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L.p. 
Roczny Plan 

Działania na 2019 r. 
Było Jest 

1. Fiszka konkursu w 
ramach typu operacji: 
Wzmocnienie 
potencjału 
instytucjonalnego i 
eksperckiego 
organizacji 
pozarządowych, 
działających na rzecz 
upowszechnienia idei 
dostępności, w 
zakresie prowadzenia 
audytów dostępności 
inwestycji 
infrastrukturalnych 
oraz innych produktów 
i usług publicznych 

Brak 

Dodanie fiszki. 

Fiszka stanowi załącznik 1.1 do 
niniejszej tabeli. 

2. Fiszka konkursu w 
ramach typu operacji: 
Wzmocnienie 
potencjału 
instytucjonalnego i 
eksperckiego 
organizacji 
pozarządowych  

i partnerów 
społecznych do 
prowadzenia 
monitoringu w 
zakresie tworzenia i 
stosowania przepisów 
prawa regulującego 
obowiązki związane 
ze stosowaniem 
zasad dostępności. 

Brak 

Dodanie fiszki. 

Fiszka stanowi załącznik 1.2 do 
niniejszej tabeli. 
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Załącznik 1.1 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
1
 

Cel szczegółowy 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia 

Priorytet 

inwestycyjny 

11i - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 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  

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III  IV x 

Planowany 
miesiąc  

rozpoczęcia 
naboru wniosków 
o dofinansowanie

2
 

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

           x 

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

4 000 000 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x Minimalny udział wkładu ……….. % 

                                                           
1
 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. 
2
 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 2018 r. poz. 1431, 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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własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych, 

działających na rzecz upowszechnienia idei dostępności, w zakresie prowadzenia audytów 

dostępności inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług publicznych. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
3
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba organizacji pozarządowych działających 

na rzecz upowszechnienia idei dostępności, które 

zostały przygotowane do wykonywania zadań 

służących zwiększeniu dostępności obiektów 

infrastrukturalnych oraz innych produktów i usług 

publicznych 

n/d n/d 20 

2. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych 

którzy podnieśli swoje kompetencje w zakresie 

prowadzenia audytów dostępności. 

 

n/d 

 

n/d 
135 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
4
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba organizacji pozarządowych działających 

na rzecz upowszechnienia idei dostępności, które 

otrzymały wsparcie służące wzmocnieniu ich 

potencjału instytucjonalnego i eksperckiego w 

zakresie prowadzenia audytów dostępności 

inwestycji infrastrukturalnych oraz innych produktów 

i usług publicznych 

20 

2. Liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych 

objętych w ramach projektu wsparciem 
150 

                                                           
3
 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. 
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. 
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szkoleniowym w zakresie prowadzenia audytów 

dostępności. 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

1. Brak 

Uzasadnienie: 
 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

I. Beneficjentem projektu może być wyłącznie organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której statutowa działalność obejmuje 

aktywność na rzecz osób z niepełnosprawnościami 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.  

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami  

Programu Dostępność 

Plus, istnieje potrzeba 

wzmocnienia potencjału 

kompetencyjnego 

organizacji 

pozarządowych, które 

działają w Polsce na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnościami, 

skupiając ekspertów 

zajmujących się 

dostępnością przestrzeni, 

produktów czy usług. 

Wskazanie grupy 

docelowej ma na celu 

zapewnienie spójności 

zaplanowanych działań z 

zapisami SZOP. 

W ramach naboru 

dofinansowanie otrzyma 

jeden projekt. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku  

o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

II. Wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) posiada/ją udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działań 
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na rzecz upowszechniania idei dostępności oraz w zakresie prowadzenia audytów dostępności 

architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, w okresie co najmniej 2 lat przed rokiem 

ogłoszenia naboru. W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, warunek dotyczy partnerstwa, a nie każdego 

z partnerów. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia rzetelnej i 

prawidłowej realizacji 

działań projektowych 

przez Wnioskodawcę lub 

partnera projektu, 

wynikającej z wiedzy 

i doświadczenia w 

prowadzeniu działań na 

rzecz upowszechniania 

idei dostępności w 

zakresie prowadzenia 

audytów dostępności. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

III. Wnioskodawca w ramach projektu zrealizuje wsparcie na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego  

i eksperckiego w co najmniej 20 organizacjach pozarządowych (co najmniej jedna organizacja z każdego 

województwa). 

