
Preferencje PFRON 

przysługujące Wnioskodawcom  
w trakcie rozpatrywania wniosków w 

ramach Modułu I 

 W 2020 roku preferowane są wnioski 
dotyczące osób niepełnosprawnych, 
które są zatrudnione. 

 W sytuacji, gdy limit środków 
finansowych przekazany realizatorowi 
programu przez PFRON nie umożliwia 
udzielenia dofinansowania wszystkim 
wnioskodawcom z równorzędną oceną 
wniosku, o przyznaniu dofinansowania 
decyduje: 

a) Stopień niepełnosprawności 
potencjalnego beneficjenta pomocy  
w ten sposób, że w pierwszej kolejności 
realizowane będą wnioski dotyczące 
osób ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, a w dalszej 
kolejności, gdy reguła postępowania 
wyrażona w lit. a - nie prowadzi do 
wyboru wniosku do dofinansowania: 

b) wysokość przeciętnego miesięcznego 
dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, 
że w pierwszej kolejności realizowane 
będą wnioski wnioskodawców, których 
dochód jest najniższy. 

Celem głównym programu jest 

wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo 

beneficjentów programu w życiu 
społecznym, zawodowym  
i w dostępie do edukacji. 

 
 

Cele szczegółowe programu: 

1. Przygotowanie beneficjentów programu 
z zaburzeniami ruchu  
i percepcji wzrokowej i słuchowej do 
pełnienia różnych ról społecznych 
poprzez umożliwienie im włączenia się 
do tworzącego się społeczeństwa 
informacyjnego. 

2. Przygotowanie beneficjentów programu 
do aktywizacji społecznej, zawodowej 
lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia 
poprzez likwidację lub ograniczenie 
barier w poruszaniu się oraz barier 
transportowych. 

3. Umożliwianie beneficjentom programu 
aktywizacji zawodowej poprzez 
zastosowanie elementów 
wspierających ich zatrudnienie. 

4. Poprawa szans beneficjentów 
programu na rywalizację o zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy poprzez 
podwyższanie kwalifikacji. 

5. Wzrost kompetencji osób 
zaangażowanych w proces rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych, pracowników  
lub pracujących na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego lub 
organizacji pozarządowych. 
 

Warunki wykluczające  

uczestnictwo w programie: 

– wymagalne zobowiązania wobec 
PFRON lub wobec Realizatora 
programu. 

 

                             

          
 

AKTYWNY SAMORZĄD 
To program dla Ciebie!!! 

 
ZŁÓŻ WNIOSEK 

Zakup sprzętu elektronicznego          
Szkolenia do obsługi nabytego sprzętu   
specjalistycznego                                                  

                                 

                               PROTEZY 
 zakup 
 naprawa 

 
 

Oprzyrządowanie  
do samochodu 

 
Naprawa wózka inwalidzkiego  
o napędzie elektrycznym                                   

PRZEDSZKOLE 
  

Wnioski o dofinansowanie można  
składać w terminie: 

 
1 marca 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r. 

 
 Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do 
PCPR w Limanowej, a w przypadku wniosków składanych 

drogą pocztową, datę stempla pocztowego. 
 

Więcej informacji pod numerem 
tel. 18 3337 912 lub 18 33 75 826 

e-mail: pcpr@powiat.limanowski.pl 
www.pcpr-limanowa.pl 

www.pfron.org.pl 

Prawo jazdy 
 
 Zakup skutera  

 

 

 
 

 

http://www.pcpr-limanowa.pl/
http://www.pfron.org.pl/

