Załącznik Nr 1 do
Zasad Przyznawania Dofinansowań
w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r.
w Powiecie Krapkowickim

OCENA MERYTORYCZNA (SKALA PUNKTOWA)
DLA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROGRAMU
„AKTYWNY SAMORZĄD” W 2015 R.
W 2015 r. wyznacza się minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące udzielenie dofinansowania
na poziomie: 45 pkt Udzielenie dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę
poniżej ustalonego minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających
z ostatecznej puli przekazanych środków PFRON.
I. Wnioski dorosłych osób niepełnosprawnych.
1. Stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zakres niepełnosprawności
(maksymalna liczba punktów: 30):
a) znaczny stopień niepełnosprawności: 10 pkt.
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności: 5 pkt.
c) osoby z dysfunkcją czterech kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub niewidome:
10 pkt.
d) osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk i jednej nogi lub ze znacznym
niedowładem obu kończyn górnych, osoby niedowidzące: 5 pkt.
e) osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, osoby głuchoniewidome: 5 pkt.
f) występuje niepełnosprawność sprzężona (inna niż wymieniona w lit. a-e): 5 pkt.
2. Aktywność zawodowa (maksymalna liczba punktów: 10):
a) osoba zatrudniona (bez względu na okres i formę): 10 pkt.
3. Aktualnie realizowany etap kształcenia (maksymalna ilość punktów: 20):
a) osoby rozpoczynające i kontynuujące studia (bez względu na poziom i formę): 20 pkt.
b) osoby rozpoczynające i kontynuujące naukę w szkole ponadgimnazjalnej: 10 pkt.
4. Miejsce zamieszkania (maksymalna ilość punktów: 10):
a) wieś/miasto do 5 tyś. mieszkańców: 5 pkt.
b) dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 2 – w budynku, w którym mieszka Wnioskodawca nie
ma barier architektonicznych (istnieje możliwość samodzielnego poruszania się wózkiem):
5 pkt.
5. Inne kryteria (maksymalna ilość punktów: 35):
a) wnioskodawca nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON na zakup przedmiotu
dofinansowania objętego wnioskiem: 5 pkt.
b) dodatkowa jedna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym wnioskodawcy: 5 pkt.
c) dodatkowych więcej niż jedna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy: 10 pkt.
d) uzasadnienie wyboru danego przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do posiadanych
zasobów; uzasadnienie wniosku wskazuje, że wnioskowany przedmiot dofinansowania
podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia: 20 pkt.
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6. Preferencje PFRON (maksymalna ilość punktów: 105 pkt):
a) dotyczy wyłącznie Obszaru C zadanie nr 3 – wnioskodawca zamierza zakupić protezę kończyny
górnej lub dolnej na poziomie III lub IV: 105 pkt.
II. Wnioski osób niepełnosprawnych będących podopiecznymi wnioskodawcy.
1. Zakres niepełnosprawności podopiecznego wnioskodawcy (maksymalna ilość punktów: 20);
a) osoby z dysfunkcją czterech kończyn lub z brakiem obu kończyn górnych lub niewidome:
10 pkt.
b) osoby z dysfunkcją obu nóg i jednej ręki lub dysfunkcją obu rąk lub jednej nogi lub
ze znacznym niedowładem obu kończyn górnych, osoba niedowidzące: 5 pkt.
c) podopieczny jest osobą po 16 roku życia, posiadającą znaczny stopień niepełnosprawności:
5 pkt.
d) niepełnosprawność podopiecznego jest sprzężona (inna niż wymieniona lit. a-c): 5 pkt.
2. Aktualnie realizowany etap kształcenia (maksymalna ilość punktów: 30):
a) podopieczny pobiera naukę w szkole ponadgimnazjalnej: 25 pkt.
b) podopieczny pobiera naukę w gimnazjum: 20 pkt.
c) podopieczny pobiera naukę na poziomie wyższym niż wymieniony w lit. a: 30 pkt.
3. Miejsce zamieszkania osoby realizującej obowiązek szkolny (maksymalna ilość punktów: 30);
a) wieś i miasto do 5 tys. mieszkańców: 25 pkt.
b) dotyczy wyłącznie Obszaru C Zadanie 2 – w budynku, w którym mieszka Wnioskodawca
i podopieczny nie ma barier architektonicznych (istnieje możliwość samodzielnego
poruszania się wózkiem): 5 pkt.
4. Inne kryteria (maksymalna ilość punktów – 60):
a) osoby realizujące obowiązek szkolny wykazują osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia
ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo w olimpiadach szkolnych, wyróżnienia,
wolontariat): 20 pkt.
b) wnioskodawca, w tym podopieczny, nie otrzymał dotąd dofinansowania ze środków PFRON
na zakup przedmiotu dofinansowania objętego wnioskiem: 5 pkt.
c) wnioskodawca samotnie wychowuje dziecko/podopiecznego i ma dziecko/podopiecznego
na utrzymaniu: 5 pkt.
d) dodatkowa jedna osoba niepełnosprawna w gospodarstwie domowym wnioskodawcy: 5 pkt.
e) dodatkowe więcej niż jedna osoby niepełnosprawne w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy: 10 pkt.
f) uzasadnienie wyboru przedmiotu dofinansowania w odniesieniu do posiadanych zasobów,
uzasadnienie wniosku wskazuje, że wnioskowany przedmiot dofinansowania podniesie
jakość lub poziom wykształcenia lub podopieczny jest osobą aktywną zawodowo: 20 pkt.
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