Informacje uzupełniające do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym

 nie
 nie
 nie
 nie
 nie
 nie
 nie

 tak
 tak
 tak
 tak
 tak
 tak
 tak

Przez naukę w trybie przyspieszonym należy 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. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi standardami
kształcenia dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem ogólnym studiów.

 nie

 tak

Czy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w komunikowaniu się i korzysta z usług
tłumacza języka migowego

 nie

 tak

Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i składa powyższy wniosek
o dofinansowanie w Module II programu Aktywny Samorząd w formie elektronicznej po raz pierwszy w
nie
dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW).
Dotyczy osób niepełnosprawnych pobierających naukę na studiach I stopnia, studiach II stopnia, studiach
Średnia
magisterskich (jednolitych), a także na studiach III stopnia - uczestników szkół doktorskich:

 tak

Czy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)
Czy wnioskodawca aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)
Czy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania
Czy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny
Czy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty
oznacza dofinansowanie kosztów nauki /udzielenie pomocy także na drugim kierunku nauki
Czy Wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych
Czy Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej),
ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem w ramach
programów realizowanych ze środków PFRON
Czy wnioskodawca pobiera naukę w przyspieszonym trybie



ocen:

Przez średnią ocen należy rozumieć średnią wyliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jako średnią
arytmetyczną), na podstawie wszystkich ocen uzyskanych w roku akademickim (szkolnym) poprzedzającym rok
akademicki (szkolny), którego dotyczy wniosek (wszystkie udokumentowane oceny z egzaminów i zaliczeń); w przypadku
studentów pobierających naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, brana jest pod uwagę (udokumentowana);
średnia ocen z ostatniego roku studiów pierwszego stopnia

Skala
ocen:

Oświadczam, że:
1. nie ubiegam się i nie będę w danym roku ubiegał się odrębnym wnioskiem o środki PFRON na ten sam cel finansowy
ze środków PFRON – za pośrednictwem innego Realizatora (na terenie innego samorządu powiatowego),
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.pcprtarnow.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 nie byłem(am) stroną umowy dofinansowania ze środków PFRON i rozwiązanej z przyczyn
leżących po mojej stronie,
7. zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia Realizatora programu o wszelkich zmianach dotyczących informacji
zawartych w złożonym przeze mnie wniosku, w formie pisemnej,
8. korzystając ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym nie przekroczyłem/am
wymiaru 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym,
9. w przypadku zatrudnienia posiadam środki własne na pokrycie udziału własnego w wysokości co najmniej 15 %
wartości czesnego w ramach jednej formy kształcenia lub 65 % wartości czesnego w ramach więcej niż jedna formy
kształcenia,
10. przyjmuję do wiadomości i stosowania, iż w przypadku przyznanego dofinansowania, przelanie środków finansowych
może nastąpić na rachunek bankowy Wnioskodawcy lub Uczelni, na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę
faktury VAT lub innego dokumentu księgowego.
…………………….
miejscowość, data

………………………….
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