
Załącznik nr 1 do części 2D wniosku  
 

 

Nazwa projektu:  

……………….. 

 

WYKAZ POJAZDÓW 

1. Przedmiot dofinansowania  

2. Rodzaj pojazdu   

3. Ilość miejsc do przewozu osób 
niepełnosprawnych 

 

4. W tym miejsc przystosowanych do 
kotwiczenia wózków inwalidzkich  

 

5. Dodatkowe wyposażenie   

6. Orientacyjny koszt zakupu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 do części 2 D wniosku  

Nazwa projektu:  

………….. 

Ustala się następujące wskaźniki będące przedmiotem monitorowania programu oraz 

będące podstawą ewaluacji programu dla obszaru D - likwidacja barier 

transportowych:  

1. wskaźniki bazowe:  
 

 

a) liczba pojazdów (w rozbiciu na mikrobusy - pojazdy  o 
liczbie miejsc 9  łącznie               z kierowcą i autobusy) 
wykorzystywanych do przewozu osób niepełnosprawnych 
będących w posiadaniu beneficjenta, w tym pojazdów 
przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, 
według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego rok 
złożenia wystąpienia samorządu powiatowego lub wniosku 
o dofinansowanie, 

  

b) liczba osób niepełnosprawnych, z wyodrębnieniem osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, którym 
beneficjent zapewnia stały codzienny przewóz, według stanu 
na ostatni dzień roku poprzedzającego rok złożenia 
wystąpienia samorządu powiatowego lub wniosku 
o dofinansowanie, 

 

c) wysokość środków zaplanowanych przez beneficjenta na 
zakup lub przystosowanie pojazdów przeznaczonych do 
przewozu osób niepełnosprawnych, na rok złożenia 
wystąpienia samorządu powiatowego lub wniosku o 
dofinansowanie, 

 

d) liczba placówek służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, których uczestnikom beneficjent 
zapewnia stały codzienny przewóz, według stanu na ostatni 
dzień roku poprzedzającego rok złożenia wystąpienia 
jednostki samorządu powiatowego lub wniosku 
o dofinansowanie; 

 

2. wskaźniki wkładu:  
 

 

a) iloraz kwoty wkładu własnego deklarowanej przez 
beneficjenta projektu oraz kwoty rzeczywistego wkładu 
własnego beneficjenta, 

 

b) iloraz planowanego kosztu projektu (planowanego kosztu 
zakupu pojazdu lub jego przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) oraz rzeczywistego kosztu projektu 
(kosztu zakupu pojazdu lub jego przystosowania do potrzeb 

 



osób niepełnosprawnych), 

c) iloraz kosztu realizacji projektu (całkowitego kosztu zakupu 
pojazdu lub jego przystosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych) oraz liczby osób niepełnosprawnych, 
których stałe potrzeby przewozowe zostały zaspokojone w 
wyniku realizacji projektu, 

 

d) iloraz kwoty dofinansowania projektu ze środków PFRON 
przeznaczonych na realizację programu oraz liczby osób 
niepełnosprawnych, których potrzeby przewozowe zostały 
zaspokojone w wyniku realizacji projektu; 

 

3. wskaźniki produktu:  
 

 

a)  ilość miejsc w pojeździe przeznaczonych do przewozu 
osób niepełnosprawnych, 

 

b) ilość miejsc w pojeździe przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich; 

 

4. wskaźniki rezultatu:  
1.  

 

a. a) liczba placówek służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, których uczestnikom zaspokojono 
potrzeby przewozowe w wyniku realizacji projektu, 

 

b. b) liczba osób niepełnosprawnych z wyodrębnieniem osób 
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, których stałe 
potrzeby przewozowe zostały zaspokojone w wyniku realizacji 
projektu, 

 

c. c) liczba przewiezionych osób niepełnosprawnych pojazdem 
zakupionym bądź przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych w wyniku realizacji projektu, w ciągu 6 
miesięcy następujących po miesiącu zakończenia projektu, 

 

d. d) liczba ogółem przejechanych kilometrów na rzecz osób 
niepełnosprawnych pojazdem zakupionym bądź 
przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych w 
wyniku realizacji projektu, w ciągu 6 miesięcy następujących 
po  miesiącu zakończenia projektu. 

 

 

 

 


