
   
  
 
 
Realizator programu: 
Powiat Pilski 
Starostwo Powiatowe w Pile 
Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa 
aleja Niepodległości 33/35 
64-920 Piła   
 

Szczegółowe zasady rozpatrywania wniosków w 2021 roku przez 
Realizatora programu „Aktywny samorząd” Moduł I.  
 

I. Wnioski w 2021 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 

rozpatrywane będą zgodnie z: 

1. Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 r. - załącznik do Uchwały 

Nr 2/2021 Zarządu PFRON z dnia 11 stycznia 2021 r., 

2. Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków  

o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” (Załącznik nr 3 do Uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia  

4 marca 2020 r., Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON z dnia 

22 lutego 2013 r. -tekst jednolity).  

 
II. Terminy i tryb składania wniosków w Module I : 

1. Wnioski są przyjmowane w terminie od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.:  
 

1) w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Pile, aleja 

Niepodległości 33/35 w Kancelarii, parter, pokój 15, 

2) w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia 

(SOW) dla osób niepełnosprawnych posiadających podpis 

elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.   

2. Za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę jego złożenia w Starostwie 

Powiatowym w Pile, w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, 

datę stempla pocztowego. Wnioski składane na platformie SOW 
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rejestrowane są w momencie wysłania wniosku i złożenia podpisu  

w systemie. 

III. Weryfikacja wniosków: 

1. Wnioski będą weryfikowane na bieżąco. 

2. Złożone wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej. 

3. Realizator informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku 

uchybieniach, które powinny być usunięte w wyzaczonym terminie. 

4. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie, spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Dopuszcza się możliwość 

przywracania terminu na usunięcie uchybień we wniosku. 

5. Skompletowany wniosek zostaje rozpatrzony niezwłocznie jednak nie później 

niż w terminie o którym mowa w rozdziale IV ust. 5.  

6. Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie dane  

z wymaganymi załącznikami. 

7. Weryfikacja wniosków jest przeprowadzona w oparciu o dokumenty 

dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku (dane i informacje wynikające  

z wniosku).  

8.   Weryfikacja merytoryczna wniosku przeprowadzona jest w celu wyłonienia 

wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu  

i które mieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez 

PFRON na realizację programu. 

9. Ocenie merytorycznej nie podlega wniosek, który otrzymał negatywną ocenę 

formalną. 

10. Realizator ustanowił punktowy system oceny wniosków we wszystkich   

obszarach i zadaniach modułu I, uwzględniając kryteria preferencyjne,  

o których mowa w ust. 13. 

11. Dokonując oceny merytorycznej Realizator będzie stosował punktowy system 

oceny wniosków, uwzględniający preferencje i kryteria, o których mowa  

w ust. 13, znajdujący się w Karcie Oceny Merytorycznej Wniosku (KOMW), 

stanowiącej integralną część każdego wniosku. 

12. Karta Oceny Merytorycznej Wniosku posiada maksymalną i minimalną liczbę 

punktów (minimalny próg) uprawniającą do uzyskania dofinansowania  

w ramach danego obszaru i zadania. 
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13. W 2021 roku zgodnie z preferencją PFRON, Realizator ustalił następującą 

punktację złożonych wniosków, dotyczących osób niepełnosprawnych, które:  

1) są zatrudnione (w rozumieniu programu) – 10 pkt.,  

2) uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania 

wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich 

aktywności (eksperta PFRON w ramach obszaru C, zadania:1, 3-4,a także 

eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla 

osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez 

realizatora) – 10 pkt.  

3) posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 

lat 16 w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną 

przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie jest 

wydane z powodu całościowych  rozwojowych (12-C)  - 10 pkt., 

4) posiadają podpis elektroniczny/Profil zaufany na platformie ePUAP 

i złożyły wniosek w formie elektronicznej w SOW – 10 pkt., 

5) złożyły wnioski w terminie do 30.06.2021 r. – 5 pkt., 

6) w 2020 lub 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu 

lub innych zdarzeń losowych – 5 pkt., 

7) studiują – 20 pkt., 

8) wykazują dochód netto przypadający na osobę w gospodarstwie 

domowym, poniżej wskazanej przez Zarząd PFRON kwoty (764 zł) 

- 10 pkt., 

9) w obszarze D - nie otrzymały dofinansowania na ten sam cel lub  

w pozostałych obszarach są: dzieci i młodzież ucząca się w szkole  

w wieku od lat 7 do lat 20 (dzieci mają obowiązek uczenia się w szkole 

od 7-18 r.ż. Kryterium również dotyczy młodzieży uczącej się w szkole 

średniej: liceum do 19 r.ż. i technikum do 20 r.ż.) – 20 pkt. 

