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Załącznik do uchwały nr 285 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 
Edukacja Rozwój z dnia 27 listopada 2019 roku 

 

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2020 

WERSJA PLANU DZIAŁANIA
1
 2020/1 

INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa  

osi priorytetowej  

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 

edukacji 

Instytucja  
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Departament EFS 

Adres 

korespondencyjny  

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

Ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

Telefon 
tel. 22 273 80 50, 273 80 51 

Faks 
fax 22 273 89 19 

E-mail 
sekretariatDZF@miir.gov.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób)  

do kontaktów 

roboczych  

Magdalena Ryznar  

e-mail: Magdalena.Ryznar@miir.gov.pl 

tel.: 22 273 79 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Należy wpisać odpowiedni nr wersji Planu Działania w następującym formacie: „2018/1”, „2018/2”, „2018/…”.    
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO 
WER 

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-

budowlanych i planowania przestrzennego 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel 

szczegółowy  

PO WER,  

w ramach 

którego 

realizowane 

będą projekty
2
 

 

Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia 

Priorytet 

inwestycyjny 

11 I – Inwestycje w zdolności instytucjonalne i sprawność administracji publicznej oraz 

efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 

przeprowadzenia reform, z uwzględnieniem lepszego stanowienia prawa i dobrego 

rządzenia. 

Lp. konkursu 1 

Planowany 
kwartał 
ogłoszenia 
konkursu 

I X II  III  IV  

Planowany 
miesiąc  
rozpoczęcia 
naboru 
wniosków o 
dofinansowanie

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 X           

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty 
(podzielon
y na 
rundy) 

 zamknięty X 

Czy w ramach 
konkursu będą 
wybierane 
projekty 
grantowe? 

TAK  NIE X 

Rodzaj sposobu 
rozliczenia 
projektu/ów 

Kwotami ryczałtowymi lub stawkami jednostkowymi określanymi przez IP/IZ  

Kwotami ryczałtowymi określanymi przez beneficjenta (projekty do 100 tys. 
euro) 

 

Inne (projekty powyżej 100 tys. euro) X 

Planowana 
Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt obejmujący obszar całego kraju: 

– maksymalna kwota dofinansowania 6 250 000 PLN 

                                                           
2
 W przypadku konkursów na projekty koncepcyjne w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty 

należy opisać również zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano poprzez realizację projektów, 
które mają zostać wybrane w ramach konkursu. W przypadku konkursów na projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej 
w wierszu Cel szczegółowy, w ramach którego realizowane będą projekty należy uwzględnić również temat/tematy, w ramach 
których projekty będą wybierane. 
3
 Zaznaczyć właściwe pole z nr. miesiąca znakiem „X”, uwzględniając fakt, że zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie nie może dotyczyć 
naboru, którego przeprowadzenie zaplanowano w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od dnia aktualizacji. Natomiast 
zgodnie z podrozdziałem 6.7 pkt 6 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 dniem aktualizacji 
harmonogramu jest dzień jego publikacji na stronie internetowej IZ PO WER oraz na portalu internetowym, o którym mowa w 
art. 115 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego.  
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alokacja (PLN)  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  NIE x 

Minimalny udział wkładu własnego w 

finansowaniu wydatków kwalifikowalnych 

projektu 

Nie dotyczy 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach 

konkursu 

1. Zwiększenie znaczenia kwestii związanych z dostępnością przestrzeni i budynków 
dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania uniwersalnego w procesach 
inwestycyjno-budowlanych 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Raport z realizacji wsparcia dla 

podmiotów publicznych z zakresu 

dostępności architektonicznej budynków 

dla osób z niepełnosprawnościami i 

projektowania uniwersalnego 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
5
: 

Ogółem w 

konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba pilotażowo uruchomionych 

ośrodków wsparcia dla podmiotów 

publicznych z zakresu dostępności 

architektonicznej budynków i przestrzeni 

publicznych 

- - 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

                                                           
4
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 
5
 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia, typu projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekty mają rozwiązać lub złagodzić. 



