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Pytania zadane w ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 
 
Część I 
 

1. Pytanie: Odnoszę się do głównych założeń konkursu tj. „dotarcie ze wsparciem do jak 
największej liczby podmiotów publicznych. Działania ośrodka powinny dotyczyć wsparcia 
dostępności konkretnych inwestycji i współpracy z podmiotami publicznymi, jako 
inwestorami”. Pytanie: czy mieści się w tych założeniach projekt który: 

 dotyczy kwater agroturystycznych (a-t) które stanowią w skali kraju znaczny potencjał jeśli 
chodzi o przyjmowanie i przebywanie osób z niepełnosprawnościami; 

 polega na wsparciu JST/ gmin (które prowadzą ewidencję obiektów) na terenie których 
funkcjonują kwatery a-t we wprowadzeniu standardów w tych obiektów jeśli chodzi o ich 
dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w tym np. sposób i forma informacji o 
możliwości przyjmowania przez kwaterę a-t osób z niepełnosprawnościami; docelowo 
może to „iść w stronę” swoistego certyfikowania takich obiektów tj. spopularyzowania 
zrozumiałego dla osób z niepełnosprawnościami katalogu oznaczeń dla tego typu obiektów 
czasowego przebywania; 

Odpowiedź: 

Grupą docelową projektu są podmioty publiczne, które muszą zapewnić dostępność obiektów i 
przestrzeni publicznych (istniejących i projektowanych) zgodnie z art. 3 ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062). Inne 
podmioty ani osoby fizyczne nie mogą korzystać ze wsparcia ośrodka, w tym m.in. prywatne kwatery 
agroturystyczne.. 

 

Poniżej przesyłam przepisy szczegółowe w tym zakresie.  

 

Art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
(Dz.U. 2020 poz. 1062). 

W zakresie określonym ustawą zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest 
obowiązkiem: 

1. jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.2)),  

2. innych, niż określone w pkt 1, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawne 

3. innych, niż określone w pkt 1, osób prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania 
potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani 
handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo 
lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:  
a) finansują je w ponad 50% lub  
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub  
c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub  
d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub 

zarządzającego, 
4. związków podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3 - 

zwanych dalej „podmiotami publicznymi”. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4tmltqmfyc4nbyha4timzugi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrvhe4tmltqmfyc4nbyha4timrthe
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbuga2diltwmvzc4mjygqzte
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Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sektor finansów 
publicznych tworzą: 

1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i 
ochrony prawa oraz sądy i trybunały; 

2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; 
3. 2a) związki metropolitalne; 
4. jednostki budżetowe; 
5. samorządowe zakłady budżetowe; 
6. agencje wykonawcze; 
7. instytucje gospodarki budżetowej; 
8. państwowe fundusze celowe; 
9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego; 

10. Narodowy Fundusz Zdrowia; 
11. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej; 
12. uczelnie publiczne; 
13. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne; 
14. państwowe i samorządowe instytucje kultury; 
15. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 
badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz 
spółek prawa handlowego. 

 

2. Pytanie: Czy organizacja (Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) ma 
prawo aplikować we wspomnianym niżej konkursie biorąc pod uwagę, iż funkcjonuje w 
statucie jako Związek Pracodawców oraz ma w statucie wskazane, że działa na podstawie 
Ustawy z 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców. /Dz. U. nr 55 poz. 235/. Link do 
statutu: https://popon.pl/statut/ 

 

Odpowiedź: Zgodnie z SZOOP i regulaminem konkursu jednym z typów beneficjentów są partnerzy 
społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER. 

 

Dokument PO WER (s. 9) wskazuje, że ilekroć w dokumencie mowa jest o partnerach społecznych, 
należy rozumieć przez to organizacje pracodawców i organizacje pracowników działające na 
podstawie jednej z następujących ustaw:  

 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015 r. poz. 2029),  

 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle(Dz. U. z 2016 r. poz. 1285) 

 albo ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych(Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),  

w tym w szczególności:  

a) 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. poz. 1240) oraz  

b) branżowe, ponadbranżowe lub regionalne organizacje pracodawców oraz branżowe, 
ponadbranżowe lub regionalne organizacje związkowe zrzeszone odpowiednio w reprezentatywnych 
organizacjach pracodawców i w reprezentatywnych organizacjach związkowych w rozumieniu ustawy 

https://popon.pl/statut/
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z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego(Dz. U. 
poz. 1240). 

W konsekwencji powyższych zapisów, jeśli podmiot działa w oparciu o wskazaną w pytaniu ustawę, 
może być wnioskodawcą w ogłoszonym konkursie. 

 
3.  Pytanie dot. kryterium dostępu nr 7 

 

Treść kryterium: 

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. 

Pytanie: Czy w związku z powyższym wymóg zostaje spełniony, jeśli inwestorem jest Urząd Miasta, 
zlecający wykonanie budynku lub przestrzeni publicznej projektantowi zgodnie z zasadami 
projektowania uniwersalnego? Miasto ma przyjęte Standardy Dostępności, którymi kieruje się przy 
ocenie i wyborze najlepszych ofert na prace projektowe. 

