami działań oraz warunkami
brzegowymi pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązującymi w 201.. r.
zamieszczonymi na stronie internetowej www.pfron.org.pl, www.mopr.chelm.pl
We wniosku należy zaznaczyć właściwy obszar przez zakreślenie pola □
We wniosku należy wypełnić wszystkie rubryki, ewentualnie wpisać „Nie dotyczy”.
W przypadku, gdy w formularzu wniosku przewidziano zbyt mało miejsca, należy w odpowiedniej
rubryce wpisać „W załączeniu - załącznik nr ….” Czytelnie i jednoznacznie przypisując numery
załączników do rubryk formularza, których dotyczą. Załączniki powinny zostać sporządzone w układzie
przewidzianym dla odpowiednich rubryk formularza.
1. Informacje o Wnioskodawcy

DANE PERSONALNE
Imię ....................................................….……..Nazwisko .............................. …………………...
Data urodzenia ..................................r. Dowód osobisty seria ...................... numer……………..

PESEL

□□□□□□□□□□□

Stan cywilny:

wolna/y

Płeć:

kobiet

mężczyzna

zamężna/żonaty

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

ADRES DO KORESPONDENCJI

(miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z
zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem
codziennego wnioskodawcy, w którym
skoncentrowane są plany życiowe. Uwaga! mieć
tylko jedno miejsce zamieszkania)

wpisać jeżeli jest inny niż adres podany w „Miejsce
zamieszkania”

Kod pocztowy
Poczta …………………………………………………
Miejscowość ………………………………………….
Ulica ………………………………………………….
Nr domu ………………. Nr m. ……………………..
Powiat ………………………………………………..
Województwo ………………………………………..

Kod pocztowy
Poczta …………………………………………………
Miejscowość ………………………………………….
Ulica ………………………………………………….
Nr domu ………………. Nr m. ……………………..
Powiat ………………………………………………..
Województwo ………………………………………..

miasto do 5 tys. mieszkańców
inne miasto

wieś

Kontakt telefoniczny: nr kier ............. nr tel. ……………….. /nr tel. komórkowego …………………
e-mail (o ile dotyczy): …………………………………………………………………………………………
W sytuacji osób z dysfunkcją narządu słuchu rodzaj kontaktu przez sms:

tak

nie

4. Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania
Wnioskodawca pobiera naukę równocześnie w ramach kilku, poniżej wymienionych, form kształcenia lub pobiera naukę
na kilku kierunkach danej formy kształcenia

 tak

 nie

Jeżeli tak – poniższą tabelę „Zakres rzeczowy i finansowy wnioskowanego dofinansowania” należy skopiować i wypełnić dla każdej szkoły (kierunku
nauki) oddzielnie.

Wnioskuję o przyznanie dofinansowania na pokrycie kosztów nauki
na semestr/półrocze …………… roku akademickiego (szkolnego) ………. / ……….
Lp.

Rodzaje kosztów

Wartość ogółem w zł

1.
2.

Opłata za naukę (czesne)
Dodatek za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które
mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich

3.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony w związku z:

1.

poniesieniem przez Wnioskodawcę kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania

2.

z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z
tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.
w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny.

3.

RAZEM:
Wnioskowana kwota dofinansowania na ….… semestr/półrocze roku akademickiego/szkolnego ……../….…..
…………………………zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………..)
5. Informacje uzupełniające
a) Czy Wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny

 tak

 nie

b) Czy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
 tak  nie, Jeśli tak, to jakie koszty, w jakiej wysokości?:……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Czy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się  tak  nie, Jeśli tak, to jakie
koszty, w jakiej wysokości i z jakiego powodu*:………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
d) Czy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w komunikowaniu się (np. tłumacz języka migowego,
asystent)  tak  nie, Jeśli tak, to jakie koszty, w jakiej wysokości i z jakiego powodu*: …………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………........................
Czy Wnioskodawca korzysta z dofinansowania do tłumacza języka migowego lub asystenta ze środków PFRON lub innych,
jakich? ………………………………………………….., w jakiej wysokości ?…………………………………………………
*Brak uzasadnienia lub uzasadnienie nie spełniające wymogów będzie podstawą odmowy przyznania dofinansowania.
e) Ilość dotychczas powtarzanych semestrów/półroczy …………. w ramach obecnie realizowanej formy kształcenia
Czy Wnioskodawca powtarza obecny semestr/półrocze, rok szkolny lub akademicki:  tak  nie
Który raz powtarzany jest obecny semestr …….. , ile razy wnioskodawca otrzymał dofinansowanie do tego semestru
…………………
Oświadczam, że:
1. przyjmuję do wiadomości i stosowania, że ewentualne wyjaśnienia, uzupełnienia zapisów lub brakujących załączników do wniosku należy
dostarczyć niezwłocznie w terminie wyznaczonym przez Realizatora programu oraz, że prawidłowo zaadresowana korespondencja, która
pomimo dwukrotnego awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie za doręczoną;
2. przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie warunków uczestnictwa określonych w programie w dniu podpisania umowy;
3. w ciągu ostatnich 3 lat byłem(am) stroną dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po mojej stronie:  nie  tak
Uwaga! - w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” nie mogą uczestniczyć osoby które w przeszłości, były stroną umowy zawartej
z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie - wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym wygasło
zobowiązanie wobec PFRON;
4. znane są mi zasady, kierunki działań oraz warunki brzegowe pilotażowego programu „Aktywny samorząd” obowiązujące w 201…r.,
zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl które przyjmuję do wiadomości i stosowania,
5. nie ubiegam się i nie będę w danym roku ubiegał się odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten sam cel - za pośrednictwem innego
Realizatora.
UWAGA!
W przypadku, gdy Wnioskodawca będący studentem polskiej szkoły wyższej i zakwalifikowany na wyjazd stypendialny za granicę lub będący
studentem uczelni zagranicznej lub odbywający staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej, przedstawia do wniosku
wystawione w języku innym niż język polski zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
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