 

Strona 4 z 4 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt zakłada pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu 

dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni publicznych. Celem wsparcia jest 

umożliwienie spełnienia wymogów dostępności przez te instytucje. Wsparcie będzie dotyczyło 

zarówno audytów dostępności, jak projektowania rozwiązań zapewniających dostępność w 

istniejących albo projektowanych obiektach/przestrzeniach publicznych. 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada uruchomienie 

ośrodka wsparcia obejmującego 

obszar całej Polski, co ma 

zapewnić równe traktowanie 

instytucji i elastyczny dostęp do 

ekspertów. 

Z usług będą mogły korzystać 

instytucje publiczne z całego kraju. 

IOK nie określa obowiązku 

utworzenia stałego stacjonarnego 

miejsca realizacji usług. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

2. Wnioskodawca zrealizuje projekt w terminie nie dłuższym niż do 30 czerwca 2023 r. W 

uzasadnionych przypadkach IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu.  

 

Uzasadnienie: 

Przyjęte kryterium dostępu 

uwzględnia efektywność 

prowadzonych działań oraz 

sprawne rozliczenie finansowe 

projektu. Jednocześnie pozwala 

na zachowanie marginesu 

czasowego na podjęcie 

odpowiednich środków 

zaradczych w przypadku 

wystąpienia problemów 

związanych z wdrażaniem 

projektu.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

3. W ramach projektu będą świadczone 2 typy usług dotyczących budynków lub przestrzeni 

publicznych: podstawowe –Typ A i pogłębione – Typ B . 

Typ A - usługi świadczone przez konsultantów telefonicznie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do 

piątku po 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) oraz stacjonarnie po wcześniejszym umówieniu 

się – jeżeli Beneficjent założy utworzenie punktu stacjonarnego. Minimalny zakres zadań: 

świadczenie podstawowych konsultacji w zakresie dostępności niewymagających zaawansowanej 

wiedzy z dziedziny architektury, projektowania i konstrukcji budynków; obsługa poczty e-

mail/tradycyjnej i linii telefonicznej oraz umawianie spotkań z projektantem/architektem; 

Typ B – zaawansowane usługi konsultacyjne i doradcze świadczone w formie uzgodnionej z 

odbiorcą wsparcia w zakresie uwzględnienia koncepcji uniwersalnego projektowania w konkretnych 

inwestycjach w oparciu o „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami”, 

przepisy prawa oraz inne publikacje wskazane w regulaminie konkursu. Konsultacje mogą 

obejmować m.in. przygotowanie audytów dostępności istniejących obiektów, ich części lub 

przestrzeni publicznych, doradztwa w projektowaniu rozwiązań zapewniających dostępność, 

opiniowanie projektów architektonicznych w zakresie dostępności.  

 

     W ramach realizacji usług Wnioskodawca zapewni co najmniej:  

a) uruchomienie i dostępność linii telefonicznej, 

b) utworzenie i utrzymanie strony www oraz aktualizację bieżących materiałów na stronie. Strona 

będzie zgodna z zasadami dostępności tj. standardem WCAG 2.1,  

c) utworzenie i obsługę adresów poczty e-mail, 

d) świadczenie usług stacjonarnych w lokalach, które są dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami – jeżeli Beneficjent założy utworzenie punktu stacjonarnego, 

e) zapewnienie na stronie www, dostępu do repozytorium wiedzy z zakresu dostępności budynków 

dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego (publikacji krajowych i 

zagranicznych). 

