
Informacja o dofinansowaniach w poszczególnych obszarach  

w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku 

     

Obszar A – 55% kosztów do 165.000,00 zł na jeden projekt  dotyczący zapewnienia dostępności 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach 

mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby 

niepełnosprawne. 

Obszar B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania do 

150 000,00 zł 

JEDNOSTKA PODZIAŁU TERYTORIALNEGO KRAJU 

WOJEWÓDZTWO PODREGION 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY W PRZYPADKU PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH PLACÓWEK EDUKACYJNYCH lub 
ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY 

30% 35% 55% 

LUBELSKIE 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY W PRZYPADKU PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH URZĘDÓW 

30% 35% 35% 

 

35% kosztów realizacji projektu dotyczących likwidacji barier w urzędach 

55% kosztów realizacji projektu dotyczących likwidacji barier w placówkach edukacyjnych lub  

środowiskowych domach samopomocy  

 
 

Obszar C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

WOJEWÓDZTWO PODREGION 
INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

45% 50% 70% 

LUBELSKIE       

m. Zamość 

do 34.000,00 zł/na każde nowo 

utworzone stanowisko pracy 

proporcjonalnie do wymiaru czasu 

pracy 

     

Obszar D –  na likwidację barier transportowych 
 

WOJEWÓDZTWO PODREGION 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY W PRZYPADKU PROJEKTÓW 

DOTYCZĄCYCH PLACÓWEK SŁUŻĄCYCH REHABILITACJI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

55% 60% 70% 

INTENSYWNOŚĆ POMOCY W PRZYPADKU PROJEKTÓW 
DOTYCZĄCYCH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

65% 70% 80% 

LUBELSKIE       

m. Zamość 

do 90.000,00 zł mikrobusy  

(9 os specjalnie dostosowane) 

do 80.000,00 zł mikrobusy 

(9 os w wersji standardowej) 

do 270.000,00 zł autobus 

     

Obszar E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub 



integracji osób niepełnosprawnych 

WOJEWÓDZTWO PODREGION 
INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

15% 20% 25% 

LUBELSKIE       

m. Zamość 

do 15.000,00 zł na 1 osobę 

niepełnosprawną  

     

 

Obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby 

niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% 

kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą 

degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej; 

 

Obszar G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych 

WOJEWÓDZTWO PODREGION 
INTENSYWNOŚĆ POMOCY 

25% 30% 50% 

LUBELSKIE       
m. Zamość 

 

 

 

 