Wnioskodawca w ramach projektu obejmie wsparciem organizacje pozarządowe o zróżnicowanym profilu 

działalności, w szczególności z obszarów: zdrowie, sport i turystyka, szkolnictwo wyższe, edukacja, kultura,  

usługi społeczne, rynek pracy i transport. Wnioskodawca zapewni w projekcie reprezentacje organizacji co 

najmniej z każdego z ww. obszarów. 

 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnić zróżnicowanie 

terytorialne oraz 

kompetencyjne 

wspieranych w projekcie 

organizacji 

pozarządowych. 

Wsparciem objęte 

zostaną kadry organizacji 

pozarządowych, których 

statutowa działalność 

obejmuje aktywność na 

rzecz osób z 

niepełnosprawnościami w 

rozumieniu Wytycznych 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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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, tj.: 

- osoby zaangażowane 

na podstawie stosunku 

pracy, 

- osoby zaangażowane 

na podstawie umów 

cywilnoprawnych, 

- wolontariusze 

pracujący na rzecz 

danej organizacji, 

- kadra zarządzająca 

organizacji. 

W szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu (np. 

potwierdzony brak chęci 

udziału w projekcie 

organizacji 

pozarządowych z 

obszarów wskazanych w 

kryterium), na wniosek 

beneficjenta i za zgodą 

IOK będzie istniała 

możliwość odstąpienia od 

wymogu objęcia 

wsparciem w ramach 

projektu organizacji 

pozarządowych 

działających w każdym z 

obszarów, jeżeli w ocenie 

IOK taka zmiana 

przyczyni się do 

osiągnięcia głównych 

założeń projektu. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

TAK x NIE  
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późn. zm.)? 

IV. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przeprowadzi wstępną rekrutację do projektu oraz 

dołączy co najmniej 10 listów intencyjnych.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnić prawidłową 

identyfikację grupy 

docelowej.   

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

V. Wsparcie realizowane jest według programu opracowanego przez wnioskodawcę, obligatoryjnie załączonego 

do wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni zgodność tego programu  

z wymaganiami określonymi w Ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Program powinien obejmować w szczególności: zasady rekrutacji do projektu, planowany zakres rzeczowy  

i ilościowy wsparcia (np. planowana liczba godzin doradztwa, czy godzin szkoleniowych), wstępny zakres 

szkoleń oraz kompetencje ekspertów, których wnioskodawca zamierza zaangażować do realizacji projektu oraz 

metodologię prowadzenia audytów dostępności.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnić, że program 

wsparcia realizowany w 

ramach projektu umożliwi 

organizacjom 

pozarządowym 

wykształcenie 

kompetencji i 

zbudowanie potencjału 

instytucjonalnego do 

prowadzenia audytów w 

zakresie dostępności  

architektonicznej, 

cyfrowej oraz 

informacyjno-

komunikacyjnej. 

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

TAK x NIE  
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późn. zm.)? 

VI. Wnioskodawca na podstawie opracowanego programu przygotuje co najmniej 20 organizacji pozarządowych 

(objętych wsparciem w ramach projektu) do prowadzenia audytów dostępności oraz zaproponuje sposób 

weryfikacji zdobytych umiejętności uwzględniający pilotażową realizację audytów przez szkolone organizacje. 

Zakres audytów powinien obejmować spełnianie wymogów pod kątem dostępności architektonicznej, cyfrowej 

oraz informacyjno-komunikacyjnej.  

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

opracowanie sposobu 

weryfikacji przygotowania 

organizacji do 

prowadzenia audytów 

dostępności, który będzie 

uwzględniał 

przeprowadzenie przez 

każdą organizację objętą 

wsparciem co najmniej 

jednego audytu 

dostępności. 

Wnioskodawca powinien 

ułatwić danej organizacji 

przeprowadzenie 

pilotażowego audytu,  

a następnie dokonać jego 

oceny i przekazać  

informację zwrotną oraz 

udzielić dodatkowego 

wsparcia organizacji, 

która przeprowadzała 

audyt dostępności. 