 

IOK zastrzega sobie prawo do prowadzenia monitoringu realizacji projektu. W przypadku 

stwierdzenia niedostatecznej skuteczności lub efektywności działań podejmowanych w projekcie, 

możliwe będzie wprowadzenie zmiany w sposobie realizacji usług w ośrodku wsparcia w celu 

lepszego dostosowania oferty do potrzeb odbiorców. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium wynika 

z konieczności osiągnięcia 

określonego wskaźnika produktu 

i rezultatu w ramach projektu, co 

z kolei umożliwi osiągnięcie 

wartości wskaźników 

określonych w PO WER, a także 

zapewnienia równego dostępu 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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do wsparcia instytucjom 

publicznym z różnych regionów 

Polski. Efektem wsparcia będzie 

łatwy dostęp do podstawowych 

informacji dot. projektowania 

uniwersalnego. 

Świadczone usługi nie będą 

polegały na wydawaniu 

interpretacji prawa budowlanego, 

tylko na 

doradztwie/konsultacjach dot. 

uwzględnienia w projekcie 

inwestycji uniwersalnego 

projektowania.  

Szczegółowe wymogi dotyczące 

realizacji usługi zostaną 

określone w regulaminie 

konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

4. Projekt zakłada realizację działań informacyjno-promocyjnych w celu zachęcenie inwestorów do 

korzystania z oferty ośrodka wsparcia. Działania będą realizowane m.in. w inspektoratach 

nadzoru budowlanego oraz starostwach powiatowych. 

Uzasadnienie: 

Usługi doradcze i konsultacyjne 

z zakresu dostępności 

budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami i 

projektowania uniwersalnego 

nie są wystarczająco 

rozpowszechnione, dlatego 

konieczne jest poinformowanie 

potencjalnych odbiorców tych 

usług o możliwości skorzystania 

z nich oraz zachęcenie do tego. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

TAK x NIE  
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2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

5. W projekcie będzie brał czynny udział ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego. Jego 

wiedza i doświadczenie pozwolą zapewnić, że projekt będzie wdrażany efektywnie zgodnie z 

bieżącą wiedzą w zakresie standardów uniwersalnego projektowania. 

Ekspert powinien jednocześnie: 

a. posiadać aktualną wiedzę w zakresie uniwersalnego projektowania, w tym w zakresie 

uregulowań, norm i trendów, 

b. mieć przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze projektowania 

uniwersalnego,  

c. przeprowadzić przynajmniej 5 szkoleń w zakresie projektowania uniwersalnego lub brać 

udział w opracowaniu publikacji nt. projektowania uniwersalnego,  

d. posiadać przynajmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy z uczelnią lub instytucją 

badawczą w zakresie projektowania uniwersalnego.  

Uzasadnienie: 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Wprowadzenie kryterium 

dostępu ma na celu efektywną 

realizację projektu przy 

współpracy z ekspertem, który 

będzie praktykiem w zakresie 

uniwersalnego projektowania i 

będzie posiadał najświeższą 

wiedzę w zakresie standardów 

uniwersalnego projektowania.  

Ekspert nie może być 

jednocześnie osobą 

bezpośrednio realizującą usługę 

Typu A lub B. 

Przyjęte kryterium umożliwi 

zespołowo projektowemu 

czerpanie od eksperta 

praktycznej wiedzy w zakresie 

projektowania uniwersalnego. 

W ramach oceny kryterium: 

- za publikację nie uznaje się 

broszury, ulotki, artykułu, 

- dopuszczalna forma 

współpracy eksperta z 

uczelnią/instytucją badawczą to 

w szczególności umowa o 

pracę, umowa cywilno-prawna, 

współpraca przy 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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projekcie/projektach, wspólne 

przygotowanie publikacji lub 

badań. 

Jeżeli na etapie realizacji 

projektu okaże się, że ekspert 

nie spełnia wymagań, IOK 

zastrzega sobie prawo do 

wykluczenia go z realizacji 

projektu, a Beneficjent będzie 

zobowiązany do 

zaangażowania innego 

eksperta, spełniającego ww. 

wymagania. 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

6. Podsumowaniem realizacji projektu jest raport z realizacji wsparcia dla podmiotów publicznych z 

zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z niepełnosprawnościami i 

projektowania uniwersalnego, zawierający rekomendacje dotyczące sposobu dalszego 

funkcjonowania i finansowania tego typu usług. Treść raportu zostanie skonsultowana z MIiR oraz 

Radą Dostępności. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium wynika 

z konieczności osiągnięcia 

wskaźnika rezultatu 

określonego w PO WER. 

