
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6 /2022 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach z dnia 21  lutego 2022 roku 
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Punktowy System Oceny Wniosków obowiązujący we wszystkich Obszarach Programu w Module I 

Aktywny Samorząd w 2022 roku 

L.p. Kryteria oceny wniosku Liczba 

punktów 

Punktacja 

wniosku 

KRYTERIA PFRON 

1. Uzyskały do wniosku pozytywną opinię Eksperta w 
zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do 

aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności 
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1,3-4, 

także eksperta w ramach programu pn. ,,Centra 
informacyjno- doradcze dla osób z 

niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego 
przez realizatora) 

10  

2. Posiadający znaczny stopień niepełnosprawności, a w 
przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o 

niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną 
przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności 

lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych 
zaburzeń rozwojowych (12-C) 

10  

3. Osoba zatrudniona (w rozumieniu programu) 10  

4. Wnioskodawca został poszkodowany w wyniku 

działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych w 2021 

lub 2022 roku 

5  

5. Wnioskodawca złożył wniosek w pierwszym półroczu 

2022 roku 

5  

6. Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/profil 

zaufany na platformie ePUAP i złożył wniosek o 

dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW 

10  

KRYTERIA REALIZATORA 

1. Osoba studiująca 10  

2. Osoba ucząca się w szkole podstawowej/ponad 

podstawowej  

10  

3. Wnioskodawca nie otrzymał nigdy dotąd 

dofinansowania ze środków PFRON na zakup 

przedmiotu objętego wnioskiem 

8  
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4. Uzasadnienie wyboru danego przedmiotu 

dofinansowania w odniesieniu do posiadanych 

zasobów  

5  

5. Wnioskodawca prowadzi samodzielne gospodarstwo 

domowe 

6  

6.  W domu wraz z Wnioskodawcą zamieszkuje osoba 
posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
bądź w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o 

niepełnosprawności 

7  

7. Wnioskodawca zamieszkuje tereny wiejskie 4  

 
RAZEM LICZBA PUNKTÓW 100 

 

 
Minimalny próg punktowy umożliwiający bieżące 

udzielenia dofinansowania 

10  

 


