
Program wyrównywania różnic między 

regionami III” w 2021 roku 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu działając w imieniu Powiatu 

Wągrowieckiego uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ”. 

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi  w 2021 roku 

realizowane będą następujące obszary Programu: 

1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom 

niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; 

3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

4. obszar D – likwidacja barier transportowych; 

5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak 

jest warsztatu terapii zajęciowej) oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury 

istniejących warsztatów terapii zajęciowej; 

7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów nie może 

przekroczyć:  

1) w przypadku obszaru A i B – 35% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się  

do objęcia pomocą w ramach programu;  

2) w przypadku obszaru C – 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się  

do objęcia pomocą w ramach programu;  

3) w przypadku obszaru D – 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się  

do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących 

placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku 

projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;  

4) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 

20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;  

5) w przypadku obszaru F – zgodnie z warunkami brzegowymi przyjętymi w danym roku 

przez Zarząd PFRON;  

6) w przypadku obszaru G – 30% wartości środków algorytmu planowanych w danym 

roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.  

Informujemy również, że dla Programu obowiązują: 

 nadal aktualny Program zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej PFRON; 

 nowe zmienione Procedury realizacji Programu (zmiany dla obszaru A) zatwierdzone 

uchwałą Zarządu PFRON. 

 

 



 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z istotnymi zmianami wprowadzonymi do 

„Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”. 

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III” (w tym: 

program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań               

i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2021 roku) dostępne są na 

stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/ w komunikacie z dnia 27.11.2020 r. 

(w zakładce: Aktualności), a także w zakładce: O Funduszu/Programy i zadania 

PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między 

regionami III. 

Ponadto przypominamy, że: 

 w przypadku obszarów Programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do 

właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, 

dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G 

Programu; 

 w przypadku obszaru A i E Programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do 

właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami naboru i realizacji wniosków 

w ramach obszaru A Programu oraz zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, 

dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E Programu. 

Druki wniosków oraz informacje dostępne będą w siedzibie Centrum oraz do pobrania ze 

strony www.pcpr.wagrowiec.pl  w zakładce wnioski i pliki do pobrania.  

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w 2021 roku, w siedzibie PCPR w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia  10  lutego 2021 r.  

Informacje w sprawie udziela Pani  Lucyna Ostapiuk, w przypadku nieobecności Pani Edyta 

Owczarzak 

 

 

https://www.pfron.org.pl/