Minimalny zakres raportu 

zostanie określony przez MIiR 

w regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

7. Wnioskodawca lub partner posiada udokumentowane doświadczenie polegające na: 

a. należytym przeprowadzeniu co najmniej 3 audytów dostępności architektonicznej 

(budynków lub przestrzeni publicznych), w których analizowana była dostępność dla 

różnych grup osób z niepełnosprawnościami i audyty zawierały rekomendacje  

oraz 



 

Strona 9 z 9 

b. zaprojektowaniu na zlecenie zamawiającego/zamawiających nowych zgodnych z 

zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych lub 

zaprojektowaniu przebudów/rozbudów zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego 

min. 3 budynków/przestrzeni publicznych  

w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu złożenia wniosku (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie). Dodatkowo ww. nowe lub 

przebudowane/rozbudowane budynki/przestrzenie publiczne są dostępne dla różnych grup 

osób z niepełnosprawnościami.  

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia rzetelnej i 

prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez 

wnioskodawcę lub partnera 

projektu, wynikającej z wiedzy i 

doświadczenia zawodowego w 

realizacji usług doradczych. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie oraz 

stanowiących załącznik do 

wniosku o dofinansowanie 

dokumentów potwierdzających 

posiadane doświadczenie (np. 

referencji). 

Minimalne warunki jakie 

powinien spełniać audyt 

dostępności, aby zostać uznany 

przy ocenie tego kryterium, 

zostanie wskazany w 

regulaminie konkursu. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

8. W skład zespołu świadczącego usługi typu B  będą wchodziły co najmniej niżej wymienione 

osoby, posiadające wiedzę z zakresu uniwersalnego projektowania: 

a. architekt lub projektant posiadający doświadczenie polegające na:  

- zaprojektowaniu na zlecenie zamawiającego/zamawiających nowych zgodnych z 

zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych lub  

- zaprojektowaniu na zlecenie zamawiającego/zamawiających przebudów/rozbudów 

zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych  

w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu złożenia wniosku (a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy - w tym okresie). Nowe lub przebudowane/rozbudowane budynki / 

przestrzenie publiczne są dostępne dla różnych grup osób z niepełnosprawnościami.; 

b. osoba, która przeprowadziła co najmniej 3 audyty dostępności architektonicznej (budynków lub 

przestrzeni publicznych) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu złożenia wniosku 

W uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na zmianę 

składu zespołu realizującego wsparcie lub z własnej inicjatywy zaproponować ww. zmianę. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia rzetelnej i 

prawidłowej realizacji działań 

projektowych przez 

wnioskodawcę, w tym wysokiej 

jakości prowadzonych usług 

doradczych i konsultacyjnych, 

wynikającej z wiedzy i 

doświadczenia zawodowego 

zaangażowanych 

projektantów/architektów. 

Dana usługa typu B może być 

świadczona tylko przez jedną z 

ww. osób, jeżeli jest to 

uzasadnione zakresem tej 

usługi. 

Kwalifikacje i doświadczenie 

projektantów/architektów oraz 

osób prowadzących audyty 

dostępności będą zasadniczym 

elementem projektu 

przesądzającym o jego jakości. 

Jeżeli na etapie realizacji 

projektu okaże się, że osoba 

realizująca usługę typu B nie 

spełnia wymagań IOK to 

zostanie wykluczona z projektu, 

a Beneficjent będzie 

zobowiązany do 

zaangażowania innej 

spełniającej wymagania. 

