
 

 

 
REJESTR ZMIAN DO: 
Regulaminu konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 
Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie 
Działania 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia 
  

Lp. Nazwa dokumentu 

Rozdział/ 

Podrozdział/ 

Punkt 

Opis zmiany 
Uzasadnienie 

zmiany 

Data 

wprowadzenia 

1.  Regulamin konkursu dla 

Działania 1.6, 

wersja 

z kwietnia 2018 r. 

Rozdział 1, 
podrozdział 1.2, 

punkt 4, 
str. 11 

Zapis: 
4. Realizacja projektu nie może skutkować znaczącym zmniejszeniem 

miejsc pracy w istniejących lokalizacjach przedsiębiorstwa (w okresie 

od 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do 12 miesięcy po 

zakończeniu realizacji projektu). Wnioskodawca nie może zamknąć 

bądź znacząco ograniczyć takiej samej lub podobnej działalności na 

terenie Województwa Zachodniopomorskiego (nie może również 

planować takich działań) w okresie od 24 miesięcy przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie do 24 miesięcy po zakończeniu realizacji 

projektu. 

zmieniono na: 

4. Realizacja projektu nie może skutkować znaczącym zmniejszeniem 

miejsc pracy w istniejących lokalizacjach przedsiębiorstwa (w okresie 

od 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do 12 miesięcy po 

zakończeniu realizacji projektu). Wnioskodawca nie może zamknąć 

bądź znacząco ograniczyć takiej samej lub podobnej działalności na 

terenie Województwa Zachodniopomorskiego (nie może również 

planować takich działań) w okresie od 6 miesięcy przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji 

projektu. 

Dostosowanie 

zapisu do 

brzmienia 

kryteriów wyboru 

projektów w 

ramach Działania 

1.6.  

30 maja 2018 r. 

2.  Załącznik nr 1 do 
regulaminu konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie projektu 

wraz z instrukcją 
wypełniania,  

wersja 

Sekcja D.7 Usunięto zapis: 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz wypełnianiem poniższych 
sekcji IZ RPO WZ zaleca zapoznanie się z treścią Wytycznych Ministra 
Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018  r. 

Aktualizacja 

zapisu w związku 

ze zmianą 

kryteriów wyboru 

projektów w 

ramach Działania 

j.w. 
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z kwietnia 2018 r. 1.6. 

3.  Załącznik nr 1 do 
regulaminu konkursu: 

Wzór wniosku o 
dofinansowanie projektu 

wraz z instrukcją 
wypełniania,  

wersja 
z kwietnia 2018 r. 

Sekcja D.7.1 Zapis w sekcji D.7.1 dotyczący Zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym. m. in. 
budowanie infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego 
projektowania: 
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami, w tym. m. in. budowanie 
infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania 
Uniwersalne projektowanie tzw. projektowanie dla wszystkich to 
projektowanie produktów, towarów, usług, infrastruktury, otoczenia w taki 
sposób, aby umożliwić korzystanie z nich na równi wszystkim 
użytkownikom. Jest to kierunek i sposób myślenia, który ma przede 
wszystkim na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkich 
obywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość 
uczestnictwa. Chodzi tu o osoby niepełnosprawne, ale również o dzieci, 
osoby starsze, osoby z wózkami dziecięcymi, osoby nieznające języka. 
Zgodność z koncepcją uniwersalnego projektowania  opiera się na 8 
zasadach: 

1. Identyczne zastosowanie (Equitable use) czyli dążenie do 
zapewnienia takich samych zasad korzystania dla wszystkich, bez 
konieczności korzystania z rozwiązań zastępczych dla określonej 
grupy ludzi.  

2. Elastyczność użycia (Flexibility in use) czyli wybór pomiędzy 
metodami użytkowania. 

3. Prosta i intuicyjna obsługa (Simple and intuitive) czyli unikanie 
komplikacji w korzystaniu; użytkowanie intuicyjne. 

4. Zauważalna informacja (Perceptible information) czyli stosowanie 
czytelnych i różnych form przekazu w zależności od ograniczeń 
poznawczych różnych osób (obraz, słowo, dotyk). 

5. Tolerancja dla błędów (Tolerance for error) czyli pewność 
bezpieczeństwa użytkowania; ograniczanie zagrożeń i 
negatywnych skutków podczas użytkowania. 

6. Niski poziom wysiłku fizycznego (Low physical effort) czyli 
zapewnienie rozwiązań, które nie powodują nadmiernego wysiłku 
podczas użytkowania. 

7. Wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia (Size and space for 
approach and use) czyli uwzględnienie możliwości funkcjonalnych 
człowieka, jego ograniczeń w mobilności i percepcji oraz pozycji 

j.w. j.w. 
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ciała. 
8. Percepcja równości czyli dążenie do minimalizacji postrzegania 

niepełnosprawności. 
Nowa infrastruktura wytworzona w ramach projektów powinna być zgodna 
z koncepcją uniwersalnego projektowania, bez możliwości odstępstw od 
wymagań prawnych w zakresie dostępności dla osób z 
niepełnosprawnością wynikających z obowiązujących przepisów 
budowlanych.  
 
Przykładowe działania: 
- dostosowanie architektoniczne (np. budowa podjazdów, montaż 
platform, oznakowanie); 
- dostosowanie infrastruktury komputerowej (np. programy powiększające 
wielkość czcionki, mówiące, kamery kontaktowe dla osób posługujących 
się językiem migowym, drukarki materiałów dla osób niewidzących); 
- dostosowanie akustyczne (np. systemy wspomagające słyszenie, 
montaż pętli indukcyjnej); 
- alternatywne formy przygotowania materiałów (np. wydruk materiałów w 
alfabecie Braille’a). 
Koszty związane z projektowaniem uniwersalnym powinny zawierać się w 
budżecie projektu. 
 
zmieniono na: 
Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami (tj. m. in. budowanie infrastruktury w 
zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania) 
Przed rozpoczęciem realizacji projektu oraz wypełnianiem poniższych pól 
niezbędne jest zapoznanie się z treścią Wytycznych Ministra Inwestycji i 
Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 
2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018  r. wraz załącznikami, w szczególności 
z załącznikiem nr 2 pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 
2014-2020” (dokumenty dostępne na stronie internetowej 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  
 
W niniejszym polu należy uzasadnić zgodność projektu/produktów 
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnoprawnościami, która obejmuje m. in. budowanie 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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infrastruktury w zgodzie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Projekt 
zgodny z ww. zasadami to taki, w którym mają zastosowanie co najmniej 
standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020.  
 
Zastosowanie ww. zasady oznacza, że wszystkie produkty projektów 
(technologie, produkty, towary, usługi, infrastruktura – np. strona lub 
aplikacja internetowa, zakupione środki transportu, wybudowane lub 
modernizowane obiekty) muszą być dostępne dla wszystkich osób, w tym 
również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Opis 
ww. dostosowania oraz zapewnienia dostępności ww. rozwiązań należy 
zawrzeć w niniejszym polu lub w polu D.7.2. 
 
Koncepcja uniwersalnego projektowania – projektowanie produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Koncepcja jest oparta na ośmiu 
regułach: 
a) równe szanse dla wszystkich – równy dostęp do wszystkich elementów 
środowiska na przykład przestrzeni, przedmiotów, budynków itd., 
b) elastyczność w użytkowaniu – różnorodny sposób użycia przedmiotów 
ze względu na możliwości i potrzeby użytkowników, 
c) prostota i intuicyjność w użyciu – projektowanie przestrzeni i 
przedmiotów, aby ich funkcje były zrozumiałe dla każdego użytkowania, 
bez względu na jego doświadczenie, wiedzę, umiejętności językowe czy 
poziom koncentracji, 
d) postrzegalność informacji – przekazywana za pośrednictwem 
przedmiotów i struktur przestrzeni informacja ma być dostępna zarówno w 
trybie dostępności wzrokowej, słuchowej, jak i dotykowej, 
e) tolerancja na błędy – minimalizacja ryzyka błędnego użycia 
przedmiotów oraz ograniczania niekorzystnych konsekwencji 
przypadkowego i niezamierzonego użycia danego przedmiotu, 
f) niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania – takie projektowanie 
przestrzeni i przedmiotów, aby korzystanie z nich było wygodne, łatwe i 
nie wiązało się z wysiłkiem fizycznym, 
g) rozmiar i przestrzeń wystarczające do użytkowania – odpowiednie 
dopasowanie przestrzeni do potrzeb jej użytkowników, 
h) percepcja równości – równoprawny dostęp do środowiska, korzystania 
ze środków transportu i usług powszechnych lub powszechnie 
zapewnionych jest zapewniony w taki sposób, aby korzystający nie czuł 
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się w jakikolwiek sposób dyskryminowany czy stygmatyzowany.  
Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania 
dodatkowych udogodnień dla szczególnych potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. W przypadku projektów 
realizowanych w polityce spójności, koncepcja uniwersalnego 
projektowania jest realizowana przez zastosowanie co najmniej 
standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. 
Przykładowe działania: 

 dostosowanie architektoniczne (np. budowa podjazdów, montaż 
platform, oznakowanie); 

 dostosowanie infrastruktury komputerowej (np. programy 
powiększające wielkość czcionki, mówiące, kamery kontaktowe 
dla osób posługujących się językiem migowym, drukarki 
materiałów dla osób niewidzących); 

 dostosowanie akustyczne (np. systemy wspomagające słyszenie, 
montaż pętli indukcyjnej); 

 alternatywne formy przygotowania materiałów (np. wydruk 
materiałów w alfabecie Braille’a). 

