STUDIA ZA DARMO
DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
PROGRAM
„AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II”
1. Dla kogo?
Wnioskodawcami mogą być osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym
i znacznym.

2. Na co można uzyskać pomoc finansową?
Moduł II to pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole
policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły
wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub
eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

3. Terminy składania wniosków
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala samorząd powiatowy
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Termin zakończenia przyjmowania wniosków dla Modułu II:
• do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2016/2017).

4. Wysokość pomocy
W ramach modułu II kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących
semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie
1.000 zł,
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –
do 4.000 zł,
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych
kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w
przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza
kwoty 583 zł (netto) na osobę.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 może być zwiększony, nie
więcej niż o:
1) 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu (przykładowo, gdy:
wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu
barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub
asystenta osoby niepełnosprawnej itp.),
2) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania,
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub
więcej) kierunkach studiów/nauki.
5. Czy możliwe jest nieuzyskanie dofinansowania?
Do tej pory nie spotkaliśmy się z przypadkiem by osoba ubiegająca się o dofinansowanie takiego
wsparcia nie otrzymała.
6. Miejsce składania wniosków:
Realizatorem Programu jest Samorząd Powiatowy w miejscu zamieszkania studenta, np. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w danym mieście.
W Radomiu wnioski przyjmuje:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU
26-612 Radom, ul. Limanowskiego 134
sekretariat@mops.radom.pl
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