Odpowiedź: Zgodnie z brzmieniem kryterium. Wnioskodawca lub partner powinien mieć 
doświadczenie w zaprojektowaniu ww. konkretnych budynków/przestrzeni, a nie w zlecaniu 
projektowania. Zatem warunek nie będzie spełniony jeżeli Urząd Miasta jako Wnioskodawca wykaże 
jedynie doświadczenie w zlecaniu wykonania budynków/przestrzeni lub ich projektów, nawet jeżeli 
będzie to z uwzględnieniem Standardów Dostępności miasta. 

4. Pytanie dot. treści Regulaminu s. 13 dot. kryterium dostępu nr 7 

Treść Regulaminu: 

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz stanowiących 
załącznik do wniosku o dofinansowanie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie 
(np. referencji). 

Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie mogą odnosić się do części 
doświadczenia, ale powinny łącznie składać się na wymagane doświadczenie. Dokumenty wystawione 
samodzielnie lub przez innych partnerów w projekcie nie będą brane pod uwagę przy ocenie tego 
kryterium. 

Pytanie: Kto powinien wystawić takie referencje w przypadku, gdy wnioskodawcą, ale także 
zamawiającym jest jednostka samorządu terytorialnego? 

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Regulaminu konkursu (s. 13) dokumenty wystawione samodzielnie 
przez Wnioskodawcę lub przez innych partnerów w projekcie nie będą brane pod uwagę przy ocenie 
tego kryterium. Oznacza to, że dokumenty te powinny zostać wystawione przez podmioty 
zewnętrzne w stosunku do wnioskodawcy i partnerów. Jeżeli Wnioskodawca (JST) był zamawiającym 
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danego projektu, a wykonawca tego projektu ma być partnerem w projekcie, to wystawione przez 
Wnioskodawcę referencje nie będą brane pod uwagę. W tej sytuacji jedyne możliwe rozwiązanie, to 
uzyskanie referencji innego podmiotu, który potwierdzi, że projekt i inwestycja spełniają wymagane 
w kryterium warunki. 

 

5. Pytanie dot. kryterium dostępu nr 8 

Treść kryterium: 

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. 

Pytanie: W jaki sposób będzie prowadzona weryfikacja czy zgłoszony architekt lub projektant 
spełnia wymóg zaprojektowania budynków/przestrzeni publicznych, które to powinny być zgodne 
z zasadami projektowania uniwersalnego? 

Odpowiedź: Kryterium jest oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca 
powinien przedstawić informacje nt. spełnienia przez architekta lub projektanta wskazanych 
wymagań. Informacje w tym zakresie należy wskazać w czytelny i jasny sposób niebudzący 
wątpliwości interpretacyjnych, tak by możliwa była weryfikacja kryterium dostępu. Ponadto zapisy 
powinny również pozwalać na ocenę jakości tego doświadczenia na etapie weryfikacji kryteriów 
merytorycznych. Dobór osób zaangażowanych w realizacje projektu powinien nie tylko spełniać 
minimalne wymagania stawiane przez kryterium, ale również powinien dawać Wnioskodawcy (a 
później Beneficjentowi) gwarancję prawidłowego działania ośrodka i poprawnej realizacji umowy o 
dofinansowanie. Wnioskodawca tworząc autorską koncepcję funkcjonowania ośrodka powinien 
zaangażowani jego współtworzenia osoby o odpowiednich kompetencjach, spełniające również ww. 
warunki.  

6.  Pytanie dot. treści Regulaminu konkursu s. 16-17 dot. kryterium dostępu nr 8  

Treść Regulaminu: 

b. osoba, która przeprowadziła co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej 
(budynków lub przestrzeni publicznych) w okresie ostatnich 2 lat przed upływem 
terminu złożenia wniosku. 
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W uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji projektu, IOK może wyrazić zgodę na 
zmianę składu zespołu realizującego wsparcie lub z własnej inicjatywy zaproponować ww. 
zmianę.  

Audyt dostępności, aby mógł zostać uznany przy ocenie tego kryterium, musi spełniać wymogi 
analogicznie jak wskazano powyżej dla kryterium dostępu nr 7. 

 

7. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie definicji wskaźników horyzontalnych 
(produktu) wymienionych w Regulaminie konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/20 na 
s. 24-27. 
 

Odpowiedź: Definicje wskaźników zostały  wskazane w tabeli  na s. 24-27. Definicje wynikają ze 
Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS, dostępnej pod adresem:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2275/wytyczne_nr_13_220415_zal_2.pdf 
 

8. Czy wskaźniki horyzontalne (produktu), wymienione na s. 24-27 Regulaminu konkursu, 
należy rozumieć jako mierzalny wymiar efektów udzielanego wsparcia doradczego dla 
podmiotów publicznych, w tym:  

a. ile obiektów podmiotów publicznych zostało dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami w wyniku udzielonego doradztwa; 

b. w ramach ilu projektów wspartych przez ośrodek sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami; 

c. ile podmiotów publicznych, które skorzystały z doradztwa wprowadziło 
technologie informacyjno-komunikacyjne? 

Czy, z uwagi na obligatoryjny wskaźnik liczby projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla OzN, należy rozumieć, że w ramach projektu należy założyć 
regranting? 

