
SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA

- zasady dofinansowania ze środków PFRON w 2018 roku 

Zasady zostały opracowane na podstawie: 

1. Ustawy  z  dnia  27  sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie

określenia  rodzajów  zadań  powiatu,  które  mogą  być  finansowane  ze  środków

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  (Dz.  U.  z  2015  r.

poz. 926).

Zasady określają:

I. Warunki, jakie muszą spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie

organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki.

II. Wysokość dofinansowania. 

III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków.

I. Warunki jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

osób  niepełnosprawnych  mogą  ubiegać  się  osoby  prawne  i  jednostki  organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1) prowadzą  działalność  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  przez  okres  co  najmniej

2 lat przez dniem złożenia wniosku,

2) udokumentują  zapewnienie  odpowiednich  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych

warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3) udokumentują  posiadanie  środków  własnych  lub  pozyskanych  z  innych  źródeł

na  sfinansowanie  przedsięwzięcia  w  wysokości  nieobjętej  dofinansowaniem

ze środków Funduszu.
 

2. Dofinansowanie  ze  środków Funduszu  nie  przysługuje,  jeżeli  podmiot  ubiegający  się

o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był w ciągu trzech lat

przed  złożeniem  wniosku,  stroną  umowy  o  dofinansowanie  ze  środków  Funduszu,

rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

II. Wysokość dofinansowania

1. Wysokość  dofinansowania  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób

niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

2. Przekroczenie  kosztów  ponad  wysokość  przyznanego  dofinansowania  Wnioskodawca

pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł. 

3. Dofinansowanie  nie  może  obejmować  kosztów  realizacji  zadania  poniesionych

przed  przyznaniem  środków  finansowych  i  zawarciem  umowy  o  dofinansowanie

ze środków Funduszu.



III. Zasady rozpatrywania i realizacji wniosków 

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się do Powiatowego Centrum

Pomocy  Rodzinie  właściwego  dla  miejsca  zamieszkania  osób  niepełnosprawnych

objętych wnioskiem o dofinansowanie.

2. Wniosek  o  dofinansowanie  organizacji  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  dla  osób

niepełnosprawnych ze środków PFRON składa się w terminie do dnia 30 listopada roku

poprzedzającego realizację zadań.

3. Rozpatrywanie wniosku obejmuje: 

a) ocenę zasadności wniosku,

b) sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym i formalnym,

c) sprawdzenie czy wniosek posiada wymagane załączniki, 

d) analizę programu merytorycznego zadania (atrakcyjność, miejsce organizacji, liczba

osób niepełnosprawnych uczestniczących w przedsięwzięciu),

e) weryfikację kalkulacji kosztów oraz określenie wysokości kosztów kwalifikowanych.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze się pod uwagę:

a) ogólną ilość wniosków złożonych przez wszystkie organizacje pozarządowe,

b) ilość wniosków złożonych przez daną organizację pozarządową,

c) ilość osób niepełnosprawnych uczestniczących w przedsięwzięciu,

d) przewidywane  efekty  realizacji  zadania,  korzyści  płynące  z  organizacji  imprezy

dla osób niepełnosprawnych.

5. Podstawę  dofinansowania  ze  środków  Funduszu  stanowi  umowa,  po  uprzedniej

akceptacji  przez  Wnioskodawcę  przyznanej  kwoty  dofinansowania.  Środki  finansowe

PFRON przekazywane są zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

6. Pozostałe uregulowania dotyczące trybu postępowania i zasad dofinansowania zadań

ze środków Funduszu oraz wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się

o dofinansowanie tych zadań, określa  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.  U. z 2018 r.

poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

25  czerwca  2002  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów zadań  powiatu,  które  mogą być

finansowane  ze  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

7. Zespół ds. rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania ze środków PFRON

w szczególnie  uzasadnionych przypadkach może podjąć  decyzję  o dokonaniu  zmian

niniejszych zasad, o ile zmiany te nie będą sprzeczne z przepisami prawa.

            


