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Informacje o konkursie Dostępność Plus: Dostępny samorząd 

1. Nazwa działania Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

2. Cel szczegółowy Włączenie idei dostępności do głównego nurtu dobrego rządzenia w ramach  
PO WER  

3. Numer konkursu  POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20 
4. Termin składania 

wniosków  
Konkurs podzielony jest na rundy: 

• RUNDA 1 – 17-31 marca 2020 r. do godz. 15:00 
• RUNDA 2 (zostanie uruchomiona wyłącznie w sytuacji niewyczerpania alokacji 

dla konkursu w ramach Rundy 1) – 18 maja – 2 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 
5. Wyniki naboru 

(runda 1) 
Lipiec-sierpień 2020 r. 

6. Podmiot 
uprawniony do 
złożenia wniosku 

Zgodnie z KRYTERIUM DOSTĘPU NR 1 Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 
jest:  

a) jednostka samorządu terytorialnego;  
b) stowarzyszenie lub związek jednostek samorządu terytorialnego;  
c)  organizacja pozarządowa;  
d) partner społeczny (zgodnie z definicją przyjętą w PO WER);  
e) przedsiębiorca;  
f) szkoła wyższa;  
g) jednostka naukowa.  

7. Grupa docelowa Zgodnie z KRYTERIUM DOSTĘPU NR 2 grupę docelową w projekcie stanowią: 
1) Jednostki samorządu terytorialnego;  
2) pracownicy samorządowi w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282):  
a. zatrudnieni w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie 

marszałkowskim;  
b. za zgodą Instytucji Pośredniczącej inni niż w lit. a) pracownicy samorządowi 

lub zatrudnieni w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

8. Minimalna liczba 
JST objętych 
wsparciem w 
ramach projektu  

Projekt zakłada objęcie wsparciem co najmniej 20 jednostek samorządu terytorialnego 
(KRYTERIUM DOSTĘPU NR 3) 

9. Alokacja dla 
konkursu 

40 500 000 PLN 

10. Alokacja na 1 JST  50 000 PLN  
11. Maksymalna 

wartość projektu 
Maksymalną wartość kosztów ogółem projektu stanowi iloczyn liczby jednostek 
samorządu terytorialnego objętych wsparciem w ramach jednego projektu i kwoty  
50 000 zł (KRYTERIUM DOSTĘPU NR 5) 

12. Wskaźniki 
produktu  

¾ 1620 pracowników administracji publicznej objętych wsparciem szkoleniowym z 
zakresu stosowania rozwiązań uławiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych  

¾ 810 urzędów administracji publicznej, w których przeprowadzono przegląd 
procedur związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności  

¾ 810 koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej objętych 
wsparciem szkoleniowym  

13. Wskaźniki 
rezultatu 

¾ 1290 pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z 
zakresu stosowania rozwiązań uławiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych  
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¾ 810 urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje 
dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

¾ 729 koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy 
podnieśli kompetencje  

14. Minimalny zakres 
wsparcia  

Zgodnie z KRYTERIUM DOSTĘPU NR 4: 
1) Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem projekt 

zakłada:  
a.  wsparcie szkoleniowe w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych na średnim poziomie 2 
pracowników, w tym co najmniej 1 pracownika w każdej jednostce 
samorządu terytorialnego;  

b. przeprowadzenie przeglądu procedur związanych z obsługą klienta pod 
kątem zapewnienia dostępności; 

c. wsparcie szkoleniowe koordynatorów dostępności na średnim poziomie 
2 pracowników, w tym co najmniej 1 pracownika w każdej jednostce 
samorządu terytorialnego.  

2) Dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego objętych wsparciem projekt 
zakłada:  

a. podniesienie kompetencji min. 80% pracowników objętych wsparciem 
szkoleniowym w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że co najmniej  
1 pracownik w każdej jednostce samorządu terytorialnego ;  

b. wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania 
procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;  

c. podniesienie kompetencji min. 90% koordynatorów dostępności 
objętych wsparciem, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 pracownik w 
każdej jednostce samorządu terytorialnego. 

15. Minimalny zakres 
tematyczny 
szkoleń zgodnie z 
zaleceniami 
MSWiA 

I. Szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z 
niepełnosprawnością  
• Blok szkoleniowy nr 1 (1-3 dni zajęć) 

¾ 1.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji; 
¾ 1.2 Osoby z niepełnosprawnościami. 

• Blok szkoleniowy nr 2 (2-3 dni zajęć) 
¾ 2.1 Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu;  
¾ 2.2 Aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami;  
¾ 2.3 Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

II. Szkolenia dla koordynatorów dostępności 
• Blok szkoleniowy nr 1 (3-5 dni zajęć) 

¾ Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami - dostępność 
informacyjno-komunikacyjna.  

• Blok szkoleniowy nr 2 (5-11 dni zajęć) 
¾ 2.1 Dostępność architektoniczna. Projektowanie uniwersalne;  
¾ 2.2 Dostępność cyfrowa; 
¾ 2.3 Plan działania w zakresie dostępności urzędu. Źródła finansowania. 

Współpraca. 
16. Kryterium 

premiujące 
Wnioskodawca zatrudni lub zaangażuje do realizacji projektu osobę z 
niepełnosprawnością w wymiarze co najmniej 1⁄2 etatu [WAGA: 10 punktów w 
przypadku spełnienia kryterium]. 

 