Odpowiedź: Założeniem działalności ośrodka jest wsparcie podmiotów w zakresie zapewnienia 
dostępności obiektów i przestrzeni. Wsparcie nie obejmuje jednak finansowania robót budowlanych i 
kosztów racjonalnych usprawnień  ponoszonych przez podmioty publiczne objęte wsparciem. Rola 
ośrodka kończy się na pomocy w zakresie oceny obecnej dostępności obiektów/przestrzeni i 
zaprojektowania rozwiązań uniwersalnych, tj. planowania i przygotowania inwestycji. Podmiot 
publiczny powinien szukać innych źródeł finansowania realizacji inwestycji. 

Poniższe wskaźniki horyzontalne dotyczą działań realizowanych przez beneficjenta, w tym np. 
względem  

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 

 Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

 Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno–komunikacyjne 
(TIK)[szt.]  

W zależności od projektu wartość ww. wskaźników może wynosić 0 lub więcej. Jeśli Beneficjent 
planuje że ośrodek będzie miał siedzibę, którą należy dostosować do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, wówczas wpisze wartość wskaźnika 1. 

Jednocześnie informuję, że w projekcie w regulaminie konkursu nie przewidziano możliwości 
udzielania grantów przez ośrodek. Wykazanie realizacji wskaźnika „Liczba projektów, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami” nie jest powiązane 



6 
 

ze sposobem rozliczenia wydatków w ramach projektu.  Wartość docelowa wskaźnika może wynosić 
tylko 0 albo 1. Jeżeli w ramach projektu zostaną sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami to wartość docelowa będzie wynosiła 1.  

 
9. Czy wymagane jest, aby autorska koncepcja działania ośrodka wsparcia, o której jest mowa 

w Regulaminie, była w całości opracowana na etapie przygotowywania wniosku (czyli 
została wpisana we wniosek), czy też we wniosku należy przedstawić jej wizję, główne 
założenia/kierunki, a docelowa koncepcja zostałaby dopracowana na etapie ewentualnej 
realizacji projektu (i byłby to wówczas koszt kwalifikowalny w projekcie)? 

Odpowiedź: Autorska koncepcja działania ośrodka, obejmująca szczegółowy zakres działań ośrodka i 
sposób ich realizacji, musi być przedstawiona we wniosku o dofinansowanie i będzie podlegała 
ocenie ekspertów. Na jej podstawie tworzony jest zakres całego wniosku. Nie przewiduje się 
możliwości finansowania w projekcie wydatków związanych z tworzeniem koncepcji ośrodka.  

 

10. Czy kryteria dostępu nr 5 oraz 8 uznaje się za spełnione, jeżeli zarówno ekspert jak i 
wymagani specjaliści zostaną zaangażowani do projektu przez partnera? 

Treść kryterium: 

Kryterium dostępu nr 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 
badawczą w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. 

Ekspert powinien być praktykiem w zakresie dostępności architektonicznej i uniwersalnego 
projektowania i posiadać najświeższą wiedzę w zakresie standardów dostępności i 
uniwersalnego projektowania. Udział eksperta umożliwi dodatkowo zespołowi projektowemu 
czerpanie z jego praktycznej wiedzy. 

 Kryterium dostępu nr 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  
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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.  

Audyt dostępności, aby mógł zostać uznany przy ocenie tego kryterium, musi spełniać wymogi 
analogicznie jak wskazano powyżej dla kryterium dostępu nr 7. 

 

Odpowiedź: .Zgodnie z brzmieniem kryteriów lub uzasadnieniem do nich osoby wskazane w 
kryteriach powinien angażować beneficjent, czyli lider projektu. 

 

11. Czy dopuszczalne jest podpisanie listów intencyjnych o współpracy w ramach projektu 
pomiędzy partnerem a podmiotami wymienionymi w kryterium premiującym nr 1, czy 
wymagane jest, aby stroną był wnioskodawca? 

 

Treść kryterium:  

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 

 

Treść uzasadnienia kryterium: 

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. 

UWAGA! Z wniosku o dofinansowanie musi jednoznacznie wynikać, że warunek określony w tym 
kryterium będzie spełniony. W przeciwnym przypadku punkty premiujące nie zostaną przyznane.\ 

Odpowiedź: Beneficjent   odpowiada całościowo za realizację projektu, firmuje jego realizację i jest 
stroną umowy o dofinansowanie. W konsekwencji to on powinien podpisać listy intencyjne z 
podmiotami, o których mowa w kryterium premiującym nr 1.  

Listy intencyjne mogą być podpisane elektronicznie, jeśli niemożliwe jest pozyskanie podpisu 
tradycyjnego.  
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12. Czy jest określony minimalny zakres współpracy w ramach projektu z podmiotami 
określonymi w kryterium premiującym nr 1? 

 

Odpowiedź: Minimalny zakres współpracy powinien dotyczyć upowszechniania wiedzy nt. 
uniwersalnego projektowania, w tym stosowania rozwiązań zapewniających dostępność 
architektoniczną. Jednocześnie zakres tej współpracy może dotyczyć również innych zagadnień, 
wynikających np. z autorskiej koncepcji funkcjonowania ośrodka. List intencyjny powinien 
wskazywać, jaki będzie zakres współpracy instytucji w ramach projektu. 