Minimalne warunki jakie 

powinien spełniać audyt 

dostępności, aby zostać uznany 

przy ocenie tego kryterium, 

zostanie wskazany w 

regulaminie konkursu. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

9. W ramach konkursu dany podmiot może wystąpić w złożonych wnioskach o dofinansowanie 

wyłącznie jeden raz: jako wnioskodawca albo partner. 

Uzasadnienie: 

Ograniczenie możliwości 

składania wielu wniosków przez 

te same podmioty umożliwi 

wyrównanie konkurencji 

pomiędzy zainteresowanymi 

podmiotami. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie listy wniosków 

złożonych w odpowiedzi na 

konkurs. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

10. Maksymalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 6 250 000 PLN. 

Na etapie realizacji projektu IOK może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć wartość 

dofinansowania. 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę planowaną 

alokację i przyjęte w konkursie 

założenia, że do 

dofinansowania zostanie 

wybrany jeden projekt, 

niezbędne jest określenie 

maksymalnej kwoty, o którą 

może aplikować 

Wnioskodawca.  

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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11. Zaangażowanie do realizacji projektu osoby z niepełnosprawnością. 

Uzasadnienie: 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie.  

Wprowadzenie kryterium 

dostępu ma na celu aktywizację 

zawodową osób z 

niepełnosprawnościami. Służy 

też realizacji celów Programu 

Dostępność Plus. 

Przyjęte kryterium umożliwia 

pracownikom zaangażowanym 

do realizacji projektu 

przekazanie osobistych 

doświadczeń w obcowaniu z 

barierami wynikającymi z 

niedostosowania infrastruktury 

do osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

sposobów ich rozwiązania. 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Czy treść wniosku o dofinansowanie w części dotyczącej spełniania 

kryterium może być uzupełniana lub poprawiana w zakresie określonym w 

regulaminie konkursu (na podstawie art.. 45 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1460, z późn. zm.)? 

TAK x NIE  

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

 

1. Projekt będzie realizowany we współpracy z 

przynajmniej jednym z następujących podmiotów: izba 

architektów, izba inżynierów budownictwa, wydział 

uczelni kształcącej w jednej z dyscyplin: architektura 

lub budownictwa 

Waga 

Za każdą instytucję 

z którą podpisany 

zostanie list 

intencyjny projekt 

otrzyma 2 pkt. 

Maksymalnie 10 

pkt  

Uzasadnienie 

Wprowadzenie kryterium ma na 

celu premiowanie tych projektów, 

które poprzez nawiązanie 

współpracy z ww. podmiotami 

będą upowszechniać wiedzę nt. 

uniwersalnego projektowania, w 

tym stosowania rozwiązań 

zapewniających dostępność 

architektoniczną. 

Kryterium weryfikowane na 

podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie oraz 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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stanowiących załącznik do 

wniosku o dofinansowanie 

podpisanych obustronnie listów 

intencyjnych o współpracy w 

ramach projektu. 

W przypadku braku współpracy 

na etapie realizacji projektu 

(pomimo podpisanego listu 

intencyjnego), 

Wnioskodawca/Beneficjent jest 

zobowiązany do zapewnienia 

współpracy z innym podmiotem, 

spełniającym analogiczne 

wymagania. 

 

2. Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu 

zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w 

wymiarze co najmniej ½ etatu. 
Waga 5 pkt  

Uzasadnienie 

Kryterium ma na celu promowanie 
zaangażowania 
osób z niepełnosprawnością w 
projektach współfinansowanych ze 
środków UE. 
Kryterium weryfikowane na 
podstawie treści złożonego 
wniosku o dofinansowanie 
projektu PO WER. 
 
