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§ Podstawa prawna 

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

        Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób        
niepełnosprawnych 

• rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków PFRON  

• zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 31 października 2022 r. Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach w sprawie przyjęcia 
zasad dofinansowania, oceny i rozliczania ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 

 
 

Rehabilitacja społeczna 
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1. Warunki uzyskania dofinansowania  : 
 

 
 podmiot ubiegający się jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej jeżeli: 

- prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku 
- udokumentuje zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do 

realizacji zadania  
- udokumentuje posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie zadania w wysokości 

nieobjętej dofinansowaniem Funduszu 
- nie ma zaległości wobec Funduszu i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze 

środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu  
 opracuje program realizacji zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki skierowany do osób niepełnosprawnych 

 złoży wniosek w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania  
 wnioskowane zadanie mieści się w Miejskim Planie finansowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków PFRON w danym roku 
 
 

 

2. Wysokość dofinansowania do uczestnictwa organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
 

 
 środki PFRON - do 60 % 
 minimalny udział własny wnioskodawcy – 40% 

 w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą                              
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, dofinansowanie udzielane jest jako pomoc de minimis 
zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  

 dofinansowanie jako pomoc de minimis nie może być udzielone, jeżeli podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu 
do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą  lub  tego samego projektu inwestycyjnego a łączna wartość 
spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy 
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3. Wymagane dokumenty przy aplikacji wniosku: 
 

 pisemny wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki obejmujący 
merytoryczny i finansowy zakres działania  druk do pobrania 

 aktualny wypis z rejestru sądowego (ważny  3 miesiące) lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  
 statut lub inny dokument potwierdzający rodzaj działalności 
 pełnomocnictwa w przypadku podpisywania wniosku przez inne osoby niż wskazane w dokumentach do reprezentowania 
 zaświadczenie o posiadaniu konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach 
 Oświadczenie: 

- pełnomocników, że zapoznali się z klauzulą informacyjną udostępnioną w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
w Suwałkach przy ul. Filipowskiej 20 lub na stronie internetowej  MOPR (http://mopr.suwalki.pl) i znane są przysługujące  
im prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych,  

      - wnioskodawcy, iż jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT 
 udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON 
 w przypadku gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie jest podmiotem  prowadzącym działalność gospodarczą,                            

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, do wniosku należy dołączyć:  
        - zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go 

lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu o pomocy de mnisim w tym okresie 
           - informacje o każdej pomocy innej niż de mnimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis 
  w przypadku Zakładu Pracy Chronionej: 

       - potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej 
       - informacja o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za 

okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku 
 program merytoryczny imprezy (nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji)  
 kosztorys wydatków związanych z realizacją imprezy  

 
 

 

4. Wymagane dokumenty przy rozliczeniu wniosku: 
 

  sprawozdanie merytoryczne druk do pobrania 
  sprawozdanie finansowe   druk do pobrania 
 kserokopie oryginałów faktur lub rachunków (oryginały do wglądu) 

http://mopr.suwalki.pl/
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 lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy imprez masowych) 
 
 

 

5. Sposób załatwienia i realizacja zawartej umowy: 
 

 
Termin 

 pismo informujące o planowanym terminie rozpatrzenia wniosku  do 30 dni  

 pismo informujące o sposobie rozpatrzenia wniosku do 30 dni  po określeniu przez Radę 
Miasta planu finansowego na realizację 
zadań  finansowanych ze środków 
PFRON 

 umowa cywilno-prawna z wnioskodawcą o dofinansowanie na realizację zadania w uzgodnieniu z wnioskodawcą 

  rozliczenie merytoryczne i finansowe z realizacji zadania przez wnioskodawcę  wg terminów umownych 

 wypłacenie dofinansowania na bieżąco 

 
Miejsce i termin składania wniosków 

 Wniosek o dofinansowanie składa się w : 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
16 -400 Suwałki, 

  ul. Filipowska 20  
do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania  
 


