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DOSTĘPNOŚĆ PLUS

Komponent I – szkolenia
■ Ilość gmin biorących udział w projekcie - 53
■ Ilość koordynatorów dostępności zgłoszonych do projektu – 82

■ Ilość pracowników zgłoszonych na szkolenia w zakresie stosowania rozwiązań
ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – 69
■ Ilość realizowanych przeglądów procedur – 53

■ Ilość godzin szkoleniowych dla koordynatorów dostępności – 128
■ Ilość godzin szkoleniowych w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających
zatrudnianie osób z niepełnosprawnością – 48
■ Poziom zaawansowania realizacji projektu – 37%

Zakres tematyczny szkoleń
1. Szkolenia dla pracowników JST w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających
zatrudnianie osób z niepełnosprawnością:



Przeciwdziałanie dyskryminacji;



Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu;



Aspekty prawne i finansowe zatrudniania osób z niepełnosprawnościami;



Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

2. Szkolenia dla koordynatorów dostępności:



Podstawy obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami;



Dostępność informacyjno-komunikacyjna;



Dostępność architektoniczna;



Projektowanie uniwersalne;



Dostępność cyfrowa;



Plan działania w zakresie dostępności urzędu.

Komponent II - granty
Cel projektu - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki
samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z
niepełnosprawnościami poprzez wsparcie jst w spełnieniu wymogów określonych w
ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami

Informacje o projekcie
■ Nabór – IV kwartał 2021 r.
■ Budżet konkursu – 84,7 mln zł

■ Przewidywane jest przyznanie:
– 520 grantów do maks 100 000 zł
– 100 grantów do maks 250 000 zł
■ Poziom dofinansowania:
– Granty o wartości do 100 000 zł – 100% dofinansowania
– Granty 100 – 250 000 zł – 80% dofinansowania
■ Okres realizacji projektów – do września 2023 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych
■

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

■

Instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają
dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

■

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub
głosowy,

■

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób,

■

Zapewnienie dostępności cyfrowej, poprzez spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848),

■

Obsługę osób korzystających z usług jst z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w
art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

■

Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli
indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,

■

Zapewnienie na stronie internetowej jst informacji o zakresie jej działalności – w postaci elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście
łatwym do czytania,

■

Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z jst w formie określonej w tym wniosku,

■

Koszty przygotowania projektu oraz koszty doradztwa w zakresie dostępności w trakcie realizacji projektu.

Koszty kwalifikowalne
■ Wydatki na cross-financing wyniosą nie więcej niż 60% wydatków kwalifikowalnych
projektu, zaś łącznie wydatki na cross-financing i środki trwałe wyniosą nie więcej
niż 70% wydatków kwalifikowalnych projektu

Przykładowe działania w projekcie
■ Tablice z układami pomieszczeń w wersji tzw. Tyflomap
■ Oznakowania poziome i pionowe dla osób niewidomych i niedowidzących w
punktach obsługi klienta
■ Pętla indukcyjna
■ Cyfrowy system nawigowania i ewakuacji osób z budynku

■ Krzesło ewakuacyjne
■ Mównica dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
■ Powiększalnik

Przykładowe działania w projekcie cd.
■ Dostosowanie strony www do wymogów WCAG 2.1
■ E-usługi
■ Dostępne stanowisko tłumacza języka migowego on-line
■ Audyt dostępności
■ Doradztwo w zakresie dostępności

Kryteria dostępu
■ Opublikowanie przez JST nie później niż w dniu złożenia wniosku o grant na swojej
stronie podmiotowej BIP raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
■ Wyznaczenie przez JST nie później niż w dniu złożenia wniosku o grant osoby
pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności

Kryteria premiujące
■ JST znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej - przyznanie punktów premiujących
dla JST o niższym niż średni wskaźniku dochodów podatkowych na mieszkańca

■ JST o wysokim poziomie zaangażowania w zakresie zapewniania dostępności przyznanie punktów premiujących dla:
– JST, które biorą lub wzięły udział w realizacji projektu pozakonkursowego
MSWiA „Samorząd bez barier” nr POWR.02.18.00-00-0001/20 lub projektów
wyłonionych w konkursie POWR.02.18.00-IP.01-00-001/20;
– JST, które opublikowały Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
– JST, które zgłoszą do finansowania projekty o wysokim stopniu przygotowania
do realizacji

Obowiązki JST
■ Jednostki samorządu terytorialnego wnioskujące o udzielenie grantu zobowiązane
będą do skorzystania z doradztwa podmiotu albo eksperta posiadającego
doświadczenie w prowadzeniu działań na rzecz zapewniania dostępności.
■ JST wnioskująca o grant będzie zobowiązana do wskazania we wniosku o udzielenie
grantu, z jakiego wsparcia doradczego zamierza skorzystać na etapie realizacji
projektu.

Dziękujemy za uwagę
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