Wsparcie w ramach 

projektu ma służyć 

przygotowaniu  

organizacji 

pozarządowych do 

świadczenia usług 

certyfikacji, w tym do 

ubiegania się o uzyskanie 

statusu podmiotu 

dokonującego  certyfikacji, 

o którym mowa w ustawie 

o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami. 

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

TAK x NIE  
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późn. zm.)? 

VII. Wnioskodawca na podstawie opracowanego programu przeprowadzi szkolenia w zakresie prowadzenia 

audytów dostępności dla co najmniej 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych objętych wsparciem w 

ramach projektu. Szkolenia zakończą się weryfikacją nabytych kompetencji i uzyskaniem certyfikatów 

ukończenia szkolenia przez nie mniej niż 135 uczestników szkoleń. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zapewnienie trwałości 

rezultatów projektu i 

jakości udzielanego 

wsparcia. 

Jako przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych uznaje się 

osoby będące ich 

członkami, osoby 

zatrudnione na umowę o 

pracę bądź umowy 

cywilnoprawne oraz 

wolontariuszy pracujących 

na ich rzecz.  

Kryterium będzie 

weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

VIII. Beneficjent opracuje, a następnie – w trakcie okresu realizacji projektu oraz w ciągu minimum roku po jego 

zakończeniu – będzie aktywnie upowszechniać produkty projektu (np. poradniki, opracowania, narzędzia). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zagwarantowanie 

trwałości oraz 

upowszechnienia 

rezultatów projektu.  

Kryterium będzie 

weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

IX. Maksymalna wartość złożonego wniosku nie może przekroczyć 4 000 000 złotych. 

Uzasadnienie: Kryterium ma na celu 

zapewnienie jednolitych 
Stosuje się do typu/typów 1 
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standardów udzielania 

wsparcia poprzez wybór 

tylko jednego podmiotu 

(partnerstwa)  

odpowiedzialnego za 

realizacje projektu.    

Ponieważ w ramach 

naboru dofinansowanie 

otrzyma jeden projekt, 

planowana alokacja na 

konkurs jest równa 

maksymalnej wartości 

projektu. 

Kryterium weryfikowane 

będzie na etapie oceny i 

na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER oraz na 

podstawie danych IOK. 

(nr) 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

X. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia ram 

czasowych dla 

osiągnięcia wskaźników 

rezultatu i produktu w 

ramach projektu. 

Zaproponowany okres 

realizacji projektu 

zapewnia wystarczające 

ramy czasowe na 

przeprowadzenie szkoleń 

dla kadr organizacji 

pozarządowych, 

działających na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnościami 

niezbędne do 

świadczenia przez nie 

usług audytorskich i 

doradczych.  

W szczególnie 

uzasadnionych 

przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na 

wniosek beneficjenta i za 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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zgodą IOK będzie istniała 

możliwość wydłużenia 

okresu realizacji projektu 

poza limit określony w 

kryterium, jeżeli w ocenie 

IOK taka zmiana 

przyczyni się do 

osiągnięcia założeń 

projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie.   

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany w partnerstwie zawiązanym 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z co 

najmniej:  

1. jednym partnerem społecznym zgodnie z 

definicją przyjętą w PO WER lub 

2. jedną organizacją pozarządową w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

lub 

3. jedną uczelnią w rozumieniu ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) lub 

4. jednym instytutem w rozumieniu ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 

534), 

które prowadziły udokumentowane działania w 

obszarze wdrażania idei dostępności na rzecz 

osób z niepełnosprawnościami 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, co najmniej 

w okresie 2 lat przed rokiem, w którym ogłoszono 

konkurs. 

5. jedną organizacją zrzeszoną lub stale 

współpracującą z organizacją o charakterze 

WAGA 4 
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międzynarodowym działającą na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami.   

Uzasadnienie: 

Partnerstwo wpłynie na 

wysoką jakość projektu. 

Partner aktywnie 

uczestniczy nie tylko w 

tworzeniu, ale i w 

realizacji programu 

szkoleniowego. 

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego wniosku 

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

2. Wnioskodawca w ramach projektu zaplanuje 

wsparcie na rzecz wzmocnienia potencjału 

instytucjonalnego i eksperckiego dla więcej niż 20 

organizacji pozarządowych, których statutowa 

działalność obejmuje aktywność na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, w zakresie prowadzenia 

audytów dostępności. 