 

Część II 
 

13. Czy w  zakresie działalności ośrodka można ująć prowadzenie badań w zakresie 
dostępności architektonicznej (w tym w zakresie opracowania nowych norm w zakresie 
dostępności architektonicznej)? 

Odpowiedź: Projekt  ma charakter wdrożeniowy a nie badawczy, dlatego finansowanie badań nie jest  
zgodne z jego celami określonymi w regulaminie konkursu. Jednocześnie autorska koncepcja 
funkcjonowania ośrodka powinna umożliwiać jego otwarcie i pełne funkcjonowanie niezwłocznie po 
uzyskaniu dofinansowania przez beneficjenta. Przeznaczenie części okresu realizacji projektu na 
badania i opracowanie nowych norm w zakresie dostępności spowodowałoby opóźnienia w terminie 
otwarcia ośrodka i skróciłoby okres jego funkcjonowania. 

Z uwagi na wdrożeniowy charakter projektu, jego koszty powinny być skupione na działaniach 
związanych bezpośrednio z udzielanym wsparciem podmiotom publicznym w zakresie dostępności 
architektonicznej. 

14. Czy w ramach projektu można finansować szkolenia pracowników ośrodka? Czy w ramach 
projektu można przewidzieć szkolenie dla własnych lub Partnera pracowników, aby 
zwiększyć kompetencje kadry, której zadaniem będzie wspieranie głównych ekspertów 
zaangażowanych w projekt? 

Odpowiedź: Projekt  ma charakter wdrożeniowy a nie szkoleniowy. Jak wskazano powyżej, autorska 
koncepcja funkcjonowania ośrodka powinna umożliwiać jego otwarcie i pełne funkcjonowanie  
niezwłocznie po uzyskaniu dofinansowania przez beneficjenta. Dlatego wnioskodawca powinien 
zaangażować do jego prac kadrę posiadającą odpowiednie kompetencje już na etapie rozpoczęcia 
realizacji projektu (a nie finansować w ramach projektu kursy i szkolenia dla zapewnienie niezbędnej 
wiedzy personelu). Przeznaczenie części okresu realizacji projektu na wyszkolenie pracowników 
spowodowałoby opóźnienia w terminie otwarcia ośrodka i skróciłoby okres jego funkcjonowania. 
Jednocześnie nie zapewniałoby na etapie aplikacji do konkursu wystarczającego potencjału do 
realizacji projektu.  

Powyższe nie oznacza, że w projekcie nie mogą być realizowane  aktywności mającena celu wymianę 
doświadczeń i wiedzy pomiędzy ekspertami zaangażowanymi w jego pracę. 

Z uwagi na wdrożeniowy charakter projektu, jego koszty powinny być skupione na działaniach 
związanych bezpośrednio z udzielanym wsparciem podmiotom publicznym w zakresie dostępności 
architektonicznej. 

15. Czy możliwe jest w ramach kosztów informacji i promocji sfinansowanie konkursu dla 
podmiotów publicznych w zakresie dostępności? 

Odpowiedź: Pytanie nie jest jasne, nie wiadomo co miało być przedmiotem konkursu. Udzielenie 
odpowiedzi jest niemożliwe.  
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Przypominamy jednak, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków koszty 
informacji i promocji powinny być rozliczane w kosztach pośrednich.  

 

16. Czy w ramach działalności ośrodka można przeprowadzić sprawdzenie na miejscu 
dostępności danego obiektu publicznego lub przestrzeni publicznej? 

Odpowiedź: Tak, takie działania są możliwe na wniosek podmiotu publicznego, który odpowiada za 
zarządzanie danym obiektem lub przestrzenią. 

17. Kryterium dostępu nr 7 określa wymagania w zakresie doświadczenia. Czy w zakresie 
doświadczenia uczelni wyższej przyjmuje się je za spełnione, w odniesieniu do 
projektowania w sytuacji, gdy pracownik naukowy tejże uczelni realizował wskazane w 
ww. kryterium zlecenia jako osoba fizyczna i może wykazać się wymaganym 
doświadczeniem w tym zakresie? 

Treść kryterium: 

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. 

Odpowiedź: Kryterium dotyczy doświadczenia wnioskodawcy lub partnera jako podmiotu. 
Doświadczenie pracownika uczelni, dotyczące zadań realizowanych jako osoba fizyczna, nie stanowi 
doświadczenia uczelni (jest indywidualnym doświadczeniem tej osoby fizycznej). Tym samym nie 
spełnia wymagań kryterium. 

18. Czy partnerem beneficjenta może być zagraniczna organizacja pozarządowa? 
A w przypadku odpowiedzi negatywnej - czy można z taką instytucją podpisać umowę o 
współpracy? 

Odpowiedź: W ramach działania 2.19 PO WER nie przewidziano możliwości realizacji projektów we 
współpracy ponadnarodowej. Podmiot z UE może być wykonawcą w projekcie ze względu na 
swobodę przepływu usług wewnątrz UE. Przy wyborze wykonawcy obowiązują warunki określone w 
Wytycznych.   

