
 
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera 

Uniwersytet w Białymstoku jako Partner Wiodący oraz jednocześnie Podmiot inicjujący 
projekt partnerski 

 
na podstawie art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020 
poz. 818 z późn. zm.) 

ogłasza otwarty nabór partnera 

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr konkursu POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21  

„Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” 

I. Cele Partnerstwa 

Głównym celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja Projektu, którego ideą będzie 
realizacja działań mających na celu wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji 
kadr  
w systemie szkolnictwa wyższego. Działania, o których mowa wyżej podniosą kompetencje 
dydaktyczne kadr uczelni w zakresie projektowania uniwersalnego, dzięki czemu  poznają oni 
potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz praktyczne 
zastosowanie zasad uniwersalnego projektowania produktów i usług. 

W ramach partnerstwa wykorzystane zostaną zasoby uczelni: np. kadra dydaktyczna  
i administracyjna, zaplecze lokalowe – co przyczyni się do osiągnięcia celów PO WER 
wyznaczonych w ramach Działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Oś III 
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020. 

Udział Partnera w projekcie będzie polegał na: 

1. Współpracy przy opracowaniu koncepcji projektu, zaplanowaniu działań i przygotowaniu 
wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o dokumentację konkursową, w tym udział 
w stacjonarnych spotkaniach roboczych których celem będzie poznanie potrzeb 
szkoleniowych wszystkich Wydziałów zlokalizowanych na Uczelni. Spotkania zostaną 
zorganizowane w Białymstoku w siedzibie UwB przy ul. Świerkowej 20B, 15-328 
Białystok 

2. Wspólnej realizacji ustalonych działań projektowych które zostaną opisane we wniosku  
o dofinansowanie; 

3. Współuczestniczeniu w procesie opracowania i wdrażania na wskazanych przez UwB 
Wydziałach działań obejmujących projektowanie uniwersalne; 



4. Współpracy w zarządzaniu projektem w szczególności w zakresie: 
a) Realizacji i dokumentowania działań przypisanych Partnerowi związanych  

z zaangażowaniem własnych zasobów, 
b) Realizacji i monitorowania wskaźników produktu oraz rezultatu odnoszących się do 

przypisanych partnerowi działań, 
c) Dokumentowania zgodnie z wytycznymi PO WER udziału uczestników w projekcie. 

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania 
projektu. 

Partnerem w ramach przedmiotowego projektu może być: 

- Każdy podmiot (bez względu na formę prawną) który wykaże doświadczenie w działalności na 
rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) oraz spełni 
wskazane w Rozdziale III obligatoryjne kryteria dostępu. 

 

II. Działania planowane w ramach projektu: 

1. Realizacja działań mających na celu wsparcie zmian organizacyjnych Uniwersytetu  
w Białymstoku i podniesienie kompetencji kadr uczelni w zakresie projektowania 
uniwersalnego. Przewiduje się m.in. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne i inne. 
Ostateczny zakres realizacji projektu zostanie ustalony na etapie konstrukcji projektu.  

 
III. Kryteria wyboru partnerów: 

A. Kryteria dostępu:  
 
Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie 
spełniają następujące wymagania:  

1. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021 poz. 305);  

2. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art.  12 
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. 2012 r. poz. 769 z późń. zm.); 

3. Podmiot nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie o art. 9 
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 358) 

4. Podmiot nie zalega z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego oraz nie zalega z opłaceniem podatków i opłat 
wobec Urzędu Skarbowego;  

5. Podmiot posiada przynamniej 5 (pięcio-) letnie udokumentowane doświadczenie w 
realizacji projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym minimum 7 



projektów  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój lub Regionalnych Programów Operacyjnych - realizowanych 
samodzielnie jako Beneficjent lub jako Partner. Realizowane projekty muszą 
charakteryzować się zbieżnością z celami Projektu i być skierowane do osób z 
niepełnosprawnościami lub do osób pracujących z osobami z niepełnosprawnościami. 
Wykazane na potwierdzenie doświadczenia projekty muszą mieć status: zakończone lub w 
trakcie realizacji. 

6. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.  

7. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu podmiotów wspólnie składających ofertę, 
tzw. „konsorcjów”.  

B. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów:  
Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na 
załączonym formularzu oferty (załącznik 1) i zawierać między innymi:  

1. Informację dotyczącą zgodności działalności Partnera z celami partnerstwa;  

2. Informacje na temat wkładu partnerstwa w realizację projektu – informacje o potencjale 
kadrowym;  

3. Informacje na temat wkładu partnerstwa w realizację projektu - informacje o potencjale 
technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i 
realizacji projektu oraz opis wkładu partnerstwa w zakresie osiągnięcia wskaźników 
rezultatu Projektu;  

4. Opis działań możliwych do zrealizowania przez Partnera w ramach realizacji 
proponowanych działań w projekcie;  

5. Opis doświadczeń w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym znajomość problematyki  
i działalności związanej z projektowaniem uniwersalnym, obszarem dostępności);  

6. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument 
potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.  

C. Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
1. Zgodność działalności Partnera z celami partnerstwa (max 10 pkt);  
2. Kadra partnera zaangażowana do realizacji projektu (doświadczenie merytoryczne, 

posiadane kwalifikacje) (max 10 pkt);  
3. Informacje o potencjale technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz 

przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu partnerstwa w zakresie osiągnięcia 
wskaźników rezultatu Projektu (wskaźnik rezultatu określony dla przedmiotowego 
konkursu brzmi: Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje 
kompetencje dydaktyczne. Wartość docelowa wskaźnika określona dla całego konkursu 
wynosi 1 350 osób) (max 10 pkt);  

4. Proponowany zakres współpracy w zakresie prac nad przygotowaniem projektu oraz 
realizacji projektu (max 10 pkt);  



5. Doświadczenie w realizacji projektów (zakończonych lub będących w trakcie realizacji) 
dotyczących projektowania uniwersalnego lub obszaru dostępności (max 10 pkt). 
Kryterium oceniane będzie w następujący sposób: 

- w przypadku realizacji 1 projektu – 5 pkt; 
- w przypadku realizacji 2 projektów lub więcej – 10 pkt. 

 
Każda oferta podlegać będzie ocenie przez trzech członków powołanej w tym celu komisji 
oceniającej, z ocen członków komisji oceniającej wyliczona zostanie średnia z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. Łączna maksymalna ilość punktów jakie można uzyskać to 50 pkt. 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów.  

Oferty będą oceniane przez powołaną w tym celu komisję oceniającą.  

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie spójności finansowych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (Dz. U. 2020 poz. 818 z późn. zm.).  

Termin, miejsce oraz sposób składania i wyboru oferty 

1. Ofertę wraz załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg. 
wzoru (załącznik 1) załączonego do niniejszego ogłoszenia.  

2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego 
wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.  

3. Oferta oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być podpisane przez osobę/osoby 
upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu, zgodnie z zasadami reprezentacji 
podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa (wówczas oryginał pełnomocnictwa należy 
dołączyć do oferty).  

4. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej 
podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis tzw. 
„nieczytelny” opatrzony pieczątką imienną).  

5. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć (osobiście lub korespondencyjne) w zamkniętej 
kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta w konkursie na wybór 
partnera do projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 – Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, Konkurs 
nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 „Kadra dydaktyczna dla projektowania 
uniwersalnego”.  

6. Miejsce składania ofert: Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 
Białystok, Kancelaria Ogólna.  

7. Termin składania ofert wynosi co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia. 
Ofertę należy złożyć w terminie – nie później niż do dnia 02.07.2021 r. Decyduje data 
wpływu oferty do ogłaszającego konkurs. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą 
rozpatrywane.  



8. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, 
następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

9. Spośród ocenianych ofert wybrana zostanie oferta, która spełniała wszystkie wymogi 
formalne i uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych przez członków Komisji 
Konkursowej.  

10. Wybranemu Podmiotowi ogłaszający konkurs zaproponuje zawarcie umowy 
partnerskiej, która określi w szczególności: przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, 
zakres i formę udziału lidera (partner wiodącego) i partnera w projekcie, sposób 
przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera, 
sposób postepowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z umowy 
oraz innych kluczowych kwestii związanych z realizacja projektu zgodnie z 
wymaganiami dokumentacji konkursowej.  

11. W sytuacji niewyrażenia zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez 
ogłaszającego w propozycji umowy partnerskiej przez wybranego partnera, ogłaszający 
konkurs zastrzega sobie prawo do wyboru partnera spośród pozostałych podmiotów, 
które złożyły oferty w niniejszym konkursie i uzyskały kolejne lokaty na liście 
rankingowej.  

12. Oferenci, którzy złożą oferty niezwłocznie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o wynikach konkursu zostanie także 
opublikowana na stronie BIP ogłaszającego konkurs.  

 
Dodatkowe informacje  

1. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy 
partnerskiej z wybranym w drodze niniejszego konkursu podmiotem, ogłaszający konkurs 
zastrzega sobie prawo zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, którego oferta uzyskała 
kolejna lokatę na liście rankingowej.  

2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji Projektu, 
rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z oferentów oraz unieważnienia 
konkursu w każdej chwili bez podania przyczyn.  

