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Załącznik do uchwały nr 317 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku. 

 

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
1
 

 

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  II X III  IV  

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 
(podzielon
y na 
rundy) 

 zamknięty X 

                                                           
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 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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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 

alokacja (PLN) 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt obejmujący obszar całego kraju: 

– maksymalna kwota dofinansowania 6 250 000 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
3
: 

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
4
: Ogółem w 

                                                           
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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Kobiety Mężczyzn 
konkursie 

1. Liczba pilotażowo uruchomionych 

ośrodków wsparcia dla podmiotów 

publicznych z zakresu dostępności 

architektonicznej budynków i przestrzeni 

publicznych 

- - 1 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

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

dostępności architektonicznej. Celem wsparcia jest umożliwienie spełnienia wymogów 

dostępności przez te instytucje. Ośrodek będzie wspierał podmioty publiczne w szczególności w 

zapewnieniu dostępności istniejących albo projektowanych obiektów lub przestrzeni publicznych.  

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada uruchomienie 

ośrodka wsparcia obejmującego 

obszar całej Polski, co ma 

zapewnić równe traktowanie 

instytucji i elastyczny dostęp do 

ekspertów. 

Ze wsparcia będą mogły korzystać 

instytucje publiczne z całego kraju.  

IOK nie określa obowiązku 

utworzenia stałego stacjonarnego 

miejsca ośrodka wsparcia. 

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 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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odpowiednich środków 

zaradczych w przypadku 

wystąpienia problemów 

związanych z wdrażaniem 

projektu.  

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  

3. Bieżąca działalność Ośrodka obejmie 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) zapewnienie na stronie www, dostępu do repozytorium wiedzy z zakresu dostępności budynków 

dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego (publikacji krajowych i 

zagranicznych). 

Ośrodek w swojej działalności wykorzystuje m.in. „Standardy dostępności budynków dla osób z 

niepełnosprawnościami”, przepisy prawa oraz inne publikacje wskazane w regulaminie konkursu.  

Beneficjent określa zadania Ośrodka, sposób świadczenia wsparcia oraz jego zakres we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Jeżeli Beneficjent założy utworzenie dodatkowo fakultatywnego stacjonarnego punktu, w którym będzie 

działał Ośrodek, to punkt ten musi być w lokalu, który jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. 

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 działania ośrodka w celu lepszego dostosowania zakresu wsparcia 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 

do wsparcia instytucjom 

publicznym z różnych regionów 

Polski. Efektem wsparcia będzie 

łatwy dostęp do podstawowych 

informacji dot. projektowania 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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uniwersalnego i dostępności 

architektonicznej.. 

Świadczone wsparcie nie będzie 

polegało na wydawaniu 

interpretacji prawa budowlanego. 

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 zachęcenia inwestorów do 

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

nadzoru budowlanego oraz starostwach powiatowych. 

Uzasadnienie: 

Konieczne jest poinformowanie 

potencjalnych odbiorców 

wsparcia 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 

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  

5. Do realizacji projektu beneficjent zaangażuje eksperta w dziedzinie dostępności architektonicznej 

i 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 dostępności architektonicznej i uniwersalnego 

projektowania, w tym w zakresie uregulowań, norm i trendów, 

b. mieć przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze dostępności 

architektonicznej i projektowania uniwersalnego,  

c. posiadać doświadczenie w postaci przeprowadzenia co najmniej 80 godzin szkoleniowych 

w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego lub brać udział w 

opracowaniu publikacji nt. dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego,  

d. posiadać przynajmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy z uczelnią lub instytucją 
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badawczą w zakresie dostępności architektonicznej i 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 

dostępności architektonicznej i  

uniwersalnego projektowania i 

będzie posiadał najświeższą 

wiedzę w zakresie standardów 

dostępności i uniwersalnego 

projektowania.  

Przyjęte kryterium umożliwi 

zespołowi projektowemu 

czerpanie od eksperta 

praktycznej wiedzy w zakresie 

dostępności architektonicznej i 

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 

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. 

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. 

TAK x NIE  
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poz. 1460, z późn. zm.)? 

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 zadań. Treść raportu zostanie skonsultowana z MFiPR 

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 10 audytów dostępności architektonicznej 

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

różnych grup osób z niepełnosprawnościami i audyty zawierały rekomendacje  

oraz 

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 zadań dotyczących 

weryfikacji i projektowania 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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dostępnych rozwiązań. 

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. 

 

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. Do realizacji projektu zaangażowane są co najmniej dwie niżej wymienione osoby, posiadające 

wiedzę z zakresu dostępności architektonicznej i uniwersalnego projektowania (niezależnie od 

eksperta , o którym mowa w kryterium 5): 

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 

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 10  audytów 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 świadczonego wsparcia, 

wynikającej z wiedzy i 

doświadczenia zawodowego 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 
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zaangażowanych 

projektantów/architektów. 

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 wsparcie 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.  

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 

TAK  NIE x 
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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.)? 

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  

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 
TAK x NIE  
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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.)? 

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 

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. 

 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

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 

Waga 5 pkt  
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2014-2020? 

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. 
 
  

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

 