 
Uwaga: Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach uznanie 
neutralności produktów projektu. O neutralności produktów można mówić 
w sytuacji, kiedy wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie 
projektu, że dostępność nie dotyczy danego produktu, np. z uwagi na brak 
jego bezpośrednich użytkowników. W takim przypadku należy 
bezwzględnie wskazać uzasadnienie, potwierdzające dlaczego zasada 
dostępności produktów projektu nie znajduje zastosowania. Uznanie 
produktu projektu za neutralny nie wyklucza zatem zgodności projektu z 
„Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami, w tym m. in. budowania infrastruktury w zgodzie 
z zasadą uniwersalnego projektowania” natomiast neutralność produktów 
projektu nie może być domniemana. 
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4.  Załącznik nr 2 do 
regulaminu konkursu: 

Kryteria wyboru 
projektów w ramach 

Działania 1.6 Tworzenie 
nowych miejsc pracy na 

obszarze Specjalnej 
Strefy Włączenia,  

wersja z kwietnia 2018 r. 

Kryteria 
dopuszczalności 

Kryterium nr 
1.2 Zgodność z 

typami 
projektów 
Definicja 
kryterium 

Zapis w definicji kryterium nr 1.2 Zgodność z typami projektów: 
d. W wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia 

konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie 
regionalnym, co oznacza, że zrealizowana inwestycja i jej rezultaty 
będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec 
konkurencji (w działalności, której dotyczy projekt) w skali co 
najmniej ponadregionalnej. 

zmieniono na: 
d. W wyniku realizacji inwestycji dojdzie do podniesienia 

konkurencyjności przedsiębiorstwa co najmniej na poziomie 
regionalnym, co oznacza, że zrealizowana inwestycja i jej rezultaty 
będą przekładać się na poprawę pozycji przedsiębiorstwa wobec 
konkurencji (w działalności, której dotyczy projekt) w skali co 
najmniej regionalnej. 

 

Doprecyzowanie 

zapisów 

j.w. 

5.  j.w.  Kryteria 
dopuszczalności 

Kryterium nr 
1.6 Zgodność z 

zasadami 
horyzontalnymi 

Definicja 
kryterium 

Zapis w definicji kryterium nr 1.6 Zgodność z zasadami horyzontalnymi: 
Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: 

a) zrównoważonego rozwoju, 
b) z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
c) z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, w tym. m. in. budowanie 
infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania. 

zmieniono na: 
Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: 

a) zrównoważonego rozwoju, 
b) z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 
c) z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami (tj. m. in. budowanie 
infrastruktury w zgodzie z zasadą uniwersalnego projektowania). 

oraz dodano zapis: 
 Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na  
zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnoprawnościami.  
Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności 
infrastruktury, transportu, towarów, usług, technologii i systemów 
informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich innych produktów projektu 
(które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników, 
zgodnie ze standardami dostępności, stanowiącymi załącznik do 
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 

Zmiana definicji 

kryterium 

wynikająca z 

treści aktualnych 

Wytycznych 

Ministra Inwestycji 

i Rozwoju w 

zakresie realizacji 

zasady równości 

szans i 

niedyskryminacji, 

w tym 

dostępności dla 

osób z 

niepełnosprawnoś

ciami oraz zasady 

równości szans 

kobiet i mężczyzn 

w ramach 

funduszy unijnych 

na lata 2014-2020 

j.w. 
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niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020.  

z dnia 5 kwietnia 

2018 r. 

6.  j.w.  Kryteria jakości 
Kryterium nr 

4.3 Efektywność 
Podkryterium 

Innowacyjność 
projektu  
Definicja 
kryterium 

Zapis w definicji kryterium nr 4.3 Efektywność, podkryterium 
Innowacyjność projektu: 
1. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja 

produktowa, tzn. projekt zakłada wprowadzenie usługi 
charakteryzującego się nowością - w kontekście posiadanych przez 
niego nowych cech, funkcjonalności - w porównaniu do usług 
dostępnych na docelowym rynku: 

 regionalnym – 1 pkt 
lub 

 krajowym – 2 pkt 
lub 

 światowym – 3 pkt 

 projekt niespełniający ww. warunków – 0 pkt 
zmieniono na: 
1. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja 

produktowa, tzn. projekt zakłada wprowadzenie produktu/usługi 

charakteryzującego się nowością - w kontekście posiadanych przez 

niego nowych cech, funkcjonalności - w porównaniu do 

produktów/usług dostępnych na docelowym rynku: 

 regionalnym – 1 pkt 

lub 

 krajowym – 2 pkt 

lub 

 światowym – 3 pkt 

 projekt niespełniający ww. warunków – 0 pkt

Doprecyzowanie 

zapisów 

j.w. 

 


