
         
 
  

OGŁOSZENIE 
 

O TRYBIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON 
PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU 

 PN „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III ” 
 

 
Informujemy, że Powiat Rawski  w 2017 roku   uczestniczy w programie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  pn. ”Program 
wyrównywania różnic między regionami III” .  
W ramach tego programu można  ubiegać się  o dofinansowanie ze środków PFRON                           
w następujących  obszarach: 

1. obszar B – likwidacja barier urzędach, placówkach edukacyjnych lub 
środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,  

2. obszar C –  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 
3. obszar D –  likwidacja barier transportowych, 
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego  wkładu własnego w projektach  

dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 
5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.: 

1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni 
socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby 
niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; 

3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:                                                 
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które                    
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi 
do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 
b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, 
które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
c) 250.000,00 zł dla autobusów; 

4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały 
korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób 
niepełnosprawnych; 

5. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania 
realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane 
postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi. 

Wysokość środków PFRON (intensywność pomocy) przeznaczonych na realizację 
każdego projektu dofinansowanego  w ramach programu nie może przekroczyć: 

 w przypadku obszaru  B  -  30 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w ramach programu, 
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 w przypadku obszaru  C  -  70 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w ramach programu, 

 w przypadku obszaru D - 60 % kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do 
objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek 
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów 
dotyczących warsztatu terapii zajęciowej , 

 w przypadku obszaru E -wartość wymaganego wkładu własnego, lecz nie więcej niż 
25% całkowitych kosztów  realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania, 

 w przypadku obszaru G – 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym 
roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowe osób 
niepełnosprawnych, 
. 

Informacje na temat Programu, warunki brzegowe, procedury i zasady realizacji Programu, 
oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl. 
(programy PFRON, Program wyrównywania różnic między regionami III).  
 
Wnioski w ramach obszaru B, C, D, należy składać w Starostwie Powiatowym                        
w Rawie Mazowieckiej przy Pl. Wolności 1, pok. nr 1   w terminie do dnia                                 
24 lutego 2017 r. Wnioski w ramach obszaru E realizuje Łódzki Oddział PFRON (termin 
składania -30.11.2017r.). 
Szczegółowe informacje udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie 
Mazowieckiej, ul. Kościuszki 5 , tel.  (46) 814-57-60. 

 
Rawa Mazowiecka, dnia.  01.02.2017 r. 

 
          
 
          Starosta 

          
                  Józef Matysiak  
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