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do anulowania partnerstwa związanego z wybranym  
w ramach przedmiotowego postępowania oferentem w przypadku nie złożenia projektu  
w konkursie w ramach Działania 3.4.  

4. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.  
 
Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:  

Dr hab. Tomasz Bajkowski prof. UwB (Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Nauk o Edukacji), 
e-mail:  t.bajkowski@uwb.edu.pl 



Załącznik 1.  

OFERTA ZGŁOSZENIA PARTNERA 

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu PO WER w ramach działania 3.4 
Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-

KPU/21 „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego” 

dotyczy ogłoszenia Uniwersytetu w Białymstoku w zakresie otwartego  

naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu ogłoszonego przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju  

I. INFORMACJA O PODMIOCIE 

1. Nazwa organizacji/instytucji   

2. Forma prawna   

3. NIP   

4. REGON   

5. Nr KRS   

6. Adres siedziby  

6.1. Województwo  

6.2. Powiat  

6.3. Gmina  

6.4. Ulica  

6.5. Numer budynku  

6.6. Numer lokalu  

6.7. Kod pocztowy  

6.8. Miejscowość  

6.9. Telefon  

6.10. Fax  

6.11. Adres e-mail  

6.12. Adres strony www  

7. Osoba/y uprawniona/e do podejmowania 
decyzji wiążących w imieniu partnera 

 

(zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej partnera 
albo upoważnieniem lub pełnomocnictwem) 
 
Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie wnioskodawcy (np. 
statut, wpis do KRS, umowa spółki), do reprezentowania podmiotu konieczny jest podpis 
więcej niż jednej osoby, to wszystkie uprawnione osoby powinny być wskazane w punkcie 7. 



 
Jeżeli osoba opatrująca ofertę podpisem działa na podstawie pełnomocnictwa lub 
upoważnienia, to upoważnienie do reprezentowania podmiotu należy dołączyć do niniejszej 
oferty. 

7.1. Imię   

7.2. Nazwisko   

7.3. Numer telefonu   

7.4. Adres poczty elektronicznej   

8. Osoba do kontaktów roboczych   

8.1. Imię   

8.2. Nazwisko   

8.3. Numer telefonu   

8.4. Adres poczty elektronicznej   

 

II. CZĘŚĆ MERYTORYCZNA i POTENCJAŁ PARTNERA 

Wyszczególnienie Opis 
1. Zgodność działalności z celami 
Partnerstwa 
Max. 3000 znaków  

 

2. Oferowany wkład partnera w postaci 
potencjału kadrowego. Należy wskazać 
propozycję kadry, która zostanie zaangażowana do 
realizacji projektu (doświadczenie merytoryczne, 
posiadane kwalifikacje). Opis doświadczenia i 
kwalifikacji winien odnosić się do celów projektu.  
 
Max. 4500 znaków  

 

3. Informacje o potencjale technicznym i 
finansowym możliwym do zaangażowania 
na rzecz przygotowania i realizacji 
projektu oraz opis wkładu partnerstwa w 
zakresie osiągnięcia wskaźników produktu i 
rezultatu projektu.  
 
(wskaźniki zostały wskazane w regulaminie 
konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-00-KPU/21 
„Kadra dydaktyczna dla projektowania 
uniwersalnego”: https://www.gov.pl/web/ncbr/kadra-
dydaktyczna-dla-projektowania-uniwersalnego-po-
wer).  
 
Max. 5000 znaków  

 

4. Proponowany zakres współpracy w 
zakresie przygotowania projektu i 

 



realizacji projektu.  

Max 1500 znaków  
5. Doświadczenie w realizacji 
projektów/zadań o podobnym charakterze.  
W opisie realizowanych projektów należy wskazać 
okres realizacji projektu, cele, działania, rezultaty 
oraz budżet pozostający w dyspozycji Oferenta. 
Należy wskazać projekty realizowane w okresie do 
maksymalnie 5 lat poprzedzających złożenie 
niniejszej oferty.  

Należy wskazać uzasadnienie dlaczego 
doświadczenie Oferenta jest adekwatne do realizacji 
projektu,  
z uwzględnieniem dotychczasowej działalności 
prowadzonej:  

a. w obszarze wsparcia projektu  
b. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany 

będzie projekt oraz  
c. na określonym terytorium, którego będzie 

dotyczyć realizacji projektu.  

Dodatkowo należy także wskazać na instytucje, które 
mogą potwierdzić potencjał społeczny Oferenta. 

Przy opisywaniu przedmiotowego kryterium należy 
wziąć pod uwagę Kryterium dostępu nr 5 określone 
w pkt. A w Rozdziale III ogłoszenia o naborze 
partnera. Brak wykazania spełnienia ww. kryterium 
spowoduje przyznanie 0 pkt. na etapie oceny 
złożonej oferty. 

