
Nazwa procedury: Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych

Formularz wniosku 
do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych.

Wymagane 
dokumenty:

• Wniosek o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i 
turystyki osób niepełnosprawnych,

• udokumentowanie posiadania konta bankowego, 
• aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego albo z ewidencji 

działalności gospodarczej (aktualne na 3 miesiące przed złożeniem 
wniosku),

• statut lub inna podstawa działalności,
• sposób reprezentacji (pełnomocnictwo),
• jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, do wniosku

dołącza:
•  zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 

obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go 
lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de 
minimis w tym okresie,

•  informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w 
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana 
jest pomoc de minimis,\

• jeżeli wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy 
chronionej do wniosku dołącza:

• potwierdzoną kopię 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 dniem złożenia wniosku

Miejsce złożenia 
dokumentów:

                         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
                                           ul. Słoneczna 15 d
                                         76 – 200 Słupsk
                                       tel. 59 841 49 81

Termin i sposób 
załatwiania:

• Wnioski o udzielenie dofinansowania organizacji sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych składa się w 
terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację 
zadania,

• wniosek wraz z załącznikami podlega ocenie pod względem 
formalnym w terminie 10 dni od daty złożenia,

• w razie stwierdzenia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę 
do ich uzupełnienia w terminie 30 dni, 

• nieuzupełnienie braków formalnych wniosku w wyznaczonym 
terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,

• prawidłowo złożony wniosek podlega zaopiniowaniu rozpatrzeniu 
merytorycznemu przez Komisję ds rozpatrywania wniosków o 
przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powołaną Zarządzeniem 
nr4/2012 z dnia 13.04.2012 r,

• po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawarta zostaje umowa 



pomiędzy Prezydentem Miasta Słupsk a Wnioskodawcą

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Tekst 
jednolity: Dz. U z 2011 r, Nr 127, poz. 721 z późniejszymi 
zmianami),

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 
czerwca 2002 r, w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Tekst jednolity: Dz. U z 
2013 r,  poz. 1190 ze zmianami).

Inne informacje: Kwoty dofinansowania do 60 % kosztów realizacji przedsięwzięcia.