 

 20 organizacji – 0 pkt 

1-3 dodatkowych organizacji 

pozarządowych lub 

wyodrębnionych statutowo 

jednostek  – 1 pkt 

4-6 dodatkowych organizacji 

pozarządowych lub 

wyodrębnionych statutowo 

jednostek  – 2 pkt 

7 lub więcej dodatkowych  

organizacji pozarządowych 

lub wyodrębnionych 

statutowo jednostek  – 3 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udzielenie w ramach 

konkursu szerszego 

wsparcia, co przyczyni 

się do wzmocnienia 

potencjału 

instytucjonalnego 

trzeciego sektora do 

efektywnego wspierania 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

W ramach 

przedmiotowego 

kryterium wlicza się 

wyodrębnione statutowo 

jednostki regionalne 

organizacji 

pozarządowych.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie realizacji 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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3. Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na 

umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 etatu 

osobę 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. 

WAGA 2 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób z 

niepełnosprawnościami w 

realizacji projektu.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie realizacji 

projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Brak 

Uzasadnienie:  
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Załącznik 1.2 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

PO WER,  

w ramach którego 

realizowane będą 

projekty
5
 

Cel szczegółowy 6: Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia 

 

Priorytet 

inwestycyjny 

11i - Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w 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  

Planowany  
kwartał 

ogłoszenia 
konkursu  

I  II  III  IV x 

Planowany miesiąc  
rozpoczęcia 

naboru wniosków o 
dofinansowanie

6
 

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

           x 

Tryb realizacji 
konkursu 

otwarty  
(podzielony na 

rundy) 
 zamknięty x 

Czy w ramach 
konkursu będą 

wybierane projekty 
grantowe? 

TAK   NIE x 

Planowana 

alokacja (PLN) 

5 000 000 zł 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK   NIE x Minimalny udział wkładu 

własnego  
……….. % 

                                                           
5
 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. 
6
 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 2018 r. poz. 1431, 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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w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych  

i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania 

przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
7
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba organizacji pozarządowych i partnerów 

społecznych, które po opuszczeniu programu 

uczestniczyły w procesie monitorowania prawa 

regulującego obowiązki związane ze stosowaniem 

zasad dostępności 

n/d n/d 40 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na
8
: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba organizacji pozarządowych i partnerów 

społecznych, które otrzymały wsparcie służące 

wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego i 

eksperckiego do prowadzenia monitoringu w 

zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa 

regulującego obowiązki związane ze stosowaniem 

zasad dostępności 

50 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji) 

2. Brak 

Uzasadnienie:  

                                                           
7
 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. 
8
 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. 



 

16 

 

… 

Uzasadnienie:  

KRYTERIA DOSTĘPU 

I. Beneficjentem projektu mogą być: 

- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie,  

- partnerzy społeczni (reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników) w rozumieniu ustawy z dnia 24 

lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 

2232) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029 oraz z 2018 r. poz. 1608), ustawy z dnia 22 

marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz.263). 

Uzasadnienie: 

Kryterium wynika z 

zamkniętego katalogu 

beneficjentów 

określonego w 

„Szczegółowym Opisie  

Osi Priorytetowych 

Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020”. 

Szacuje się, że 

dofinansowanie otrzyma 

ok. 5 projektów. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku  

o dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

II. Wnioskodawca i partner projektu (jeśli dotyczy) posiada udokumentowane doświadczenie w obszarze wsparcia, 

tj. prowadzi działania w obszarze monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa, co najmniej 

w okresie 2 lat przed rokiem, w którym ogłoszono konkurs. 

Do realizacji zadań merytorycznych w projekcie zaangażowane będą osoby posiadające wiedzę w zakresie 

wdrażania idei dostępności. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzenie 

kryterium wynika z 

konieczności 

zapewnienia rzetelnej i 

prawidłowej realizacji 

działań projektowych 

przez Projektodawcę 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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lub Partnera projektu, 

wynikającej z wiedzy 

i doświadczenia w 

prowadzeniu działań w 

obszarze monitoringu w 

zakresie tworzenia i 

stosowania przepisów 

prawa.  

