.......................................................
( pieczątka PCPR)

Nr .................................................
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. J. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych.
Część A: Informacje o Wnioskodawcy
Nazwa i adres Wnioskodawcy:
Pełna nazwa:

Miejscowość Kod pocztowy

Ulica

Nr. tel.: ...............................................................

Nr

Powiat

Województwo

Nr. faxu: ..............................................................

adres e mail:………………………………………………………………………………..………..
Osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych:
(pieczątka imienna)

podpis: ................................................

(pieczątka imienna)

podpis: ................................................

Informacje o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych:
Wnioskodawca zatrudnia ogółem osób (w przeliczeniu na etaty)

........................... etatów

Wnioskodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne
(w przeliczeniu na etaty)

........................... etatów

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

............................ %

Wnioskodawca prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od roku ............................
w zakresie rehabilitacji:
zawodowej □



leczniczej □

społecznej □

Liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością rehabilitacyjną (przeciętnie w miesiącu)
……………………………………………………………
W tym: do lat 18: ............................. powyżej lat 18: ................................. razem: ..............................
Informacje uzupełniające o Wnioskodawcy:
Status prawny
Nr rejestru sadowego lub ewidencji
działalności gospodarczej

REGON
Data wpisu do rejestru sadowego lub do ewidencji
działalności gospodarczej

Organ założycielski

Nr identyfikacyjny NIP

Nazwa banku

Nr konta bankowego

Czy wnioskodawca jest płatnikiem VAT
Źródła finansowania działalności
Wnioskodawcy :

Tak:  

Nie:



Syntetyczna charakterystyka działalności Wnioskodawcy:
cel działania:

teren działania:

liczba osób niepełnosprawnych objętych działalnością:

liczba zatrudnionej kadry specjalistycznej i jej kwalifikacje:

znaczenie tej działalności dla osób niepełnosprawnych:

inne informacje:

Informacje o korzystaniu ze środków PFRON:
Czy Wnioskodawca korzystał ze środków PFRON
Nr i data
Kwota
zawarcia umowy

Cel

Termin
rozliczenia

Tak:



Stan rozliczenia

W tym na rzecz:
Syntetyczny opis efektów przyznanego i wykorzystanego dofinansowania:

Nie:



Źródło: PFRON,
PCPR

Część B: Informacje o przedmiocie wniosku
Przedmiot wniosku, przeznaczenie i cel dofinansowania:

Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania :
1. Deklarowane własne środki: ………………………………………………………………………..
2. Inne źródła finansowania ogółem:
z tego:
a)
b)
c)
3. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Funduszu : .....................................................................
(słownie złotych: ....................................................................................................................................)
Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie:
Zadania o charakterze:
 sportowym

 rekreacyjnym

 kulturalnym

 turystycznym

Termin i czas realizacji zadania:................................................................ ................................................
Miejsce realizacji zadania: .......................................................................................................................................
Liczba uczestników: ........................................
Powyżej lat 18: ...............................
W tym osób niepełnosprawnych: Do lat 18: .......................................
Razem osób niepełnosprawnych: ........................ co stanowi ................. % ogólnej liczby uczestników

Informacje uzupełniające o przedmiocie wniosku:

Przewidywane efekty:

Uprzedzeni o odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, osoby
uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy oświadczają, że wszystkie dane zawarte w niniejszym
wniosku są zgodne z prawdą. O wszystkich zmianach zaistniałych po złożeniu wniosku zobowiązujemy
się poinformować PCPR w Siedlcach w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
(pieczątka imienna)

Data i podpis: ................................................

(pieczątka imienna)

Data i podpis: ................................................

Załączniki ( dokumenty) wymagane do wniosku:
1. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
2. Statut, Regulamin,
3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek jest podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
4. Dokument potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku,
5. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
6. Kosztorys realizacji zadania oraz program merytoryczny zadania zawierający nazwę, szczegółowy zakres i
miejsce realizacji zadania,
7. Udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON,
8. Informacja o liczbie osób niepełnosprawnych uczestniczących w realizacji zadania z podziałem na dzieci i
dorosłych oraz określeniem stopnia niepełnosprawności i miejsca zamieszkania.
9. Udokumentowanie odpowiednich warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
10. Informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych
źródeł finansowania,
11. Oświadczenie dotyczące korzystania ze środków publicznych (dotyczy przedsiębiorców).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca udzielania dof inansow ania z e środków PFRON do sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepeł nospraw nych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:
I.
Administratorami danych osobowych są:
- Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, adres: ul. J. Piłsudskiego 40,
08-110 Siedlce, adres e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl, tel./fax 25 644 81 72,
- Starosta Siedlecki, adres: ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail:
starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 16.
II.
Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą
w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679, można skontaktować się pisząc na adres
e-mail: iod@pcprsiedlce.pl – w zakresie danych przetwarzanych przez PCPR w Siedlcach oraz
na adres iod@powiatsiedlecki.pl - w zakresie danych przetwarzanych przez Starostę
Siedleckiego, lub na adres siedziby wskazany w pkt. I.
III.
Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia dofinansowania ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych przepisów
wykonawczych właściwych do zakresu wnioskowanego dofinansowania (podstawa z art. 6 ust. 1
lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych (ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach).
IV.
Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Administratora wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych.
V.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe zawarte w dokumentacji finansowej oraz w dowodach księgowych przyznanego
dofinansowania będą przechowywane przez 5 lat od końca roku w którym dokonano płatności,
a pozostałe przez okres 10 lat od końca roku w którym przyznane zostało dofinansowanie.
VI.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo do sprostowania swoich danych;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
b. prawo do usunięcia przetwarzanych danych osobowych
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.
VII.
Informacja o wymogu dobrowolności podania danych
Podanie danych zawartych we wniosku jest wymogiem ustawowym, wynikającym z pkt. III.
Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych
będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
VIII.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

