Załącznik nr 5 do wniosku do formularza wniosku w ramach programu ,,Aktywny samorząd” Moduł II

OŚWIADCZENIE DO WNIOSKU W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II
1.Oświadczam, że:
1. o dofinansowanie ze środków PFRON w
się wyłącznie za pośrednictwem PCPR w Pszczynie,

ramach

niniejszego

wniosku

ubiegam

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 dostępny jest pod adresem: www.pfron.org.pl, a także www.pcprpszczyna.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,
6. Razem wpisać liczbę semestrów/półroczy, w ramach których Wnioskodawca uzyskał
dofinansowanie ze środków PFRON do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
w ramach programów PFRON (STUDENT; STUDENT II; AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II)dot. dofinansowania uzyskanego z PCPR w Pszczynie oraz od innego Realizatora: …………………….
7. Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie
ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio
dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.
TAK

NIE

8. Wnioskodawca ma spowolniony tok studiów/nauki – należy przez to rozumieć indywidualną
organizację studiów/nauki lub indywidualny tok studiów/nauki, przyjęty na podstawie decyzji
uczelni/szkoły, umożliwiający wydłużenie okresu trwania studiów/nauki (np. 1 semestr w ciągu roku
akademickiego/szkolnego). O ile decyzja o spowolnieniu toku studiów/nauki nie jest decyzją
o powtarzaniu roku, wnioskodawca może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych.
TAK

NIE

9. Wnioskodawca ukończył pomyślnie uprzednio dofinansowaną ze środków PFRON formę
kształcenia i ponownie rozpoczyna/kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy kształcenia
na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).
TAK

NIE

10. Wnioskodawca powtarza ten sam poziom nauki (semestr/półrocze/rok szkolny lub akademicki)
objęty uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON
TAK, dlaczego ……………………………………………………..........

NIE

11. Forma kształcenia, w ramach której wnioskuje o przyznanie dofinansowania w Module II programu
trwa ……………….semestrów.

…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 5 do wniosku do formularza wniosku w ramach programu ,,Aktywny samorząd” Moduł II
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE DODATKU NA POKRYCIE KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA:
1) Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu barier w poruszaniu się. Należy udokumentować
oświadczeniem Wnioskodawcy określającym w jakim zakresie korzysta z pomocy asystenta oraz oświadczeniem
osoby pełniącej ww. funkcję określającym wykonywane zadania (wyłącznie, gdy pomoc ta nie jest finansowania
z innych źródeł).
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 700zł.
2) Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (np.
koszty dojazdów w przypadku, gdy miejscowość, w której Wnioskodawca pobiera naukę jest inna niż
miejscowość, w której mieszka; koszty zakwaterowania i utrzymania lokalu poza miejscem zamieszkania
(akademik, mieszkanie, Internat/bursa)
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 500zł.
3) Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 300zł. Jeżeli zaznaczono TAK, należy dostarczyć kserokopię/skan
dokumentu do wniosku.
4) Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki (przyznanie
tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku).
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 300zł. Jeżeli zaznaczono TAK, należy dołączyć zaświadczenia
z każdej uczelni/szkoły. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do wniosku.
5) Wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie- należy przez to rozumieć indywidualną organizację
studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umożliwiający skrócenie okresu
trwania studiów, przy czym program studiów w przyspieszonym trybie (np. 3 semestry w ciągu roku
akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia dla danego kierunku studiów
i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów.
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 200zł. Jeżeli zaznaczono TAK, należy dołączyć zaświadczenie
z uczelni potwierdzające studiowanie w przyspieszonym trybie.
6) Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych.
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 300zł. Jeżeli zaznaczono TAK, zdarzenie powinno być
udokumentowane/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną,
policję).
7) Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
TAK

NIE

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 300zł.
8) Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek
o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON, przy
czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz
pierwszy (wsparcie jednorazowe).
TAK

NIE

NIE DOTYCZY

Możliwe zwiększenie dodatku nie więcej niż o 800zł.

…………………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………
podpis Wnioskodawcy

