
Załącznik nr 6   do formularza wniosku w ramach pilotażowego programu 
„Aktywny samorząd” Moduł II 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.
Ja niżej podpisany(a)…..…………………………….………………………….....…………………..………………..
zamieszkały(a)…………………………………………………………………………………………………………....
                                                           (miejscowość, nr kodu, ulica, nr domu, nr mieszkania)

Oświadczam, iż:
1. nie ubiegam się i nie będę w danym roku ubiegał(a) się odrębnym wnioskiem o środki PFRON na

ten sam cel finansowany ze środków PFRON - za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie
innego samorządu powiatowego) 

 tak, ubiegam się  nie, nie ubiegam się
2. informacje podane we wniosku i załącznikach są zgodne z prawdą oraz przyjmuję do wiadomości,

że podanie informacji niezgodnych z prawdą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania,
3. zapoznałam(em) się z zasadami udzielania  pomocy w ramach pilotażowego programu „Aktywny

samorząd”,  które  przyjmuję  do wiadomości  i stosowania  oraz  przyjęłam(em)  do wiadomości,
że tekst programu jest dostępny pod adresem: www.pfron.org.pl, a także: www.pcpr.powiat-lubin.pl

4. przyjmuję  do  wiadomości  i  stosowania,  iż  złożenie  niniejszego  wniosku  o  dofinansowanie  nie
gwarantuje uzyskania pomocy w ramach realizacji programu oraz, że warunkiem zawarcia umowy
dofinansowania  jest  spełnianie  warunków  uczestnictwa  określonych  w  programie  także  w  dniu
podpisania umowy, 

5. 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, 

6. w ciągu ostatnich 3 lat byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej
z przyczyn leżących po mojej stronie: 

 tak    nie
7. posiadam  środki  finansowe  na  pokrycie  wymaganego  udziału  własnego  w  kosztach  czesnego

(dotyczy Wnioskodawców zatrudnionych)

 tak    nie       nie dotyczy 
8. przyjmuje do wiadomości, iż z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy, którzy:

a. posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
b. mają przerwę w nauce,
c. po  otrzymaniu  dofinansowania  ze  środków  PFRON  na  cele  określone  w  ustawie  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.),  w  tym  również  programów
zatwierdzonych  przez  Radę  Nadzorczą  PFRON,  naruszyli  warunki  umowy  (między  innymi
poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie
doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku,

d. do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach
20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym (warunek
ten  dotyczy  także  wsparcia  udzielonego  w  ramach  programów  PFRON:  „STUDENT”,
„STUDENT II”),  za wyjątkiem wnioskodawców, o których mowa w ust.  19 pkt  2 dokumentu
„Kierunki (…)” - Załącznik do uchwały nr 3/2020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia 2020 r.

Miejscowość Data Podpis Wnioskodawcy


