
OBSZAR   B 
 

1. Obszar B Zadania 1 -  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności  z 
dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych 

Warunki uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej 

Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• znaczny stopień niepełnosprawności, 
osoby do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności;    

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• dysfunkcja obu kończyn górnych - stan 
potwierdzony zaświadczeniem lekarskim 
lekarza specjalisty (def. pkt 10 Kierunki); 

• dysfunkcja narządu wzroku stanowiąca 
powód wydania orzeczenia o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, a w 
przypadku gdy dysfunkcja narządu wzroku 
nie jest przyczyną wydania orzeczenia o 
znacznym stopniu niepełnosprawności  - 
zaświadczenie lekarza specjalisty (def.pkt 8 
Kierunki) .                                                                                                                                                                                                              

• dla osoby niewidomej - 
24 000,00 z czego na 
urządzenia brajlowskie 
15 000,00 

• dla pozostałych                                                                                                                                                                                                                         
osób z dysfunkcją narządu 
wzroku – 9 000,00   

• dla osoby z dysfunkcją obu 
kończyn górnych -                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7 000,00  

10% ceny 
zakupu brutto 

Ponowne 
dofinansowanie po 
upływie 5 lat licząc od 
początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 
pomocy. Refundacja 
może dotyczyć wyłącznie 
kosztów poniesionych po 
zawarciu umowy 
dofinansowania. 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego – 
komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz 
współpracujące z nim urządzenia i 
dedykowane oprogramowanie 
umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności (z 
uwzględnieniem definicji urządzeń 
brajlowskich)- (kierunki pkt 42),  UWAGA VI6 
Programu.                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Obszar B Zadania 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania 

Warunki uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej 

Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• Sprzęt, jego elementy lub 
oprogramowanie dofinansowane zostały w 
ramach Obszar B Zadanie 1, 3 lub 4.                                                                                                                    

• dla osoby 
głuchoniewidomej   -             
4 000,00  

• dla osoby z dysfunkcją 
narządu słuchu – 3 000,00                                                                                                                          

• dla pozostałych adresatów 
obszaru (dla osób z 
dysfunkcją obu kończyn 
górnych, z pozostałą 
dysfunkcją narządu wzroku) 
– 2 000,00                                                 
możliwość zwiększenia 
kwoty dofinansowania o 
100 % wyłącznie w 
przypadku gdy poziom 
dysfunkcji narządu wzroku 
lub słuchu wymaga 
zwiększenia liczby godzin 
szkolenia. 

brak wkładu 
własnego 

Ponowne 
dofinansowanie po 
upływie 5 lat licząc od 
początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 
pomocy.  

osoba głuchoniema- osoba z równoczesnym 
uszkodzeniem słuchu i wzorku, która 
napotyka bardzo duże trudności w wymianie 
informacji oraz w komunikowaniu się, stan 
ten musi być potwierdzony odpowiednim 
dokumentem lub zaświadczeniem lekarskim 
( def. Pkt 28 Kierunki) 

 
 
3. Obszar B Zadania 3 -   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku 

Warunki uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej 

Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności;   

• Dysfunkcja  narządu wzroku, będącą 
podstawą wydania orzeczenia lub 
zaświadczenie lekarskie wydane przez 
lekarza okulistę (def. pkt 9 kierunki); 

7 500,00 
10 % ceny 

zakupu brutto 

Ponowne 
dofinansowanie po 
upływie 5 lat licząc od 
początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego – 
komputer (stacjonarny lub przenośny) oraz 
współpracujące z nim urządzenia i 
dedykowane oprogramowanie 
umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju 
i stopnia niepełnosprawności (z 



• Wiek aktywności zawodowej lub 
zatrudnienie (def. pkt 1, 51 Kierunki). 

pomocy. Refundacja 
może dotyczyć wyłącznie 
kosztów poniesionych po 
zawarciu umowy 
dofinansowania. 

uwzględnieniem definicji urządzeń 
brajlowskich)- (kierunki pkt 42),  UWAGA VI6 
Programu.                                                                   

 
4. Obszar B Zadania 4 -   pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w 
komunikowaniu się za pomocą mowy 

Warunki uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej 

Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• znaczny lub umiarkowany stopień 
niepełnosprawności lub w przypadku 
osób do 16 roku życia - orzeczenie o 
niepełnosprawności,        

• dysfunkcja narządu słuchu, 
stanowiąca powód wydania 
orzeczenia, gdy orzeczenie jest 
wydane z innego powodu - ubytek 
słuchu powyżej 70 decybeli (db) w 
uchu lepszym, potwierdzony 
zaświadczeniem lekarza specjalisty 
lub odpowiednim dokumentem (def. 
pkt 6 Kierunki),    

• trudności w komunikowaniu się za 
pomocą mowy,     

• wiek do lat 18 lub wiek aktywności 
zawodowej lub zatrudnienie (def. 
pkt 44 Kierunki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 000,00 
10 % ceny 

brutto zakupu 

Ponowne 
dofinansowanie po 
upływie 5 lat licząc od 
początku roku 
następującego po roku, 
w którym udzielono 
pomocy. Refundacja 
może dotyczyć wyłącznie 
kosztów poniesionych po 
zawarciu umowy 
dofinansowania. 

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania 
(sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a 
także dedykowane oprogramowanie, 
umożliwiające ograniczenie skutków 
dysfunkcji narządu słuchu, w tym sprzęty i 
urządzenia mobilne, np. tablet, laptop, 
smartfon (def. pkt 43 Kierunki), (Program-
VI2d, , VI5.3, VII2a) UWAGA VI6 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Obszar B Zadania 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu  
Warunki uczestnictwa osoby 
niepełnosprawnej 

Kwota maksymalnego 
dofinansowania w PLN 

Wkład własny 
Wnioskodawcy 

Sposób finansowania Inne/Uwagi 

• Znaczny stopień niepełnosprawności, w                                                                                                 
przypadku osób doi do 16 roku życia-
orzeczenie                  o 
niepełnosprawności; 

• Pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4                                                             

1 500,00 
10 % ceny 

zakupu brutto 

Ponowne 
dofinansowanie po 
upływie gwarancji na 
przedmiot/usługę 
wcześniej 
dofinansowaną.                                                             
Refundacja może 
dotyczyć kosztów 
poniesionych do 180 dni 
przed dniem złożeniem 
wniosku. 

Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego sprzętu elektronicznego 
zakupionego w ramach programu (koszty 
zakupu dodatkowych elementów służących 
rozbudowie posiadanego sprzętu lub 
dodatkowego wyposażenia lub 
oprogramowania, w celu osiągnięcia 
optymalnych wymogów technicznych lub 
dokonania koniecznych aktualizacji, 
niezbędnych do zachowania funkcjonalności 
sprzętu lub oprogramowania, a także koszt 
niezbędnych napraw, przeglądów czy 
konserwacji (def. pkt 19 Kierunki)  (Program-
VI2e, VI5.3 , VII2c) UWAGA VI6  

 


