
 
 

KONKURS NR POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 
CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI 

 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe  
dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2024-2020, ogłosiło w ramach  
Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych: 

Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 „Centrum wiedzy o dostępności” dotyczący 
utworzenia i wsparcia funkcjonowania centrum wiedzy o dostępności, jako jednostki 
wspierającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego w obszarze 
kształcenia na poziomie wyższym. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 
 Wnioskodawcą projektu jest uczelnia – publiczna lub niepubliczna, która nie znajduje się w procesie 

likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów. 
 

 Wnioskodawcą projektu jest uczelnia wiodąca we wdrażaniu idei dostępności, tj.: posiadająca biuro 
ds. osób z niepełnosprawnościami lub inną jednostkę ds. dostępności, funkcjonujące co najmniej od 
3 lat, dysponująca kadrą merytoryczną, która ma doświadczenie na gruncie zawodowym we 
współpracy z osobami niepełnosprawnymi lub organizacjami działającymi na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami i kadra ta zostanie zaangażowana w działania Centrum, która realizuje 
elementy projektowania uniwersalnego w ramach kształcenia na co najmniej jednym kierunku  
z obszaru wskazanego w kryterium dostępu nr 5, w ramach którego planuje się uruchomienie 
Centrum w danym projekcie. 

 
 Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, której jednostka naukowa z obszaru wskazanego w kryterium 

dostępu nr 5, w ramach którego planuje się uruchomienie w projekcie centrum wiedzy o dostępności,  
na dzień składania wniosku posiada min. kategorię B. 

 
 Wnioskodawcą projektu nie może być uczelnia, której przyznano dofinansowanie na uruchomienie 

działalności centrum wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego w konkursach: nr 
POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 pt. „Uczelnia dostępna” oraz nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/20 
pt. „Uczelnia dostępna II”, o ile nie zrezygnuje z tych samych działań w ww. konkursach. 

 
 W ramach projektu wymagane jest utworzenie i wsparcie funkcjonowania jednego centrum wiedzy  

o dostępności w ramach wyłącznie jednego wybranego obszaru z niżej wskazanych (kryterium 
dostępu nr 5):  

 Architektura, urbanistyka i budownictwo,  
 Transport i mobilność,  
 Cyfryzacja i komunikacja,  
 Design i przedmioty codziennego użytku,  
 Zdrowie. 

 
 Uczelnia – w odpowiedzi na konkurs – może złożyć wyłącznie jeden wniosek – wyłącznie w jednym 

wybranym obszarze ze wskazanych w kryterium powyżej. 
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 W ramach projektu przewidziane jest obligatoryjnie realizacja wszystkich poniższych działań:  

 wsparcie organizacyjne w powołaniu i prowadzeniu działalności centrum wiedzy  
o dostępności,  

 współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania 
innowacyjnych produktów i standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady 
projektowania uniwersalnego,  

 prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla podmiotów zewnętrznych w zakresie 
dostępności i projektowania uniwersalnego,  

 wsparcie uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym – w przygotowaniu  
do prowadzenia kształcenia oraz w realizacji działalności szkoleniowej w zakresie 
projektowania uniwersalnego, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym  
z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących ekspertów z uczelni polskich  
i zagranicznych,  

 upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego,  
 podnoszenie kompetencji kadry uczelni – będących Wnioskodawcą i Partnerem projektowym –  

w zakresie zasad projektowania uniwersalnego. 
 

 Wsparciem nie może zostać objęta osoba z kadry uczelni, która została objęta analogicznym wsparciem  
w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-PUN/19. 

 
MAKSYMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 000 000,00 PLN. 
Kwota wydatków przewidzianych w projekcie związanych z etapem tworzenia centrum wiedzy o dostępności 
nie może przekroczyć 30% wartości kosztów bezpośrednich. 

PARTNERSTWO: 
Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej 1 uczelnią, gdzie intencją partnerstwa jest budowanie  
i rozwijanie interdyscyplinarnego podejścia do projektowania uniwersalnego w zakresie obszaru wybranego  
w projekcie spośród obszarów określonych w kryterium dostępu 5. 
 
MAKSYMALNY CZAS TRWANIA PROJEKTU: 24 miesiące 
Projekt musi przewidywać zachowanie trwałości w okresie minimum 3 lat od daty zakończenia projektu. 

WYDATKI: 
 Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz 

maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie 
konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. 

 Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą 
realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa 
wyższego, samorządu terytorialnego oraz innych źródeł. 

 
PLANOWANA ALOKACJA NA KONKURS: 30 000 000,00 PLN 
w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 29 100 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny 
poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Jednocześnie, 
maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%. Wkład własny wynosi 3%. 
 
Po rozstrzygnięciu konkursu Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) może zwiększyć kwotę przeznaczoną na 
dofinansowanie projektów w konkursie, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie projektów 
zakwalifikowanych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej. 

 
IOK wybiera projekty do dofinansowania poprzez dokonanie oceny merytorycznej wniosków. 
Konkurs POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20 jest konkursem zamkniętym i nie jest prowadzony w rundach. 
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TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW:  
od 24 sierpnia 2020 r. (godz. 08:15) do 20 października 2020 r. (godz. 14:00). Wnioski w konkursie składa 
się wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA. 
 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie internetowej: 
https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=34977&L=618 

 

 
 

Opracowanie: 
        Pracownicy Biura Projektów Europejskich 