19. Czy kryterium 7 można uznać za spełnione jeśli organizacja/instytucja wnosiła 
uwagi/poprawki do już istniejącego projektu związane z dostosowaniem go do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego? 

Treść kryterium: 

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  
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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. 

Odpowiedź: Wniesienie uwag/poprawek do już istniejącego projektu związane z dostosowaniem go 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, nie jest 
równoważne przeprowadzeniu audytów dostępności ani zaprojektowaniu na zlecenie zamawiającego 
budynków / przestrzeni publicznych, o czym mowa w kryterium. Zatem w opisywanym przypadku 
kryterium nie można uznać za spełnione. 

20. Co oznacza sformułowanie budynków/przestrzeni publicznych w kryterium dostępu nr 7, 
czy rozumiemy je jako kryterium łączne czyli budynek publiczny/przestrzeń publiczna? Czy 
dopuszczane jest wykonanie projektów dla podmiotów prywatnych/organizacji 
pozarządowych?  

Odpowiedź: Sformułowanie „budynków/przestrzeni publicznych” należy rozumieć jako „budynków 
publicznych lub przestrzeni publicznych”. Kryterium można uznać za spełnione, jeżeli projekty 
dotyczą budynków publicznych lub przestrzeni publicznych. 

21. Czy audyty wykonywane w ramach projektów finansowanych ze środków UE, wykonane 
zgodnie z zapisem w kryterium 7 mogą być wliczane do doświadczenia wnioskodawcy? 

Odpowiedź: Kryterium jest oceniane niezależnie od źródeł finansowania przeprowadzonych audytów. 

22. Czy jeśli uczelnia w ramach zajęć na kierunkach architektura/budownictwo 
przygotowywała projekty budynków/przestrzeni publicznej można kryterium uznać za 
spełnione, jeśli tak to jak ewentualnie można udokumentować rekomendacje ? 

Odpowiedź: W takim  przypadku kryterium nie można uznać za spełnione, ponieważ wymaga ono 
zaprojektowania  na zlecenie zamawiającego/zamawiających nowych zgodnych z zasadami 
projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych lub zaprojektowania 
przebudów/rozbudów zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 
budynków/przestrzeni  

23. Czy jako element działalności doradczej ośrodka uznaje się organizację wyjazdu studyjnego 
dla podmiotów publicznych będących inwestorami, w celu przybliżenia rozwiązań w 
zakresie dostępności architektonicznej oraz uniwersalnego projektowania stosowanych w 
innym kraju? 

Odpowiedź: Nie, ośrodek powinien zapewnić wsparcie dotyczące konkretnego obiektu i inwestycji. 
Działalność szkoleniowa i edukacyjna nie jest przedmiotem tego projektu, jest natomiast objęta 
innymi projektami w ramach POWER.  

Część III 
 

24. Zwracam się z zapytaniem dotyczącym konkursu 2.19 w zakresie Kryterium dostępu nr 7: 
czy doświadczenie wskazane dla partnera lub wnioskodawcy dot. :  
a) należytego przeprowadzenia co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej  
b) zaprojektowania na zlecenie zamawiającego/zamawiających nowych zgodnych z 
zasadami projektowania uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych lub 
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zaprojektowaniu przebudów/rozbudów 13 zgodnie z zasadami projektowania 
uniwersalnego min. 3 budynków/przestrzeni publicznych  
ma: 
- odnosić się do jednego podmiotu? - czyli dana instytucja powinna mieć doświadczenie 
zarówno w audytach jaki i zaprojektowaniu 
- czy może być tak, że jeden partner ma doświadczenie w audytach dostępności a drugi w 
zaprojektowaniu budynków/przestrzeni? 

 
Treść kryterium nr 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. 

Odpowiedź: Kryterium można uznać za spełnione, jeżeli jeden z podmiotów (wnioskodawca lub 
partner) ma doświadczenie w zakresie wskazanym w lit. a, a drugi podmiot w zakresie wskazanym w 
lit. b. Kryterium będzie również spełnione, jeżeli jeden podmiot będzie posiadał jednocześnie 
doświadczenie wskazane w lit. a i b. 

 
25. Od jakiej kwoty kwalifikujemy wydatek jako środek trwały (czy jest to : 10 000 zł ?) 

Odpowiedź: Ww. kwota 10 000 zł jest kwotą graniczną wpływającą na sposób rozliczenia środka 
trwałego w projekcie. Zasady kwalifikowalności środków trwałych w zależności od ich wartości 
(poniżej lub powyżej 10 000 zł) są szczegółowo opisane w pkt 6.12 „Wytycznych w  zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu (s. 29) w projekcie nie ma możliwości ponoszenia wydatków w 
ramach cross-financingu, z zastrzeżeniem wydatków poniesionych w ramach racjonalnych 
usprawnień, o których mowa w Wytycznych w zakresie równości i dostępności.  

W projekcie jest możliwość ponoszenia wydatków związanych z finansowaniem środków trwałych, 
których wartość wlicza się do limitu środków trwałych zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku w 
SOWA. Łączna wartość cross-financingu i środków trwałych nie może przekroczyć 10% wartości 
projektu.  

