
Panstwowy Fundusz

Rehabilitacji Osob

Niepelnosprawnych

INFORMACJA

Urz4d Miasta Tarnowa informuje, 2e w ramach programu ,.Aktywny samorz4d"
finansowanego ze Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych,
osoby niepelnosprawne zamieszkale na terenie miasta Tamowa, mog4 otrzymac pomoc
w formie dofinansowania do koszt6w zwi4zanych z pobieraniem nauki na poziomie
wyZszym.

O dofinansowanie mog4 ubiegad sig osoby zamieszkale na terenie miasta Tarnowa,
kt6re:

1. Posiadaj4 orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepelnosprawnoSci.
2. Pobieraj4 naukg w szkole vqtzszej, szkole policealnej, kolegium lub majq otwarty przew6d

doktorski poza studiami doktoranckimi.

W ramach Moduiu II kwota dofinansowania poniesionych koszt6w nauki, dotycz4cych
semestru/polrocza objgtego dofinansowaniem, wynosi maksyrnalnie w przypadku:
. oplaty za naukg (czesne) - do wysokoSci r6wnowartoSci kosztriw czesnego w ramach

jednej, aktualnie realizowanej formy ksztalcenia na poziomie wyZszym (na jednym
kierunku), przy czym dofinansowanie powy2ej kwoty 3.000 zl jest mo2liwe wyl4cznie
w przypadku, gdy wysokoSi przeciEtnego miesigcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zl (netto) na osobg.

o dodatku na uiszczenie opiaty zaprzeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zl,
o dodatku na pokrycie koszt6w ksztalcenia - maksymalnie 1.000 zl.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosk6w molna uzyskac w UrzEdzie Miasta
Tarnorva. ul. Goldhammera 3, pokoj nr 313 (lll pigtro, budynek z wind4), tel. l41688-25-30,
l41688-28-33, oraz na stronie intemetowej www.tamow.pl I ,,Dla mieszkaric6w" / ,.Pomoc
osobom niepelnosprawnym" /,,AktualnoSci" /,,Dofinansowanie dla niepelnosprawnych
student6w w 2019 r."

Wnioski o dofinansowanie wraz z zalqcznikami naleZy skladai w Urzgdzie Miasta
Tamowa, ul. Goldhammera 3, pok6j nr 313 (lII pigtro, budynek z windq), w poniedzialki
w godzinach od 7:30 do 18:00 oraz od wtorku do pi4tku od 7:30 do 15:30

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2019 r.
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TERMIN ZADANIE

l1 - 31 marca 2019 r.
Nab6r wniosk6w o dofinansowanie do
wl,ksztalcenia na poziomie wyZszym - semestr
letni 201812019

1 kwietnia - 26 kwietnia2019 r. Weryfikacja formalna wniosk6w zlozonych do
dnia 3l marca 2019 r.

do 3l maja 2019 r. Termin wyplaty dofinansowania w zakresie
wniosk6w zlolonych do dnia 31 marca 2019 r.