Doświadczenie w 

obszarze monitoringu w 

zakresie tworzenia i 

stosowania przepisów 

prawa rozumiane jest 

jako oparta na faktach i 

dokumentach kontrola 

zmian w polskim 

systemie prawnym. 

Posiadanie 

odpowiedniego 

doświadczenia we 

wskazanych aspektach 

pozwoli na efektywną 

realizację zadań w 

projekcie. 

Ponadto, ze względu na 

tematykę konkursu 

dotyczącą prowadzenia 

monitoringu w zakresie 

tworzenia i stosowania 

przepisów prawa 

regulującego obowiązki 

związane ze 

stosowaniem zasad 

dostępności, 

wnioskodawca i partner 

projektu (jeśli dotyczy) 

zagwarantuje/ą 

zaangażowanie osób 

posiadających wiedzę 

na temat wdrażania idei 

dostępności przy 

realizacji zadań 

merytorycznych. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  
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III. Wnioskodawca w ramach projektu zaplanuje monitoring w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa 

regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności – w szczególności opracuje i przedstawi  

do zaopiniowania IOK metodologię monitoringu. 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami 

Programu Dostępność 

Plus niezbędne jest 

prowadzenie bieżącego 

monitoringu jakości 

działań normatywnych 

pod kątem tworzenia i 

stosowania w praktyce 

przepisów sprzyjających 

zapewnieniu 

dostępności oraz 

wzmocnienie procesu 

konsultacji społecznych 

dla zwiększenia 

partycypacji społecznej 

obywateli z 

ograniczeniami 

mobilności i percepcji w 

procesie stanowienia 

prawa. 

Kryterium zapewni, że 

proces monitorowania 

prawa będzie 

zaplanowany, 

usystematyzowany i 

prowadzony wg 

przyjętego schematu. 

Dobry monitoring 

wymaga przygotowania 

przemyślanej koncepcji i 

stworzenia 

odpowiednich narzędzi. 

Monitoring powinien być 

zaplanowany i 

usystematyzowany, o 

jasno określonym 

zakresie, celu, 

harmonogramie i 

metodologii. Dotyczy to 

również odpowiedniego 

doboru narzędzi (w tym 

informatycznych) i 

technik zbierania 

informacji. Beneficjent 

może wykorzystać w 

ramach projektu 

dotychczas stosowane 

narzędzia, metody i 

techniki lub też 

wypracować i wdrożyć 

nowe, na potrzeby 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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projektu oraz dalszej 

działalności. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

IV. Wnioskodawca zaplanuje realizację monitoringu przy udziale co najmniej 10 podmiotów wskazanych w 

zakładanych rezultatach naboru, tj. organizacji pozarządowych i/lub partnerów społecznych działających w 

obszarze wsparcia. 

Wnioskodawca zaplanuje powyższym podmiotom udzielenie wsparcia szkoleniowego lub doradczego 

służącego wzmocnieniu ich potencjału instytucjonalnego i eksperckiego do prowadzenia monitoringu w zakresie 

tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki ze stosowaniem zasad dostępności. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

identyfikacje 

poszczególnych grup 

docelowych (odbiorców 

ostatecznych) oraz 

dostosowanie wsparcia 

w sposób pozwalający 

na trwałe wzmocnienie 

potencjału organizacji 

pozarządowych  oraz 

partnerów społecznych 

w obszarze wsparcia. 

Kryterium weryfikowane 

jest na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

V. Wnioskodawca zaplanuje we wniosku o dofinansowanie działania mające na celu zapewnienie, że podmioty 

objęte wsparciem w ramach projektu będą kontynuować monitoring prawa regulującego obowiązki związane  

z stosowaniem zasad dostępności przynajmniej rok po opuszczeniu programu. 

Wnioskodawca przedstawi powyższe działania we wniosku o płatność końcową oraz w raporcie składanym  

w ciągu 13 miesięcy od daty zakończenia projektu. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

wzmocnić trwałość 

udzielonego wsparcia. 

Kryterium weryfikowane 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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na podstawie treści 

złożonego wniosku o 

dofinansowanie 

projektu PO WER oraz 

załączonych do niego 

kopii dokumentów. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

VI. Beneficjent opracuje, a następnie – w trakcie okresu realizacji projektu oraz w ciągu minimum roku po jego 

zakończeniu – będzie aktywnie upowszechniać produkty projektu (np. poradniki, opracowania, narzędzia bądź 

modele monitoringu). 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma na celu 

zagwarantowanie 

trwałości oraz 

upowszechnienia 

rezultatów projektu.  

