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Zmiany w kryteriach dotyczą fiszki konkursu „Dostępność – szansą na rozwój” i polegają przede 

wszystkim na ich dostosowaniu do zaktualizowanych zapisów PO WER, gdzie w ramach typu operacji 

związanego z obszarem technologii kompensacyjno-asystujących dopuszczono możliwość wspierania 

także pracowników dużych przedsiębiorstw. 

Jednocześnie planowana jest zmiana terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie – z 

listopada na grudzień br. 

Dodatkowo cel konkursu rozszerzono o projektowanie uniwersalne, tj. nadano mu następujące 

brzmienie: „Celem konkursu jest aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i 

kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania”. 

Do fiszki dodano także informację o rodzaju sposobu rozliczenia projektu/ów – zgodnie z 

obowiązującym wzorem fiszki RPD PO WER oraz doprecyzowano sposób obliczania wartości 

wskaźników: rezultatu i produktu. 

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 obszarach 
wskazanych w 
punkcie 1 i 2 kryterium 
dostępu nr 6. 

(…) 

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 oraz  
zasad uniwersalnego 
projektowania, 

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

(…) 

Ze względu na 
fakt, że 
technologie 
kompensacyjne i 
asystujące oraz 
uniwersalne 
projektowanie 
stanowią dwa 
odrębne 
zagadnienia, nie 
można ich 
wzajemnie 
traktować jako 
swoich elementów 
składowych. 

2. Kryterium dostępu nr 1, pkt 2: 

Działania doradcze związane 

bezpośrednio z działaniami 

szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 

1b. 

Kryterium dostępu nr 1, pkt 2: 

Działania doradcze związane 
bezpośrednio z działaniami 
szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1b 
(o ile potrzeba ich realizacji wynika z 
potrzeb rozwojowych uczestników 
szkoleń). 

Zmiana w zakresie 
podejścia do 
doradztwa 
poszkoleniowego 
przy założeniu, że 
mogą nie być nim 
zainteresowani 
wszyscy 
uczestnicy 
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szkoleń. 

3.  Kryterium dostępu nr 3 – 

uzasadnienie: 

Wymóg złożenia wniosku przez 

instytucje doświadczone w prowadzeniu 

usług szkoleniowych lub doradczych z 

zakresu działań innowacyjnych lub 

rozwojowych pozwoli zapewnić wysoką 

jakość merytoryczną usług 

świadczonych odbiorcom wsparcia 

(przedsiębiorcy z sektora MMŚP).  

 

Kryterium dostępu nr 3 – 

uzasadnienie: 

Wymóg złożenia wniosku przez instytucje 
doświadczone w prowadzeniu usług 
szkoleniowych lub doradczych z zakresu 
działań innowacyjnych lub rozwojowych 
pozwoli zapewnić wysoką jakość 
merytoryczną usług świadczonych 
odbiorcom wsparcia (przedsiębiorcy). 

Zmiany wynikają z 
dopuszczenia w 
PO WER objęcia 
wsparciem 
również 
pracowników 
dużych 
przedsiębiorstw, w 
ramach tego typu 
projektu. 

 

4. Kryterium dostępu nr 4: 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia 

MMŚP w zakresie objętym konkursem 

na terenie jednego z następujących 

makroregionów: 

(…) 

Do dofinansowania zostanie wybranych 

5 projektów, po jednym na każdy 

makroregion. Co najmniej 70% 

uczestników zatrudnionych będzie w 

MMŚP mającym siedzibę w 

makroregionie, na terenie którego 

realizowany jest projekt. 

(…) 

Kryterium dostępu nr 4: 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia 

przedsiębiorstwom w zakresie objętym 

konkursem na terenie jednego z 

następujących makroregionów: 

(…) 

Do dofinansowania zostanie wybranych 5 

projektów, po jednym na każdy 

makroregion. Co najmniej 70% 

uczestników zatrudnionych będzie w 

przedsiębiorstwie mającym siedzibę w 

makroregionie, na terenie którego 

realizowany jest projekt. 

(…) 

5. Kryterium dostępu nr 6: 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia 

w zakresie objętym konkursem 

wyłącznie tym MMŚP, których 

działalność jest związana z: 

(…) 

Kryterium dostępu nr 6: 

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 

dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia 

w zakresie objętym konkursem 

wyłącznie tym przedsiębiorstwom, 

których działalność jest związana z: 

(…) 

6. Kryterium dostępu nr 6 - 

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 

Kryterium dostępu nr 6 - 

uzasadnienie: 

Identyfikacja działalności 

przedsiębiorstw 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 
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Act, EAA). 

(…) 

Kluczowe jest zatem kierowanie w 

pierwszej kolejności wsparcia do 

MMŚP, działających w obszarach 

zbliżonych do dziedzin 

wyszczególnionych w EAA. 

(…) 

Act, EAA). 

(…) 

Kluczowe jest zatem kierowanie w 

pierwszej kolejności wsparcia do 

przedsiębiorstw, działających w 

obszarach zbliżonych do dziedzin 

wyszczególnionych w EAA. 

(…) 

7. Kryterium dostępu nr 7 - 

uzasadnienie: 

Kryterium to gwarantuje wysoką jakość 

oferowanych w ramach projektu usług 

dla odbiorców wsparcia (przedsiębiorcy 

z sektora MMŚP). 

(…) 

Kryterium dostępu nr 7 - 

uzasadnienie: 

Kryterium to gwarantuje wysoką jakość 

oferowanych w ramach projektu usług 

dla odbiorców wsparcia (przedsiębiorcy). 

(…) 

8. 
Kryterium premiujące nr 2 - 

uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu skrócenie czasu 

oczekiwania MMŚP na objęcie 

wsparciem w ramach projektu. 

(…) 

Kryterium premiujące nr 2 - 

uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu skrócenie czasu 

oczekiwania przedsiębiorstw na objęcie 

wsparciem w ramach projektu. 

(…) 

9. 
Kryterium premiujące nr 3 - 

uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu skrócenie czasu 

oczekiwania MMŚP na objęcie 

wsparciem w ramach projektu. 

(…) 

Kryterium premiujące nr 3 - 

uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu skrócenie czasu 

oczekiwania przedsiębiorstw na objęcie 

wsparciem w ramach projektu. 

(…) 

 
 

  

  

 


