
Wymagane dokumenty: 

1) wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych, 

2) aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego (wystawiony nie wcześniej niż 3 

miesiące od daty złożenia wniosku), 

3) aktualny statut (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem), 

4) udokumentowanie posiadania rachunku bankowego, 

5) zaświadczenie lub oświadczenie o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 

6) dokumenty świadczące o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

7) aktualne pełnomocnictwo, 

8) oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, 

9) oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej, 

10) oświadczenie o posiadaniu odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i 

lokalowych do realizacji zadania, 

11) zaświadczenie lub oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na 

sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 

12) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości ani wymagalnych zobowiązań wobec PFRON, 

13) oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wobec 

Urzędu Skarbowego, 

14) szczegółowy kosztorys zadania, 

15) program merytoryczny zadania, 

16) listę osób niepełnosprawnych korzystających z zadania oraz ich stopień niepełnosprawności - nie dotyczy imprez 

masowych powyżej 200 osób, z informacją iż uczestnicy zamieszkują na terenie powiatu łaskiego, 

17) gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584, 699 i 875) dołącza: 

a) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa 

poprzedzające go lata kalendarzowe, albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, 

b) informację 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 pomoc de minimis, 

c) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów 

określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy, 

18) gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej do wniosku dołącza: 

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, 

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, 

c) załączniki, o których mowa w punkcie 17) 

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. 

O dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się 

osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 

1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia 

wniosku, 

2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i 

lokalowych do realizacji zadania, 

3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w 

wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON. 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% 

kosztów przedsięwzięcia. 

Wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą dotyczyć 

osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie działania Powiatu Łaskiego. 

Dofinansowaniu podlegają wyłącznie imprezy organizowane na terenie Polski. 

 

 