Kryterium będzie 

weryfikowane na 

podstawie wniosku o 

dofinansowanie 

projektu. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK x NIE  

VII. Maksymalna wartość złożonego wniosku nie może przekroczyć 1 000 000 złotych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

osiągnięcie 

zakładanych 

wskaźników. Przy 

założeniu, że 

wnioskodawca ma 

zaplanować realizację 

monitoringu przy 

udziale co najmniej 10 

organizacji 

pozarządowych  

lub partnerów 

społecznych, w celu 

osiągnięcia 

zakładanych 

wskaźników niezbędne 

jest dofinansowanie co 

najmniej 5 projektów.  

Doświadczenia IP w 

zakresie wdrażania 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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projektów z zakresu 

monitoringu prawa 

potwierdzają trafność 

zaproponowanej formy 

realizacji projektów. 

Rozwój i wzmocnienie 

sieci lub inne formy 

współpracy organizacji 

pozarządowych i 

partnerów społecznych, 

w celu zwiększenia 

potencjału 

organizacyjnego, 

skuteczniejszej 

realizacji celów 

projektów oraz 

utrwalenia i 

upowszechnienia 

wypracowanych rezultat 

ów.  

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

VIII. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Wprowadzone kryterium 

wynika z konieczności 

zapewnienia ram 

czasowych dla 

osiągnięcia wskaźników 

rezultatu i produktu w 

ramach projektu. 

Zaproponowany okres 

realizacji projektu 

zapewnia wystarczające 

ramy czasowe na 

przeprowadzenie 

monitoringu w zakresie 

tworzenia i stosowania 

przepisów prawa 

regulującego obowiązki 

związane ze 

stosowaniem zasad 

dostępności. 

W szczególnie 

uzasadnionych 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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przypadkach, w trakcie 

realizacji projektu, na 

wniosek beneficjenta i 

za zgodą IOK będzie 

istniała możliwość 

wydłużenia okresu 

realizacji projektu poza 

limit określony w 

kryterium, jeżeli w 

ocenie IOK taka zmiana 

przyczyni się do 

osiągnięcia założeń 

projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w 

wymaganym przez IOK 

terminie.   

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego 

wniosku o 

dofinansowanie projektu 

PO WER. 

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 2018 r. poz. 1431, z 

późn. zm.)? 

TAK  NIE x 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

1. Projekt realizowany w partnerstwie zawiązanym 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z co 

najmniej:  

1. jednym partnerem społecznym zgodnie z 

definicją przyjętą w PO WER lub 

2. jedną organizacją pozarządową w 

rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  lub 

3. jedną uczelnią w rozumieniu ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) lub 

4. jednym instytutem w rozumieniu ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 

oraz z 2019 r. poz. 534), 

które prowadziły udokumentowane działania w 

zakresie  wdrażania idei dostępności w okresie 

co najmniej 2 lat przed rokiem, w którym 

ogłoszono konkurs. 

WAGA 4 pkt 

Uzasadnienie: Partnerstwo wpłynie na 

wysoką jakość projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 
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Partner aktywnie 

uczestniczy w 

monitorowaniu w 

zakresie tworzenia i 

stosowania przepisów 

prawa regulującego 

obowiązki związane ze 

stosowaniem zasad 

dostępności. 

Kryterium weryfikowane 

będzie na podstawie 

treści złożonego 

wniosku o 

dofinansowanie 

projektu PO WER. 

2. Wnioskodawca zatrudni w ramach projektu na 

umowę o pracę w wymiarze co najmniej 0,5 

etatu osobę 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. 

WAGA 2 pkt 

Uzasadnienie: 

Kryterium ma zapewnić 

udział osób z 

niepełnosprawnościami 

w realizacji projektu.  

Kryterium weryfikowane 

na podstawie wniosku o 

dofinansowanie 

realizacji projektu. 

Stosuje się do typu/typów 

(nr) 
1 

KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej) 

1. Brak 

Uzasadnienie:  

 

 

  

  

 