Osoba z niepełnosprawnością - w 
rozumieniu Wytycznych w 
zakresie 
realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-
2020.  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 

Działanie 2.19 Usprawnienie procesów 

inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 
Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem 

wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do 
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projektu
6
 obsługi "Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych" 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym
7
 

Projekt dotyczy realizacji dwóch zadań publicznych, w zakresie nadzoru nad 
rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na 
rynku krajowym. Nadzór ten sprawowany jest przez Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego i 
dotyczy m.in. weryfikacji wypełniania obowiązków ciążących na podmiotach 
wprowadzających wyroby do obrotu i udostępniających je na rynku krajowym. 
Współpraca pomiędzy tymi organami, a także jakość przekazywanych 
wzajemnie informacji jest kluczowa dla prawidłowości wykonywanych zadań. 
Ponadto, przy założeniu, że środkiem do prawidłowego funkcjonowania rynku 
wyrobów budowlanych jest również świadomość wymagań prawnych podmiotów 
uczestniczących w tym procesie, należy uznać, że udzielenie informacji o 
przepisach dotyczących wyrobów budowlanych, w sposób nieskomplikowany i 
łatwo dostępny, określony w rozporządzeniu PEiR (UE) nr 2018/1724 z dnia 2 
października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu 
zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i 
rozwiązywania problemów, a także zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 
1024/2012 - służy temu celowi.  

Projekt ma na celu, w szczególności, usprawnienie: 

1) przekazywania informacji przez organy wojewódzkie do GINB, zgodnie z 
ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz  wydawanych na jej podstawie 
przepisów wykonawczych, 

2)  udzielania zainteresowanym informacji o przepisach prawnych w 
zakresie wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku polskim 
wyrobów budowlanych oraz krajowych wymagań technicznych 
dotyczących stosowania wyrobów budowlanych – w sposób określony 
rozporządzeniem nr 2018/1724. 

Projekt realizowany będzie wyłącznie na poziomie krajowym, zaś działania 
finansowane w ramach projektu poprzez usprawnienie przepływu informacji 
przyczynią się do zwiększenia efektywności polityki kreowanej przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru rynku wyrobów 
budowlanych. 

Dodatkowo, projekt ma ułatwić:  

a) generowanie statystyk, służących bieżącej ocenie działań organów 
nadzoru, a także kondycji krajowego rynku wyrobów budowlanych, 

b) wykonywanie zadań organom nadzoru budowlanego poprzez stworzenie 
wykazu postępowań wszczynanych przez te organy w sprawach 
wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawy oraz w 
sprawach dotyczących nakładania administracyjnych kar pieniężnych, 

c) jednolitość działania organów nadzoru budowlanego, 

d) dostęp on-line do informacji, procedur oraz rozwiązywania problemów w 
zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i udostępniania 
ich na rynku krajowym.   

W części projektu dotyczącej udzielania zainteresowanym informacji o 
przepisach prawnych w zakresie wprowadzania do obrotu i udostępniania na 
rynku polskim wyrobów budowlanych oraz krajowych wymagań technicznych 
dotyczących stosowania wyrobów budowlanych zapewniona zostanie ich 
funkcjonalność, kompatybilność, postrzegalność i zrozumiałość w rozumieniu 

                                                           
6
 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 

7
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa. 
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przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 
848). 

Zadania realizowane w ramach projektu zwiększą potencjał instytucjonalny oraz 
usprawnią efektywność wykonywanych w powyższym zakresie zadań 
publicznych przez organy nadzoru budowlanego właściwe w sprawach nadzoru 
rynku wyrobów budowlanych. 

Cel szczegółowy 

PO WER, w 

ramach którego 

projekt będzie 

realizowany  

Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie 
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów 
inwestycyjno-budowlanych. 

Priorytet 

inwestycyjny 
Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

 

Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów 
budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi "Punktu 
kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych". 

Cel główny 

projektu 

 

1. Stworzenie i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym 
gromadzone są informacje o wyrobach budowlanych, objętych 
kontrolami, badaniami, postępowaniami administracyjnymi oraz który 
pozwoli, poprzez generowanie statystyk, na bieżącą ocenę rynku 
wyrobów budowlanych – w kontekście zadań wykonywanych przez 
organy nadzoru budowlanego. 

Gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych 
postanowieniach, decyzjach i opiniach leży w obowiązków Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, stosownie do regulacji określonych w 
ustawie o wyrobach budowlanych. Dodatkowo, prowadzenie przez niego 
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, do 
czego posiada monopol kompetencyjny na podstawie art. 15 ustawy, 
wiąże się z koniecznością przekazywania informacji i orzeczeń przez 
właściwe organy wojewódzkie. 

Zgodnie z § 6 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa w 
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych 
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu 
przekazywania tych informacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 2256) informacje, o 
których mowa powyżej, przekazuje się za pomocą teleinformatycznego 
systemu nadzoru rynku wyrobów budowlanych prowadzonego przez 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego jest administratorem systemu, który nie spełnia 
podstawowych oczekiwań w zakresie swojej funkcjonalności z uwagi na: 

− niewystarczające parametry techniczne (mała pojemność systemu), 

− niedostępność informacji dla WINB (obecna konstrukcja systemu 
nie pozwala wojewódzkiemu inspektorowi na dostęp do innych 
informacji niż własne), 

− mała funkcjonalność w zakresie generowania statystyk z kontroli, 

− brak możliwości zamieszczania w systemie plików zewnętrznych 
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(zdjęcia, dokumenty itp.), 

− dezaktualizację słowników i terminologii oraz niewystarczający 
zakres z uwagi na dokonane w okresie funkcjonowania systemu 
zmiany przepisów prawnych.  

Stworzenie funkcjonalnego systemu teleinformatycznego zwiększy 
potencjał instytucjonalny w obszarze kontroli rynku i zapewni sprawną 
współpracę pomiędzy WINB a GINB, a dodatkowo wpłynie na 
ujednolicenie sposobu działania organów wojewódzkich, zapewni 
narzędzia do racjonalnego ustalania wysokości kar pieniężnych, 
wyeliminuje ryzyko prowadzenia postępowań w sprawie tego samego 
typu wyrobu budowlanego przez różne organy.  

Wynikiem utworzenia systemu w pełnym projektowanym zakresie będzie 
poprawa efektywności działań władzy publicznej a tym samym profity dla 
przedsiębiorców – podmiotów kontroli dotyczących wyrobów 
budowlanych oraz dla konsumentów stosujących wyroby budowlane. 

2. Dostosowanie sposobu działania funkcjonującego w Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego Punktu kontaktowego ds. wyrobów budowlanych 
do wymagań rozporządzenia nr 2018/1724 w ramach utworzenia 
jednolitego portalu cyfrowego. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w 

projekcie ze 

wskazaniem grup 

docelowych 

Główne zadania w projekcie obejmują: 

1. Odnośnie do utworzenia centralnego systemu teleinformatycznego 
dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych:   

1.1 szczegółową ocenę w zakresie potrzeb, na podstawie obecnie 
funkcjonującego systemu, 

1.2 opracowanie projektu funkcjonalnego systemu, 

1.3 wyłonienie wykonawcy systemu, 

1.4 testy próbne i wdrożenie systemu. 

Grupa docelowa: organy nadzoru budowlanego. System nie będzie 
publicznie dostępny. 

2. Odnośnie do utworzenia serwisu internetowego służącego do obsługi 
„Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”: 

2.1 przetłumaczenie na język angielski i umieszczenie na stronie 
internetowej Punktu kontaktowego ogólnych informacji o sposobie 
działania Punktu, terminach udzielania odpowiedzi oraz mających 
zastosowania aktów prawnych, 

2.2 wyposażenie serwisu w narzędzia do statystyki użytkowników 
udzielania informacji zwrotnych na temat działania usługi oraz 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, 

2.3  stworzenie narzędzi do realizacji całej usługi złożenia wniosku i 
udzielenia odpowiedzi on-line. 

Grupa docelowa: obywatele i przedsiębiorcy poszukujący informacji na 
temat wprowadzania do obrotu i udostępniania wyrobów budowlanych 
na polskim rynku. Serwis będzie publicznie dostępny. 

