
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów 

„Programu wyrównywania różnic między regionami” w 2008 r.  

 

1. Obszary programu, które będą realizowane w 2008 r. : 

1) obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, 

2) obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i 

placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,  

3) obszar D – likwidacja barier transportowych, 

4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.  

 

2. dla obszaru A: Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu 

– jednostki samorządu terytorialnego w 2008 r.  

1)  

realizator programu (samorząd wojewódzki) udokumentuje potrzebę 

wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedstawi opinię wojewódzkiej rady do spraw 

osób niepełnosprawnych, dotyczącą znaczenia inwestycji, której dotyczy 

projekt, dla rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej dla regionu 

oraz złoży oświadczenie o zgodności projektu z samorządowym 

programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych,  

2) dla obszaru B: 

realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę 

likwidacji barier w zakładzie bądź placówce lub zakładach opieki 

zdrowotnej bądź placówkach edukacyjnych, realizujących zadania w 

obiektach wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę 

wydanego przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i  komunikowania, 

3) dla obszaru D: 

realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę 

likwidacji barier transportowych,  

4) dla obszaru F: 

- na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej,  

- samorząd powiatowy nie zawarł z PFRON umowy na utworzenie 

warsztatu terapii zajęciowej w ramach „Programu wyrównywania 

różnic między regionami”.  
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3. Wskaźniki kosztów realizacji projektu, wyznaczające maksymalną 

wysokość dofinansowania ze środków PFRON, w przypadku:  

1) obszaru A – do 5000 zł na każdą osobę z planowanej liczby osób 

niepełnosprawnych, które jednorazowo będą mogły być przyjęte 

i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji, na sprzęcie 

zakupionym w ramach projektu, 

2) obszaru B – do 150 000 zł na każdy projekt,  

3) obszaru D –  

a) do 92.000 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej 

„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9 -cio 

miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na 

wózkach inwalidzkich,  

b) do 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej 

„mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio 

miejscowymi,  

c) do 250 000 zł dla autobusów,  

4) obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 12.000 zł 

na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii 

zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.  

 

 