W przypadku gdy Oferent  chciałby uzyskać punkty  
w ramach kryterium punktowego nr 5 określonego w 
pkt. C w Rozdziale III ogłoszenia o naborze partnera 
tj. „Doświadczenie w realizacji projektów 
(zakończonych lub będących w trakcie realizacji) 
dotyczących projektowania uniwersalnego lub 
obszaru dostępności”, w niniejszym punkcie 
powinien opisać/ scharakteryzować projekty 
wpisujące się obszar projektowania uniwersalnego 
i/lub dostępności. Opis winien zawierać wszystkie 
czynniki analogicznie jak w przypadku projektów na 
potwierdzenie kryterium dostępu nr 5. 

Ogłaszający informuje, iż projekty wykazane na 
potwierdzenie kryterium dostępu nr 5 mogą być 
także wykazane na potwierdzenie spełnienia tzw. 
kryteriów punktowych (Rozdział III, pkt. c ppkt. 5) 

Max 5500 znaków 

 

 

III. OŚWIADCZENIA (*skreślić niewłaściwe) 

Podmiot wskazany w pkt. I niniejszej oferty 
nie podlega wykluczeniu z możliwości TAK / NIE* 



otrzymania dofinansowania, w tym 
wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 
4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U.2021 poz. 305) lub  
z innych powodów. 

Podmiot nie podlega wykluczeniu  
z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie art.  12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2012 r. poz. 769 z późń. zm.); 

Podmiot nie podlega wykluczeniu  
z ubiegania się o dofinansowanie na 
podstawie o art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 
dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. 
Dz.U. 2020 r. poz. 358) 

 
Podmiot nie zalega z opłaceniem składek 
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
społecznego oraz nie zalega z opłaceniem 
podatków i opłat wobec Urzędu 
Skarbowego.  

TAK / NIE* 
 

Deklaruję gotowość współpracy podmiotu 
wskazanego w pkt. I niniejszej oferty  
z Uniwersytetem w Białymstoku w trakcie 
przygotowania projektu oraz jego realizacji 
na każdym etapie, w tym deklaruję 
gotowość udziału w zorganizowanych w 
Białymstoku spotkaniach roboczych.  
W przypadku wyboru podmiotu 
wskazanego w pkt. I niniejszej oferty na 
partnera wyrażam zgodę na upublicznienie 
informacji o wyborze ww. podmiotu na 
Partnera projektu.  

TAK / NIE* 

W przypadku wyboru podmiotu 
wskazanego w pkt. I niniejszej oferty na 
partnera zobowiązuję się do podpisania 

TAK / NIE* 



umowy partnerskiej. (podpisanie umowy 
partnerskiej nastąpi najpóźniej przed 
podpisaniem umowy o dofinansowanie 
projektu – w przypadku wyboru projektu 
do dofinansowania). 
W imieniu podmiotu wskazanego w pkt. I 
niniejszej oferty akceptuję zasady 
finansowania projektu w ramach Działania 
3.4 Zarządzanie w instytucjach 
szkolnictwa wyższego Oś III Szkolnictwo 
wyższe dla gospodarki i rozwoju (konkurs 
nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21) 
określone w Regulaminie konkursu: 
„Kadra dydaktyczna dla projektowania 
uniwersalnego”.  

TAK / NIE* 

IV. ZAŁĄCZNIKI  

Spis wymaganych załączników: 

̶ Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego partnera i umocowanie osób go 
reprezentujących, np. wyciąg z KRS; 

̶ Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) – jeżeli 
dotyczy; 

̶ Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek wobec Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem) – jeżeli dotyczy; 

̶ Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem podatków i opłat wobec Urzędu 
Skarbowego (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem); 

̶ Dokumenty potwierdzające, że Podmiot posiada przynamniej 5 (pięcio-) letnie 
udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków 
zewnętrznych, w tym minimum 7 projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnych 
Programów Operacyjnych - realizowanych samodzielnie jako Beneficjent lub jako 
Partner. Realizowane projekty musza charakteryzować się zbieżnością z celami Projektu 
i być skierowane do osób z niepełnosprawnościami lub do osób pracujących z osobami  
z niepełnosprawnościami. W przypadku chęci uzyskania punktów w ramach tzw. 
kryteriów punktowych należy także przedstawić dokumenty potwierdzające 
doświadczenie w realizacji projektów wpisujących się obszar projektowania 
uniwersalnego i/lub dostępności. 

 

 

 



miejsce i data     pieczątki i podpisy osób reprezentujących podmiot 


