Konkurs „Dostępność szansą na rozwój 2”

Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
3 sierpnia 2021 r.

Informacje ogólne
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE:
➢ Cel konkursu – aktywizacja przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych
oraz uniwersalnego projektowania.
➢ Ogłoszenie konkursu: 16 lipca 2021 r.
➢ Planowany termin naboru wniosków: 16-24 sierpnia 2021 r. – do godziny 10:00
➢ Alokacja konkursu: 11 000 000 PLN.

➢ W konkursie nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez beneficjentów.
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Wskaźniki konkursu
PLANOWANY WSKAŹNIK PRODUKTU:
Liczba pracowników objętych wsparciem szkoleniowym i doradczym w zakresie wdrażania i rozwoju
technologii kompensacyjnych i asystujących - 1 100.

PLANOWANY WSKAŹNIK REZULTATU:

Liczba pracowników, którzy podnieśli kompetencje w zakresie wdrażania i rozwoju technologii
kompensacyjnych i asystujących – 990.
DODATKOWO:
1. Wskaźnik w podziale na pracowników MMŚP i pracowników dużych przedsiębiorstw.
2. Wskaźnik dotyczący maksymalnej liczby pracowników z przedsiębiorstwa oddelegowanych do
udziału w projekcie.
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Kryterium dostępu nr 1
W ramach projektu przedsiębiorcy zostaną objęci następującym zindywidualizowanym wsparciem:
1) Działania szkoleniowe, których program zawiera, m.in.:
a. Część ogólną dotyczącą technologii asystujących/kompensacyjnych oraz zasad uniwersalnego projektowania,
b. Część specjalistyczną dotyczącą możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii
asystujących/kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania funkcjonujących w obszarach wskazanych
w punkcie 1 i 2 kryterium dostępu nr 6.
2) Działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt. 1b (o ile potrzeba
ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń).
Ww. działania poprzedzone zostaną aktywnymi działaniami rekrutacyjnymi w celu uświadomienia potencjalnym
uczestnikom kwestii dostępności i korzyści z niej płynących.
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Kryterium dostępu nr 1
Działania szkoleniowe - wszelkie działania, które pozwalają na wzrost wiedzy lub umiejętności przedsiębiorców w
nich uczestniczących, tj. szkolenia (w tym zawodowe), e-learning, studia podyplomowe.
Działania doradcze – wszelkie działania polegające na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie
realizacji założonych przez przedsiębiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną.
Technologie kompensacyjne i asystujące – technologie, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia
lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi.

Uniwersalne projektowanie – projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego
projektowania.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium dostępu nr 2
Okres realizacji projektu nie przekracza 21 miesięcy i projekt kończy się nie później niż 30 września 2023 r.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium dostępu nr 3
Doświadczenie łączne wnioskodawcy i partnerów (jeżeli dotyczy) obejmuje co najmniej 5 projektów lub usług o łącznej
wartości 500 tys. złotych brutto z ostatnich 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach
których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu działań innowacyjnych
lub rozwojowych lub technologii kompensacyjnych i asystujących lub uniwersalnego projektowania.

Przez działania innowacyjne rozumiane jest wdrożenie innowacji produktowych, tj. nowych lub znacząco ulepszonych
wyrobów, usług, technologii, nowych projektów wzorniczych lub środków transportu.
Przez działania rozwojowe rozumiane jest praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub też osiągnięć innej
wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń,
produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej
lub zastosowaniem.
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Kryterium dostępu nr 3

Przez projekty lub usługi, w ramach których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo dla
przedsiębiorców z zakresu technologii kompensacyjnych i asystujących należy rozumieć jeden z projektów lub jedną
z usług, które spełniają jeden z dwóch poniższych warunków:
- dotyczą technologii asystujących i kompensacyjnych,
- technologie asystujące i kompensacyjne stanowią co najmniej jeden z ich elementów składowych.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści oświadczenia wnioskodawcy o posiadanym doświadczeniu oraz
dokumentów potwierdzających zrealizowane projekty/usługi (np. referencje).
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Kryterium dostępu nr 4
Wnioskodawca łącznie z partnerami (jeśli dotyczy) w ramach projektu obejmie wsparciem szkoleniowym i doradczym
nie mniej niż 250 i nie więcej niż 400 pracowników przedsiębiorstw (wskaźnik produktu) w zakresie wdrażania
i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących.
Wskaźnik rezultatu w projekcie powinien wynosić co najmniej 90% wskaźnika produktu.

