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Zmiany w fiszce konkursu PARP Dostępność  - szansą na rozwój, zawartej w Rocznym Planie Działania 

PO WER na 2019 rok, wynikają z ustaleń dokonanych na  posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO 

WER z 18-19 czerwca br. Po przeprowadzonych konsultacji z partnerami społecznymi, wprowadzone 

zostały doprecyzowania kryteriów wyboru projektów, pozwalające lepiej dopasować interwencję 

zaplanowaną w konkursie do przyszłych potrzeb MMŚP. Proponowane modyfikacje wprowadzają 

przede wszystkim ukierunkowanie wsparcia na MMŚP, których działalność jest związana z tematyką 

objętą dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 

sprawie wymogów dostępności produktów i usług, powszechnie nazywanej Europejskim Aktem o 

Dostępności (European Accessibility Act, EAA) oraz mają charakter doprecyzowujący zapobiegający 

wątpliwościom związanym z interpretacją kryteriów przez potencjalnych wnioskodawców. 

Lp. Było Jest Uzasadnienie 

1.  Kryterium dostępu nr 1: 

1. W ramach projektu przedsiębiorcy 
zostaną objęci następującym 
zindywidualizowanym wsparciem:  

1) Działania szkoleniowe, których 
program zawiera m.in: 

a. część ogólną dotyczącą 
technologii asystujących/ 
kompensacyjnych w tym zasad 
uniwersalnego projektowania, 

b.  część specjalistyczną dotyczącą 

możliwości komercjalizacji 

rozwiązań z zakresu technologii 

asystujących/ kompensacyjnych 

w tym uniwersalnego 

projektowania funkcjonujących 

w konkretnej branży. (…) 

Kryterium dostępu nr 1: 

1. W ramach projektu przedsiębiorcy 
zostaną objęci następującym 
zindywidualizowanym wsparciem:  

1) Działania szkoleniowe, których 
program zawiera m.in: 

a. część ogólną dotyczącą 
technologii asystujących/ 
kompensacyjnych w tym zasad 
uniwersalnego projektowania, 

b. część specjalistyczną 
dotyczącą możliwości 
komercjalizacji rozwiązań z 
zakresu technologii 
asystujących/ 
kompensacyjnych w tym 
uniwersalnego projektowania 
funkcjonujących w obszarach 
wskazanych w punkcie 1 i 2 
kryterium dostępu nr 6. (…) 

Zmiana ma na celu 
zagwarantowanie 
spójności pomiędzy 
kryteriami dostępu 
nr 1 i 6. 

2. Kryterium dostępu nr 3: 
Doświadczenie wnioskodawcy i 
partnerów (jeżeli dotyczy) musi 
dotyczyć co najmniej 5 projektów lub 
usług o łącznej wartości 500 tys. złotych 
brutto z ostatnich 5 lat przed terminem 
złożenia wniosku o dofinansowanie, w 
ramach których realizowane były 
działania szkoleniowe lub doradztwo dla 
przedsiębiorców z zakresu działań 
innowacyjnych lub rozwojowych, w tym 
także z zakresu technologii 
kompensacyjnych i asystujących lub 
uniwersalnego projektowania. 

Kryterium dostępu nr 3: 
Doświadczenie łączne wnioskodawcy 
i partnerów (jeżeli dotyczy) obejmuje 
co najmniej 5 projektów lub usług o 
łącznej wartości 500 tys. złotych 
brutto z ostatnich 5 lat przed 
terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie, w ramach których 
realizowane były działania 
szkoleniowe lub doradztwo dla 
przedsiębiorców z zakresu działań 
innowacyjnych lub rozwojowych, w 
tym także z zakresu technologii 
kompensacyjnych i asystujących lub 
uniwersalnego projektowania. 

Doprecyzowanie 
brzmienia kryterium. 

3.  Kryterium dostępu nr 3 – 

uzasadnienie: 

Brak akapitu 

 

Kryterium dostępu nr 3 – 

uzasadnienie: 

Dodano akapit: 
Przez projekty lub usługi, w ramach 
których realizowane były działania 
szkoleniowe lub doradztwo dla 

Dodano akapit dot. 
wymogu posiadania 
doświadczenia w 
zakresie technologii 
kompensacyjnych i 
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przedsiębiorców z zakresu 
technologii kompensacyjnych i 
asystujących należy rozumieć jeden z 
projektów lub  jedną z usług, które 
spełniają jeden z dwóch poniższych 
warunków: 
 - dotyczą technologii asystujących i 
kompensacyjnych, 
 - technologie asystujące i 
kompensacyjne stanowią co najmniej 
jeden z ich elementów składowych. 

asystujących. 