  
14.  Realizator wyznaczył w 2021 roku minimalny próg punktowy  

dla wszystkich obszarów i zadań w wysokości co najmniej 10 pkt, 

umożliwiający udzielenie wsparcia w ramach programu.  

15. W przypadku, gdy limit środków finansowych PFRON przekazanych 

  nie umożliwi udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom  

  z równorzędną oceną wniosku, o dofinansowaniu decyduje: 
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1) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta. W pierwszej 

kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem 

równoważnym, przy czym orzeczenia dzieci do lat 16 będą traktowane  

na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Gdy  

ta reguła postępowania nie doprowadzi do wyboru wniosku  

o dofinansowanie, w dalszej kolejności uwzględnione będą: 

2) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy.  

W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, 

których dochód jest najniższy. 

16. Wnioski, które uzyskają co najmniej minimalny próg punktowy i wyższą      

punktację zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej Wniosku (KOMW), będą 

szeregowane na liście rankingowej w kolejności zgodnie z uzyskaną oceną 

punktową.  

17. Realizator postanowił przywracać termin na złożenie wniosku,    

wnioskodawcom, którzy wystąpią z prośbą o przywrócenie terminu,  

z zastrzeżeniem, że dot. wniosków złożonych do 31.12.2021 r. 

IV. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania  

1. Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej 

dofinansowania są aktualne informacje na dzień złożenia wniosku,  

z wyjątkiem wniosków osób zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty 

danych – w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania 

dofinansowania są informacje aktualne na dzień uzupełnienia/korekty 

wniosku.  

2. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w imieniu Realizatora 

podejmuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa 

Starostwa Powiatowego w Pile.   

3. Decyzja w sprawie przyznania dofinansowania podjęta zostanie zgodnie  

z ust. 5, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu aneksu w sprawie realizacji 

programu oraz przyznaniu środków finansowych PFRON na realizację 

programu w 2021 roku i zależna jest od limitu środków przyznanych przez 

PFRON.  



 5 

4. Decyzję w sprawie dofinansowania Realizator podejmuje na podstawie listy 

rankingowej, w następujący sposób: pierwszeństwo mają wnioski, które 

uzyskały najwyższą ocenę wg KOMW (liczbę punktów) z zastrzeżeniem,  

że liczba punktów nie może być niższa od liczby o której mowa w rozdz. III  

ust 14. 

5. Realizator w sprawie przyznawania dofinansowania wnioskodawcom, 

przyjmuje kwartalny cykl rozpatrywania wniosków, podejmowania decyzji  

i przygotuje zgodnie z cyklami, listy rankingowe złożonych wniosków. 

Wnioski, ocenione w danym kwartale poniżej ustalonego, minimalnego progu 

punktowego umożliwiającego bieżące udzielanie dofinansowania oraz 

wnioski, które nie mogą być zrealizowane w danym cyklu, ze względu na 

wysokość aktualnego limitu środków finansowych, przechodzą do puli 

wniosków rozpatrywanych w kolejnym cyklu.  

6. Decyzję, w sprawie przyznania dofinansowania wnioskodawcom  

z uchybieniem terminu złożenia wniosku, Realizator podejmie  

po rozpatrzeniu i przyznaniu dofinansowania wnioskodawcom, którzy 

dotrzymali terminu złożenia wniosków. 

7. Decyzja w sprawie odmowy dofinansowania wymaga pisemnego 

uzasadnienia.  

Wszelkie informacje należy czytać łącznie z dokumentem pn. „Kierunki działań 

oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu 

„Aktywny samorząd” w 2021 roku, a także z „Zasadami dotyczącymi wyboru, 

dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II 

pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.   

 

 

        /-/ Marta Wojnar 

 

 

Piła, 26.02.2021 r. 


