
 
NABÓR WNIOSKÓW O 

DOFINANSOWNIE W POPT  
 

ROK 2019 
 

 
Warszawa, 15 listopada 2018 r. 



 

 

Ogólne zasady naboru wniosków o 
dofinansowanie w 2019 roku 



 

DZIAŁANIE 1.1:  

od 01.11.2018 do 30.04.2019 

 

INNE DZIAŁANIA:  

od 01.11.2018 do 30.09.2019 
 



 

• wnioski składane na projekty 
jednoroczne/wieloletnie obejmujące 2019 r. 

• wnioski składane za pomocą SL2014-PT 

• wnioski sporządzane zgodnie z Instrukcją do 
wniosku o dofinansowanie (dostępnej na 
stronie www.popt.gov.pl w zakładce Zobacz 
ogłoszenia i wyniki naborów) 
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• braki w zakresie warunków formalnych będą 
poprawiane na wezwanie IZ POPT za pomocą 
SL2014-PT 

 

Uwaga na wyznaczony termin!  

Poprawione wnioski złożone po terminie 
zostaną pozostawione bez rozpatrzenia! 



 

• braki w zakresie kryteriów wyboru projektów 
będą poprawione na wezwanie IZ POPT za 
pomocą SL2014-PT 

 

• oczywiste omyłki będą poprawiane tylko przez 
IZ POPT za pomocą SL2014-PT 



 

Prosimy o załączanie do wniosków o 
dofinansowanie skanów jedynie NOWYCH 
OPISÓW STANOWISK PRACY. 

 

Nie przesyłamy ponownie opisów, które były już 
dołączane do wcześniejszych wniosków o 
dofinansowanie lub wniosków o płatność. 

 

W przypadku zmiany wymiaru czasu 
pracy/stopnia kwalifikowalności można przekazać 
jedynie zaktualizowane Oświadczenie o 
kwalifikowalności. 

 

 



 

 
SEKCJA 4 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

 

Zmiana podejścia do zasady 
niedyskryminacji i równego traktowania 

kobiet i mężczyzn 



SEKCJA 4 – dotychczasowe 
zasady 

SEKCJA 4 – nowe zasady 

Wpływ projektu na zasadę 
partnerstwa i 
wielopoziomowego 
sprawowania rządów  

Wpływ projektu na zasadę 
partnerstwa i 
wielopoziomowego 
sprawowania rządów  

Wpływ projektu na zasadę 
równości kobiet i mężczyzn 
oraz niedyskryminacji 

Pozytywny wpływ projektu na 
zasadę niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

Wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i 
mężczyzn 



SEKCJA 4 – dotychczasowe 
zasady 

SEKCJA 4 – nowe zasady 

Wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju 
 

Wpływ projektu na zasadę 
zrównoważonego rozwoju 

Wpływ projektu na zasadę 
ochrony środowiska 

Wpływ projektu na zasadę 
ochrony środowiska 

Dofinansowanie projektu 
stanowi pomoc publiczną 

Dofinansowanie projektu 
stanowi pomoc publiczną 

Zgodność projektu z zasadami 
zamówień publicznych 

Zgodność projektu z zasadami 
zamówień publicznych 





 

 

Jak wykazać pozytywy wpływ projektu na 
zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami? 



 

DLA DZIAŁANIA 1.1: 

• deklarujemy, że w Instytucji istnieją przejrzyste 
zasady wynagradzania i naboru 
(ustawa/rozporządzenie/regulamin) 

• gwarantujemy niedyskryminację kandydatom 
spełniającym określone kryteria bez względu 
na: rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację 
seksualną, pochodzenie etniczne, religię czy 
światopogląd 



 

DOBRA PRAKTYKA: 

 

„W postępowaniu rekrutacyjnym kierowane jest 
specjalne zaproszenie do wzięcia udziału dla osób 
z niepełnosprawnościami.”  



 

DLA DZIAŁAŃ INNYCH NIŻ 1.1: 

• weryfikujemy czy działania przewidziane w 
projekcie wpisują się w Standardy dostępności 
dla polityki spójności 2014-2020  

(Załącznik 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 
na lata 2014-2020)  



 

• Standard szkoleniowy 

• Standard edukacyjny 

• Standard informacyjno-promocyjny 

• Standard transportowy 

• Standard cyfrowy 

• Standard architektoniczny 



 

DLA DZIAŁAŃ INNYCH NIŻ 1.1: 

• gdy planowane działania wpisują się w 
przynajmniej jeden z powyższych obszarów 
zobowiązujemy się do możliwie najszerszego 
stosowania określonych standardów oraz 
podajemy przykładowe działania wyznaczone 
przez standardy, które planujemy podjąć 
podczas realizacji projektu 





 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: SZKOLENIA) 

 

„Formularze wykorzystywane w procesie 
rekrutacji zawierają, co najmniej jedno pytanie o 
specjalne potrzeby uczestnika/czki projektu.”  