 

26. Czy koszt wytworzenia raportu wsparcia dla podmiotów jest w projekcie kosztem 
bezpośrednim ? 

Odpowiedź: Tak, jest to koszt bezpośredni.  
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27. Piszę z zapytaniem czy w ramach w/w konkursu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, 
bądź Państwowa Straż Pożarna może ubiegać się o dotację na budowę sali edukacyjnej 
"ognik". Sale te mają służyć do prowadzenia przez te jednostki zajęć edukacyjnych z 
dziećmi z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Proszę o informację jaka kwota 
dotacji przeznaczona jest maksymalnie na jeden podmiot, ponieważ nie mogłam znaleźć 
takiej informacji, bądź umknęło mi to. 

Odpowiedź: Opisany zakres działań nie jest możliwy do realizacji w ramach konkursu POWR.02.19.00-
IZ.00-00-002/20, który dotyczy utworzenia ośrodka w zakresie dostępności architektonicznej, który 
będzie wspierał wyłącznie podmioty publiczne. 

 

28. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Kryterium 
premiującego nr 1 w konkursie na pilotażowe uruchomienie ośrodka wsparcia dla 
podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków i przestrzeni 
publicznych. Kryterium brzmi - 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. 
 
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. List intencyjny powinien wskazywać, jaki 
będzie zakres współpracy instytucji w ramach projektu. 
 
Podczas prac nad pozyskaniem odpowiednich porozumień o współpracy pojawił się 
problem związany z systemem przygotowania i podpisywania porozumień o współpracy na 
niektórych uczelniach. W przypadku części uczelni brak jest możliwości podpisania 
porozumienia o współpracy bezpośrednio z określonym wydziałem (budownictwa czy 
architektury) i konieczne jest jego zawarcie na poziomie całej uczelni z rektorem. Związane 
jest to z brakiem prerogatyw do zawierania porozumień na poziomie władz wydziału. 
 
Pierwsze pytanie z tym związane jest następujące:  
- Czy porozumienia zawarte z uczelniami, w ramach których funkcjonują wydziały 
kształcące w jednej z dyscyplin: architektura lub budownictwa, zostaną uznane jako 
spełniające kryterium premiujące nr 1? W porozumieniach tych oczywiście wskazane 
zostanie jaki będzie zakres współpracy instytucji w ramach projektu. 
- Drugie pytanie w tym zakresie związane jest z sytuacją, w której to partner w projekcie 
zawrze takie porozumienie. Dokumentacja konkursowa nie wskazuje w żadnym miejscu 
aby takie porozumienie zawarte zostało przez lidera projektu. Wskazuje natomiast że 
projekt realizowany będzie we współpracy z jednym z następujących podmiotów […] i 
projekt będzie realizowany z jednym z takich podmiotów na podstawie zawartego 
porozumienia. Czy dopuszczone będzie w ramach wniosku złożenie porozumień o 
współpracy zawartych przez jednego z beneficjentów współrealizujących projekt.  

 
Odpowiedź: 
- Kryterium będzie spełnione, jeżeli porozumienie dot. projektu będzie podpisane z uczelnią w 
ramach której funkcjonuje wydział kształcący w jednej z dyscyplin: architektura lub budownictwa, 
jeżeli z jego treści będzie wynikało, że współpraca dotyczy wydziału, o którym mowa w kryterium. 
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- W drugiej kwestii odpowiedź tożsama z odpowiedzią na pytanie 11. 

 
29. "Kryterium premiujące nr 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." dalej 
"Wnioskodawca otrzyma za każdą instytucję, z którą podpisany zostanie list intencyjny, 2 
dodatkowe punkty, przy czym maksymalnie może być ich 10." 
Czy podpisanie porozumień o współpracy z Krajową Izbą Architektów RP oraz z jej 
jednostkami organizacyjnymi jakimi są okręgowe izby architektów traktowane będzie jako 
jeden podmiot czy jako kilka ?  
Zgodnie z podziałem administracyjnym Polski zarówno Izba Architektów jak i Izba 
Inżynierów Budownictwa składa się z organu krajowego oraz z 16 jednostek okręgowych.  

Odpowiedź: W ramach kryterium oceniana jest współpraca z przynajmniej jednym z wymienionych 
podmiotów. Art. 9 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
wydziela jednostki organizacyjne samorządów zawodowych (Krajowe Izby i okręgowe izby), dlatego 
każda z nich w zakresie oceny kryterium może być potraktowana jako oddzielny podmiot . Możliwe 
jest podpisanie jednego porozumienia, ale z jego treści musi wynikać zakres współpracy z 
poszczególnymi izbami.  
 

 

30. Dot. kryterium nr 7 (12 strona regulaminu) "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” 
- Czy pod powyższe kryterium można zaliczyć projekty koncepcyjne, które zostały 
wykonane na zlecenie zamawiającego, czy jedynie projekty wykonawcze? 

 
Treść kryterium: 

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. 

 
Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz stanowiących 
załącznik do wniosku o dofinansowanie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (np. 
referencji). 

