
Załącznik do Programu 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” 

Mieszkanie dla absolwenta 

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie 

1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, 

samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.  

2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie 

dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego 

indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. 

3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej  

o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem. 

4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba  

z niepełnosprawnością. 

5. Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap 

w 13 miesiącu i III etap w 25 miesiącu, od podpisania umowy najmu). Beneficjent będzie musiał 

udokumentować poniesienie kosztów najmu w postaci potwierdzenia dokonania przelewu, 

w pierwszym miesiącu każdego kolejnego etapu (przedstawiając wykonane przelewy z okresu 

poprzedniego, na rachunek bankowy zgodny ze wskazanym w umowie najmu). 

6. Weryfikacja wniosku w I etapie obejmuje potwierdzenie pięciu kryteriów formalnych wskazanych 

w par. 8. „Beneficjenci” i ma na celu wyłonienie wnioskodawców zakwalifikowanych do uzyskania 

100% miesięcznej wysokości dofinansowania (w okresie od 1 do 12 miesiąca). 

7. II etap weryfikacji wniosków obejmuje weryfikację w 13 miesiącu od podpisania umowy najmu  

i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających (wskazanych w par. 9.2, ust. 5, 6 i 7) do 

uzyskania 70% miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 13 do 24 miesiąca). 

8. III etap weryfikacji wniosków obejmuje weryfikację w 25 miesiącu od podpisania umowy najmu  

i ma na celu potwierdzenie kryteriów dopuszczających (wskazanych w par. 9.2, ust. 5, 6 i 7) do 

uzyskania 40% miesięcznej wysokości dopłat (w okresie od 25 do 36 miesiąca). 

9. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2023 r. 

10. Do wniosku dołącza się: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób 

z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie 

traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku 

osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

b) kopię dokumentu potwierdzającego status absolwenta; 

c) oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności 

zawodowej; 
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d) oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu. 

11. W ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent 

przedstawia umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowane mieszkanie 

spełnia indywidualne kryterium dostępności. 

12. Po przedstawieniu umowy najmu zawierana jest umowa z realizatorem Programu 

na dofinansowanie najmu przedmiotu dofinansowania. Na podstawie umowy środki 

przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca. 

13. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku  

w programie. 

14. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane 

przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”. 