 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE Z (obszar: SZKOLENIA) 

 

„Komunikacja na linii beneficjent – uczestnik/-
czka projektu jest zapewniona, przez co najmniej 
dwa sposoby komunikacji (na przykład z 
wykorzystaniem telefonu, emaila, spotkania 
osobistego lub przez osobę trzecią na przykład 
opiekuna, członka rodziny).” 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: SZKOLENIA) 

 

„Materiały informacyjne o projekcie (na przykład: 
plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe) i dokumenty 
rekrutacyjne (między innymi formularze 
zgłoszeniowe, formularze rekrutacyjne, ankiety) 
są przygotowane w sposób dostępny i są 
udostępniane co najmniej w wersji 
elektronicznej.” 



 

DOBRA PRAKTYKA: 

 

„Wnioskodawca stosuje w OPZ zapisy dotyczące 
miejsca realizacji zadania, które musi spełniać 
kryterium dostępności, zgodnie ze Standardami 
dostępności dla polityki spójności 2014-2020.”  



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: INFORMACJA 
I PROMOCJA) 
 

„Wydarzenia o charakterze są dostępne dla osób 
z niepełnosprawnością, to znaczy odbywają się w 
budynkach (miejscach), w których:  

•  wejście do budynku jest na poziomie terenu, a 
jeśli w budynku są schody to jest winda, 
podjazd, platforma przyschodowa lub wózek 
schodowy ręczny i przeszkolony personel 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: INFORMACJA 
I PROMOCJA) 
 

• na kondygnacjach dostępnych dla osób z 
niepełnosprawnością znajdują się 
przystosowane toalety  

• o ile to możliwe na korytarzach nie ma 
wystających gablot, reklam, elementów 
dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla 
osób z niepełnosprawnościami.” 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: CYFRYZACJA) 

 

„Treści nietekstowe, takie jak zdjęcia, rysunki, 
schematy, wykresy, animacje, nagrania 
dźwiękowe, kontrolki formularzy i elementy 
interfejsu graficznego, posiadają tekst 
alternatywny.” 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: CYFRYZACJA) 

 

„Nagrania dźwiękowe zawierające wypowiedzi 
ludzi (przemówienia, wykłady, wywiady) trzeba 
uzupełnić o plik tekstowy zawierający te same 
informacje. Taki dokument powinien być pełną 
transkrypcją nagrania, uzupełnioną o informacje 
o istotnych dźwiękach (oklaski, śmiech, odgłosy 
tła).” 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: CYFRYZACJA) 

 

„Do multimediów zawierających zmieniający się 
obraz (animacja, wirtualny spacer, film 
promocyjny) należy dodać audiodeskrypcję.” 



 

PRZYKŁADOWE DZIAŁANIE (obszar: REMONT) 

 

„W remontowanych pomieszczeniach zostaną 
zapewnione odpowiednie warunki pracy dla osób 
z niepełnosprawnościami m.in. poprzez 
zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów 
komunikacyjnych oraz właściwego 
przystosowania pomieszczeń i urządzeń 
higieniczno-sanitarnych.” 



 

DZIAŁANIA NIE WPISUJĄ SIĘ W ŻADEN ZE 
STANDARDÓW: 

• zawsze należy starać się uwzględnić zasadę 
dostępności w planowanych działaniach 

• jeżeli zasada nie znajduje zastosowania, należy 
wykazać neutralność produktów projektu 

• za produkt neutralny wobec powyższej zasady 
mogą być uznane wszelkie opłaty 
eksploatacyjne (np. media i czynsze) 

 

 



 

 

Jak ocenić wpływ projektu na zasadę 
równości szans kobiet i mężczyzn? 



 

WPŁYW POZYTYWNY: 

• wszelkie inicjatywy propagujące równość 
kobiet i mężczyzn 

• wszelkie inicjatywy zmniejszające bariery 
równościowe w trakcie wdrażania programów i 
projektów finansowanych ze środków polityki 
spójności 

 

 



 

WPŁYW POZYTYWNY – dla działania 1.1! 

• deklarujemy, że w Instytucji istnieją przejrzyste 
zasady wynagradzania i naboru 
(ustawa/rozporządzenie/regulamin) 

• deklarujemy zapewnienie jednakowych zasad 
wynagradzania oraz równego dostępu do 
wolnych stanowisk pracy bez względu na płeć  



 

WPŁYW NEUTRALNY: 

• należy uzasadnić! 

• należy zadeklarować przestrzeganie zasady 
równego traktowania kobiet i mężczyzn, tak 
aby na żadnym etapie realizacji projektu nie 
wystąpiły bariery równościowe 

 



 

WPŁYW NEUTRALNY (przykładowe uzasadnienie): 

 

„Ze względu na specyfikę projektu nie są 
planowane działania propagujące równość kobiet 
i mężczyzn oraz polegające na zmniejszeniu barier 
równościowych. Jednocześnie wnioskodawca 
deklaruje przestrzeganie zasady równego 
traktowania kobiet i mężczyzn, tak aby na 
żadnym etapie realizacji projektu tego typu 
bariery nie wystąpiły.” 



 
 
 

Dziękuję za uwagę 
urszula.wojcik@miir.gov.pl  (tel. 22 273 78 16) 
ksenia.firczyk@miir.gov.pl   (tel. 22 273 83 61) 
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