 
Odpowiedź: Jako projekt rozumiemy projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Budowlane. 
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Część IV 

31. Dot. Kryterium nr 7 "….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”.  Czy warunek jest spełniony w 
sytuacji, w której zamawiającym i wykonawcą jest ta sama instytucja, i która składa 
wniosek? W naszym przypadku są to realizacje wykonywane przez uczelnię dla tej uczelni? 

Treść kryterium: 

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. 

Kryterium jest weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie oraz stanowiących 
załącznik do wniosku o dofinansowanie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie 
(np. referencji). 

Referencje lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie mogą odnosić się do części 
doświadczenia, ale powinny łącznie składać się na wymagane doświadczenie. Dokumenty wystawione 
samodzielnie lub przez innych partnerów w projekcie nie będą brane pod uwagę przy ocenie tego 
kryterium. 

Odpowiedź:  We wskazanej sytuacji, instytucja samodzielnie przygotowuje dla siebie projekt, czyli nie 
jest spełniony warunek zaprojektowania na zlecenie zamawiającego. 

W zakresie oceny kryterium ważne są również referencje. Tak jak wskazano w odpowiedzi nr 4, 
zgodnie z treścią Regulaminu konkursu (s. 13) dokumenty wystawione samodzielnie przez 
Wnioskodawcę lub przez innych partnerów w projekcie nie będą brane pod uwagę przy ocenie tego 
kryterium. Oznacza to, że dokumenty te powinny zostać wystawione przez podmioty zewnętrzne w 
stosunku do wnioskodawcy i partnerów.  

32. Izba Architektów nie jest jednostką sektora finansów publicznych, ale jest tylko jedna w 
Polsce. Czy w związku z tym musi być zaproszona do udziału w projekcie w procedurze 
konkursowej?  

Tak, art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej nie wprowadza wyjątków w tym zakresie, w konsekwencji, w 
przypadku gdy podmiot zobowiązany do stosowania pzp  jest podmiotem inicjującym partnerstwo, 
konieczne jest postępowanie zgodnie z art. 33 tej ustawy. Przy czym należy podkreślić, że kryterium 
premiujące nr 1 w konkursie odnosi się do współpracy z takimi podmiotami jak: izba architektów, 
izba inżynierów budownictwa, wydział uczelni kształcącej w jednej z dyscyplin: architektura lub 
budownictwa. W konsekwencji, jeśli Izba Architektów nie będzie formalnym partnerem w projekcie, 
któremu przekazywane są środki finansowe projektu, a jedynie podmiotem współpracującym z 
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wnioskodawcą, to nie ma konieczności stosowania art. 33 ustawy wdrożeniowej w procesie 
nawiązywania takiej współpracy.  
 

33. Czy są wytyczne dotyczące stawek pracowników zatrudnionych w projekcie? 
Odpowiedź: Stawki pracowników zaangażowanych w projekcie nie zostały wymienione w Załączniku 
nr 4 regulamin konkursu - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach 
PO WER. Przyjęte stawki powinny spełniać wymagania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
(Podrozdział 6.15, pkt 10).  
Jednocześnie pod adresem https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-
informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowania-personelu-projektu-programu-
operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/ dostępny jest „Materiał informacyjny dotyczący rozliczania 
kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” (pkt 
12 dotyczy wysokości kwalikowalności kosztów personelu). 
 

34. Czy cross-financing dotyczy środków trwałych zainstalowanych na stałe, czy wszystkich 
środków trwałych powyżej 10 tys. zł? 

Odpowiedź: Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (Podrozdział 8.6, pkt 3), w  
przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS cross-financing może dotyczyć wyłącznie: 
a)zakupu nieruchomości, 
b)zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na 
stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy 
w budynku, 
c)dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, w tym 
wydatków niezbędnych do przeprowadzenia tych prac i wchodzących w ich zakres. 
Zgodnie z pkt. 4 tego podrozdziału, zakup środków trwałych innych niż wymienione w pkt 3 (punkt 
wskazany powyżej) nie stanowi cross-financingu. Do kwalifikowalności zakupu środków trwałych 
stosuje się podrozdział 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. 
 

35. Czy Wnioskodawca możne zatrudnić osobę posiadającą wymagane w kryterium dostępu 
(oceniane na etapie oceny merytorycznej) nr 8 doświadczenie, która jest aktualnie 
zatrudniona u Partnera w projekcie? 

Odpowiedź: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności (Podrozdział 6.17, pkt 3) wskazują, że w ramach 
projektów partnerskich nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie (za wynagrodzeniem płaconym 
między partnerami) usług, dostaw towarów i robót budowlanych lub realizacji zadań przez personel 
projektu.  

Jednocześnie zgodnie Podrozdziałem 6.15 pkt 11: w przypadku projektów partnerskich nie jest 
dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów przez beneficjenta i 
odwrotnie. 

36. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, celem działania Ośrodka jest wzrost dostępności 
obiektów i przestrzeni publicznych oraz wsparcie podmiotów publicznych w spełnieniu 
wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062) w zakresie dostępności architektonicznej. 
Zatem, czy jako wskaźnik rezultatu wsparcia podmiotów publicznych, udzielanego w 
ramach działalności ośrodka, polegający na usługach audytowych lub doradztwa 
architektonicznego, rozumiany będzie wzrost dostępności obiektów i przestrzeni 
publicznych/podmiotów publicznych, których to wsparcie dotyczy? 

