Dodatkowe Informacje



W
przypadku,
gdy
Wnioskodawca
pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków
studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość
połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie
powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w
przypadku,
gdy wysokość
przeciętnego
miesięcznego
dochodu
wnioskodawcy
nie
przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.



Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
nie
przysługuje
w
przypadku,
gdy
Wnioskodawca:
1) z powodu niezadawalających wyników w nauce
powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte
dofinansowaniem ze środków PFRON,
2) zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię,
ponownie rozpoczyna naukę od poziomu
(semestr/półrocze)
objętego
uprzednio
dofinansowaniem ze środków PFRON.



Wyliczona kwota dofinansowania kosztów
opłaty za naukę (czesne) ulega zmniejszeniu o
300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca po
pomyślnym
ukończeniu
nauki
objętej
dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach
danej formy edukacji na poziomie wyższym,
ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w
ramach takiej samej formy edukacji na poziomie
wyższym chyba, że Wnioskodawca:
1) ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza
danej formy edukacji na poziomie wyższym,
jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem
ze środków PFRON, albo
2) jednocześnie pobiera naukę na dwóch
kierunkach w ramach tej samej formy edukacji
na poziomie wyższym,
wówczas zmniejszenie kwoty dofinansowania
kosztów nauki (czesne) - nie obowiązuje.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach
Modułu II:
1) Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków
PFRON łącznie max. w ramach 20 (dwudziestu)
semestrów/półroczy różnych form kształcenia
na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy
także wsparcia udzielonego w ramach programów
PFRON:
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób
niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób
niepełnosprawnych”.
2) Wysokość dodatku dla każdego Wnioskodawcy
jest uzależniona od jego postępów w nauce
i wynosi:
a) do 25% wyliczonej dla Wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w
ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia
trwających jeden rok – do 50% wyliczonej dla
Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
b) do 50% wyliczonej dla Wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku
edukacji w ramach wszystkich form edukacji na
poziomie wyższym;
c) do 75% wyliczonej dla Wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku
danej formy edukacji na poziomie wyższym;
d) do 100% wyliczonej dla Wnioskodawcy
maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od
czwartego roku) danej formy edukacji na
poziomie wyższym, przy czym studenci
studiów II stopnia i uczestnicy studiów
doktoranckich
mogą
otrzymać
dodatek
w kwocie maksymalnej na każdym etapie
nauki.

Wnioski o dofinansowanie
można składać w terminach:
 1 TERMIN: DO 30 MARCA
2017R. (ROK AKADEMICKI 2016/2017)
 2 TERMIN: DO 10 PAŹDZIERNIKA
2017 R. (ROK AKADEMICKI 2017/2018)
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.limanowa.pl
www.pcpr-limanowa.pl
www.pfron.org.pl

Aktywny Samorząd
pomoc dla Studentów
Moduł II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym obejmuje:
1. Opłatę za naukę (czesne),
2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
- w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są
uczestnikami studiów doktoranckich.
WARUNKI FORMALNE, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ
OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
 znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
MAX. KWOTA DOFINANSOWANIA
1. W ramach Modułu II maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących
każdego półrocza 2017 roku wynosi w przypadku:
1) Opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego
w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym
(na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym
dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku,
gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy
nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
2) Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do 1000 zł. w tym:
a) dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym stopniem znacznym
(lub orzeczeniem równoważnym) - 1000 zł,
b) dla osoby niepełnosprawnej z orzeczonym stopniem umiarkowanym
(lub orzeczeniem równoważnym) - 700 zł.
3) Dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł.
2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu
barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się
– w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej itp.,
2) 500 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu
pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny.
4) 300 zł - w przypadku, gdy Wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie
na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.
WARUNEK WYKLUCZAJĄCY UCZESTNICTWO W PROGRAMIE - Przerwa w nauce.

WKŁAD WŁASNY
a) 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie
wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na
poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej
ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
Tel. (18) 3337 912 / (18) 3375826
e-mail: pcpr@powiat.limanowa.pl

www.pcpr-limanowa.pl
www.pfron.org.pl