4. Kryterium dostępu nr 5: 
Średni koszt wsparcia na jednego 

pracownika w ramach projektu nie może 

przekroczyć 10 000,00 zł. 

Kryterium dostępu nr 5: 
Średni koszt wsparcia na jednego 
pracownika przedsiębiorstwa w 
ramach projektu nie może 
przekroczyć 10 000,00 zł. 

Doprecyzowano, że 
wsparcie będzie 
kierowane do 
pracowników 
przedsiębiorstw. 

5. Kryterium dostępu nr 5 - 

uzasadnienie: 

Brak akapitu 

Kryterium dostępu nr 5 - 

uzasadnienie: 

Dodano akapit: 
Przez pracownika przedsiębiorstwa 

należy rozumieć osobę, o której 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, wykonującą 
pracę na rzecz przedsiębiorcy. 

Dodano definicję 
pracownika 
przedsiębiorstwa, 
zgodnie z 
doprecyzowaniem w 
nazwie kryterium. 

6. brak Dodano nowe kryterium nr 6: 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnią udzielenie 

wsparcia w zakresie objętym 

konkursem wyłącznie tym MMŚP, 

których działalność jest związana z: 

1) produkcją, importem, 

wprowadzaniem do obrotu i 

dystrybucją produktów, których 

funkcjonalność może zostać 

dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i 

ograniczeniami funkcjonalnymi, 

2) projektowaniem i świadczeniem 

usług, które ze względu na swój 

zakres przedmiotowy lub charakter 

mogą zostać dostosowane do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami i 

ograniczeniami funkcjonalnymi. 

Przez produkty, o których mowa w 

punkcie 1 rozumie się m.in. sprzęt 

komputerowy wraz z systemami 

operacyjnymi, terminale płatnicze 

(urządzenia oraz oprogramowanie), 

interaktywne terminale 

samoobsługowe, konsumenckie 

Kryterium ma na 
celu 
zidentyfikowanie 
obszarów 
działalności MMŚP, 
do których będzie 
skierowane wsparcie 
w konkursie. 



3 

 

urządzenia wykorzystywane w 

dostępie do usług łączności 

elektronicznej, konsumenckie 

urządzenia do korzystania z 

audiowizualnych usług medialnych, 

czytniki książek elektronicznych. 

Przez usługi, o których mowa w 

punkcie 2 rozumie się m.in. usługi 

łączności elektronicznej (w tym 

zgłoszenia alarmowe), usługi dostępu 

do audiowizualnych usług 

medialnych, usługi cyfrowe 

towarzyszące transportowi 

pasażerskiemu, usługi bankowości 

detalicznej, e-książki i ich 

oprogramowanie, handel 

elektroniczny. 

Uzasadnienie:  

Identyfikacja działalności MMŚP 

planowanych do objęcia wsparciem  

produktów i usług dokonana została 

przy uwzględnieniu  dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2019/882 z dnia 17 kwietnia 

2019 r. w sprawie wymogów 

dostępności produktów i usług, 

powszechnie nazywanej 

Europejskim Aktem o Dostępności 

(European Accessibility Act, EAA). 

Dyrektywa ma zagwarantować, że 

podmioty gospodarcze oraz władze 

publiczne będą stosować wspólne 

zasady dostępności, co przełoży się 

na większą pewność obrotu 

gospodarczego. Produkty i usługi  

wskazane w EAA zostały uznane za 

najistotniejsze w codziennym życiu 

osób z niepełnosprawnościami.  

Kluczowe jest zatem kierowanie w 

pierwszej kolejności wsparcia do 

MMŚP, działających w obszarach 

zbliżonych do dziedzin 

wyszczególnionych w EAA. 

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 6 

7. brak Dodano kryterium premiujące nr 

4: 
Wnioskodawca lub partner (jeżeli 

dotyczy) dysponuje ekspercką wiedzą 

na temat grupy docelowej określonej 

we wniosku o dofinansowanie. 

Dodano kryterium 
premiujące 
wnioskodawców, 
posiadających 
najlepszą wiedzę nt. 
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Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu  premiowanie 

tych podmiotów, które bardzo dobrze 

znają specyfikę funkcjonowania 

przedsiębiorców, do których 

kierowane jest wsparcie.  

Potwierdzeniem spełniania ww. 

kryterium jest realizacja co najmniej 

10 projektów z ostatnich 5 lat przed 

terminem złożenia wniosku o 

dofinansowanie na rzecz grupy 

docelowej, której specyfika określona 

została we wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium będzie oceniane na 

podstawie wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 6 

specyfiki działalności 
w obszarach, które 
mają być objęte 
wsparciem. 

 

 

 

 
 

  

  

 