Odpowiedź: Zgodnie z regulaminem konkursu obowiązkowy wskaźnik rezultatu to: raport z realizacji 
wsparcia dla podmiotów publicznych z zakresu dostępności architektonicznej budynków dla osób z 
niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. Ponadto, jako dodatkowe wskaźniki we 
wniosku o dofinansowanie należy wskazać wskaźniki produktu oraz rezultatu odnoszące się do liczby 
instytucji publicznych, które skorzystały ze wsparcia z zakresu dostępności architektonicznej 

https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowania-personelu-projektu-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowania-personelu-projektu-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/
https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/material-informacyjny-dotyczacy-rozliczania-kosztow-zaangazowania-personelu-projektu-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj/
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budynków dla osób z niepełnosprawnościami i projektowania uniwersalnego. Nie są to jednak 
wskaźniki, przy których wymagany jest wzrost dostępności budynków i przestrzeni publicznych.  

Realizacja wskaźników rezultatu powinna, co do zasady, nastąpić w toku realizacji projektu. Biorąc 
pod uwagę fakt, że ośrodek ma oferować wsparcie  podmiotów publicznych w spełnieniu wymagań w 
zakresie dostępności architektonicznej, ale w jego zakresie nie mieści się  finansowanie prac 
inwestycyjnych w tym zakresie, to zaproponowany wskaźnik byłby trudny do osiągnięcia i zmierzenia 
w trakcie trwania projektu.  

 
Część V 

37. Proszę o wyjaśnienie w odniesieniu do kryterium dostępu: 
- nr 5 Do realizacji projektu beneficjent zaangażuje eksperta w dziedzinie dostępności 
architektonicznej i projektowania uniwersalnego ... 
- nr 8 Do realizacji projektu zaangażowane są co najmniej dwie niżej wymienione osoby ... 
architekt lub projektant , osoba która przeprowadziła co najmniej 10 audytów dostępności 
architektonicznej 
Pytanie: 
- o jakiej formie zaangażowania mowa w ww. kryteriach (umowa o pracę, umowa cywilno-
prawna, inna - jaka?) 
-  w przypadku kiedy dopuszczalna jest umowa cywilno-prawna - na jakiej podstawie 
przedstawić informacje dot. wiedzy i doświadczenia tych osób, skoro do wyboru takiej 
osoby będzie konieczność zastosowania zasady konkurencyjności. 

Treść kryterium dostępu nr 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 
badawczą w zakresie dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego. 

Ekspert powinien być praktykiem w zakresie dostępności architektonicznej i uniwersalnego 
projektowania i posiadać najświeższą wiedzę w zakresie standardów dostępności i 
uniwersalnego projektowania. Udział eksperta umożliwi dodatkowo zespołowi projektowemu 
czerpanie z jego praktycznej wiedzy. 

 
Treść kryterium dostępu nr 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:  
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- 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. 

 
Odpowiedź:  
- Kryterium nie wskazuje formy prawnej zaangażowania, aby umożliwić Wnioskodawcy jej wybór 
adekwatnie do autorskiej koncepcji działania ośrodka. Może mieć ono m.in. formę umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej. Wnioskodawca planując rozwiązania w tym zakresie, powinien zwrócić 
szczególną uwagę na skuteczne wykonywanie zadań przez kluczowe dla projektu osoby wskazane w 
tych kryteriach i efektywność kosztową przyjętego podejścia.  
- Wydatki związane z  osobami wskazanymi w kryterium dostępu 5 i 8, podlegają zasadom 
wskazanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym, jak wskazano w pytaniu, rygorom zasady konkurencyjności, jeżeli wynika to z 
charakteru wydatku. W przypadku opisanym w pytaniu, tj. kiedy na etapie aplikowania o środki 
wnioskodawca jest jeszcze przed wyborem osób zaangażowanych do realizacji projektu, należy 
opisać go poprzez wskazanie wymagań co do wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Szczegóły tego, w 
jaki sposób opisać planowaną kadrę, również w takim przypadku wskazano w Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc (pkt 43, ppkt 2). 
 
 

38. Proszę o wyjaśnienie w odniesieniu do kryterium dostępu nr 7 Wnioskodawca lub partner 
posiada udokumentowane doświadczenie polegające na : 
- należytym przeprowadzeniu co najmniej 10 audytów dostępności architektonicznej... - czy 
warunek będzie spełniony jeśli audyty przeprowadziła firma będąca podmiotem 
powiązanym w stosunku do Wnioskodawcy ? (podmiot powiązany nie występuje w 
projekcie) 

Odpowiedź: Kryterium wskazuje, że oceniane będzie wyłącznie doświadczenie wnioskodawcy lub 
partnera.  
 

https://www.sowa.efs.gov.pl/Pomoc

	mip54691793
	mip54691794
	mip54691795
	mip54691796
	mip54691797
	mip48894344
	mip48894345
	mip48894346
	mip48894347
	mip48894348
	mip48894349
	mip48894350
	mip48894351
	mip48894352
	mip48894353
	mip48894354
	mip48894355
	mip48894356
	mip48894357
	mip48894358