Po zakończeniu oceny PARP dopuszcza możliwość negocjacji z wnioskodawcami w zakresie zwiększenia lub
zmniejszenia liczby pracowników planowanych do objęcia wsparciem.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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Kryterium dostępu nr 5
Średni koszt wsparcia na jednego pracownika przedsiębiorstwa w ramach projektu nie może przekroczyć 10 000 zł.

Przez pracownika przedsiębiorstwa należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o PARP, wykonującą
pracę na rzecz przedsiębiorcy.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium dostępu nr 6
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) zapewnią udzielenie wsparcia w zakresie objętym konkursem wyłącznie
tym przedsiębiorstwom, których działalność jest związana z:
1) produkcją, importem, wprowadzaniem do obrotu i dystrybucją produktów, których funkcjonalność może zostać
dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,
2) projektowaniem i świadczeniem usług, które ze względu na swój zakres przedmiotowy lub charakter mogą zostać
dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi.
Przez produkty, o których mowa w punkcie 1 rozumie się m.in. sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi,
terminale płatnicze (urządzenia oraz oprogramowanie), interaktywne terminale samoobsługowe, konsumenckie
urządzenia wykorzystywane w dostępie do usług łączności elektronicznej, konsumenckie urządzenia do korzystania
z audiowizualnych usług medialnych, czytniki książek elektronicznych.

11

Kryterium dostępu nr 6
Przez usługi, o których mowa w punkcie 2 rozumie się m.in. usługi łączności elektronicznej (w tym zgłoszenia
alarmowe), usługi dostępu do audiowizualnych usług medialnych, usługi cyfrowe towarzyszące transportowi
pasażerskiemu, usługi bankowości detalicznej, e-książki i ich oprogramowanie, handel elektroniczny.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium dostępu nr 7
Działania merytoryczne w ramach projektu będą realizowane zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi
określonymi w regulaminie konkursu zawierającymi co najmniej wymagania wobec:
• minimalnego zakresu tematycznego szkoleń/doradztwa uwzględniającego m.in. praktyczne wykorzystanie
technologii kompensacyjnych/asystujących i zasad uniwersalnego projektowania,
• trenerów/doradców prowadzących szkolenia/doradztwo,
• logistyki dotyczącej organizacji szkoleń.

Kryterium zostanie uznane za spełnione, jeśli we wniosku o dofinasowanie pojawi się co najmniej informacja, że
projekt będzie realizowany zgodnie z minimalnymi wymaganiami jakościowymi określonymi w regulaminie konkursu.
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Kryterium dostępu nr 8
Podmiot może wystąpić jako wnioskodawca albo partner nie więcej niż jeden raz we wnioskach o dofinansowanie
złożonych w konkursie.

Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
Brak możliwości poprawienia wniosku w zakresie kryterium nr 8.
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Kryterium premiujące nr 1
Wnioskodawca zapewni, że do realizacji projektu zostanie zatrudniona osoba z niepełnosprawnością w wymiarze
co najmniej ½ etatu przez co najmniej połowę okresu jego realizacji. Waga: 5 punktów
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
Koszt wynagrodzenia osoby z niepełnosprawnością może być kwalifikowany zarówno w ramach kosztów pośrednich
jak i bezpośrednich projektu.
W przypadku kwalifikowania wynagrodzenia w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo, w celu weryfikacji spełniania
kryterium premiującego, na etapie wdrażania projektu dopuszcza się konieczność przedstawienia przez Beneficjenta
dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością tj. np. umowy o pracę, aneksu do umowy o
pracę oraz zaświadczenie o niepełnosprawności.
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Kryterium premiujące nr 2
Wnioskodawca lub partner (jeżeli dotyczy) dysponuje ekspercką wiedzą na temat grupy docelowej określonej
we wniosku o dofinansowanie. Waga: 5 punktów
Potwierdzeniem spełniania ww. kryterium jest realizacja co najmniej 10 projektów z ostatnich 5 lat przed terminem
złożenia wniosku o dofinansowanie na rzecz grupy docelowej, której specyfika określona została we wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium będzie oceniane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie.
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Program szkoleń – minimalny zakres
Program części ogólnej (minimum 6 h):
1. Rozbudowa grupy docelowej poprzez wdrożenie zasad projektowania uniwersalnego do projektowania produktów
i usług,
2. Podstawowe pojęcia dotyczące tworzenia produktów i usług,
3. Wymagania prawne w zakresie projektowania produktów i usług dostępnych dla wszystkich,
4. Założenia programu rządowego Dostępność Plus z ukierunkowaniem na korzyści dla przedsiębiorców,
5. Możliwości uzyskania wsparcia i korzyści finansowych przy wdrażaniu usług i produktów zgodnych z zasadami
projektowania uniwersalnego,
6. Korzyści biznesowe wynikające z wdrażania strategii rozwoju produktów i usług w oparciu o technologie asystujące
i kompensacyjne oraz zasady projektowania uniwersalnego,
7. Zagadnienia dotyczące sytuacji osób z ograniczoną percepcją/mobilnością oraz zapewnienia równości szans i
dostępności dla osób z ograniczoną percepcją/mobilnością.
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Program szkoleń – minimalny zakres
Program części specjalistycznej (minimum 6 h):
1. Analiza dobrych przykładów istniejących produktów/usług dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,
2. Planowanie strategii rozwoju przykładowych produktów, których funkcjonalność może zostać dostosowana do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami funkcjonalnymi,
3. Możliwości komercjalizacji rozwiązań z zakresu technologii asystujących/kompensacyjnych oraz projektowania
uniwersalnego, funkcjonujących w konkretnych obszarach działalności.

Wykłady – minimum 40% planowanego czasu szkolenia.
Ćwiczenia i inne formy aktywizacji uczestników – minimum 40% planowanego czasu szkolenia.
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Doradztwo poszkoleniowe
Liczba godzin doradczych przypadających na uczestnika – maksymalnie 15 godzin.
Co najmniej 50% czasu doradztwa poszkoleniowego to praca z uczestnikiem (bezpośrednio, telefonicznie,

komunikatory internetowe).
Warsztaty symulacyjne – element obligatoryjny.
Formularz wykonania usługi doradczej – dokumentowanie czasu i tematyki pracy własnej doradcy.
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Wydatki kwalifikowane
• rekrutacja potencjalnych odbiorców wsparcia;
• prowadzenie szkoleń, w tym szkoleń w formie studiów podyplomowych, w zakresie, o którym mowa w art. 31 ust.
3 lit. a–c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
• doradztwo w zakresie, o którym mowa w art. 18 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
• pokrycie kosztów pośrednich;
• zakup i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji
projektu;
• zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy w ramach crossfinancingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
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Oczywiste omyłki
1. Czy prawidłowo wypełniono pole 3.3 (Opis projektu) wniosku:
• cel ogólny projektu,
• główne rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu,
• grupę docelową projektu oraz
• główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu.
2. Opis projektu zawarty w pkt 3.3 wniosku powinien być zgodny z informacjami zawartymi przez wnioskodawcę w
punktach 3.1, 3.2 oraz 4.1 wniosku.
3. Czy podano w punkcie 4.3. informację, że wskazana we wniosku kwota dotyczy obrotu za ostatni zatwierdzony rok
obrotowy lub ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy?
4. Czy osoby wskazane w punkcie 2.7 są tożsame z osobami wpisanymi w punkcie VIII Oświadczenia?
5. Czy wskaźniki rezultatu i produktu wskazane w Regulaminie konkursu (5.3 pkt 4) zostały zawarte
we wniosku o dofinansowanie?
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Dyżur eksperta
Wtorek w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 23 sierpnia 2021 r. – pod nr telefonu: 22 432 89 37.

Pytania - możliwość zadawania pytań przez Wnioskodawców - najpóźniej 3 dni robocze przed terminem składania
wniosków.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dostepnosc-szansa-na-rozwoj
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Dziękuję za uwagę

23