Podmiot 

zgłaszający 

projekt
8
 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Departament Wyrobów Budowlanych 

(DWB) 

                                                           
8
 W przypadku opracowywania Rocznego Planu Działania przez IP, podmiotem zgłaszającym projekt jest IP. W przypadku 

opracowywania Rocznego Planu Działania przez IZ należy wpisać nazwę podmiotu, który zgłosił projekt do IZ.  
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Podmiot, który 

będzie 

wnioskodawcą 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Departament Wyrobów Budowlanych 

(DWB) 

Uzasadnienie 

wyboru podmiotu, 

który będzie 

wnioskodawcą
9
 

Zadania objęte projektem, zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach 
budowlanych, 
należą do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, tj.: 
 
− art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy: gromadzenie informacji o wynikach zleconych 
badań 
próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych 
do 
obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach (jednocześnie, wg § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych 
badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych 
postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania 
tych 
informacji informacje te przekazuje się za pomocą teleinformatycznego systemu 
nadzoru rynku wyrobów budowlanych prowadzonego przez Głównego 
Inspektora 
Nadzoru Budowlanego), 
 
− art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy: prowadzenie punktu kontaktowego do spraw 
wyrobów budowlanych, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011. 
GINB wykonuje zadania określone przepisami m.in. ustawy o wyrobach 
budowlanych przy 
pomocy Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który jest wnioskodawcą 

projektu. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK - NIE X 

Podmioty, które 

będą partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru
10

  

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK - NIE X 

Przewidywany 

termin  

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

I kwartał 2020 r. 

                                                           
9
 W szczególności w świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431, z późn. zm.) oraz podrozdziału 
5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa.  
10

 Wypełnić w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie. W przypadku, gdy nie są znane konkretne podmioty, które 
będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. 
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Przewidywany 

okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
Marzec 2020 r. 

Data 

zakończenia 

(miesiąc 

oraz rok) 

Grudzień 2021 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 w roku 2023 ogółem 

350 000 150 000 ……………… ……………….. 500 000 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK - NIE - 

Szacowany wkład UE (PLN) 

421 400 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I 

OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na:
11

 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Funkcjonujący wewnętrzny informacyjny 

system nadzoru rynku wyrobów 

budowlanych. 

- - 1  

2. Funkcjonujący, zgodnie z 

rozporządzeniem nr 2018/1724, punkt 

kontaktowy do spraw wyrobów 

budowlanych 

- - 1 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
 

                                                           
11

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 
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W podziale na:
12

 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba nowoutworzonych lub 

zmodernizowanych rejestrów/serwisów 

umożliwiających dostęp do aktualnych 

informacji z zakresu tematyki 

inwestycyjno-budowlanej 

- - 1 

2. Liczba nowoutworzonych serwisów 

internetowych służących do obsługi 

"Punktu kontaktowego do spraw 

wyrobów budowlanych" 

- - 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU 

KRYTERIA DOSTĘPU 

BRAK 

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  

Pieczęć i 

podpis osoby 

upoważnionej 

 

DATA ZATWIERDZENIA PLANU DZIAŁANIA I IDENTYFIKACJI PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH, 

KTÓRYCH FISZKI PO RAZ PIERWSZY ZAWARTO W PLANIE DZIAŁANIA, W ROZUMIENIU ART. 48 UST. 3 

USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 R. O ZASADACH REALIZACJI PROGRAMÓW W ZAKRESIE POLITYKI 

SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 (DZ.U. Z 2017 R. POZ. 1460, z późn. zm.)  

(wypełnia Instytucja Zarządzająca POWER, wprowadzając Roczny Plan Działania jako załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POWER)  

 

 

  

  

                                                           
12

 Rozbicie wartości docelowych na płeć jest nieobowiązkowe – wypełniane w zależności od specyfiki wsparcia i samego 
projektu oraz zidentyfikowanego problemu, który projekt ma rozwiązać lub złagodzić. 


