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Dostępność 
w programach 
i konkursach NCBR
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Rzeczy są dla ludzi
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Centrum wiedzy o dostępności 

02

Konkursy organizowane w ramach rządowego 

Programu „Dostępność Plus”



Celem zgłaszanych w
konkursie projektów było
opracowanie rozwiązań, które w
największym stopniu przyczynią się
do poprawy jakości życia osób ze
szczególnymi potrzebami i
zapewnienia im niezależności.

01

Finansowanie badań 
przemysłowych, prac rozwojowych i 
prac przedwdrożeniowych 
realizowanych przez:
 jednostki naukowe;
 przedsiębiorstwa;
 konsorcja składające się z ww. 

podmiotów (maksymalnie 4).

02

Konkurs zlecony przez 
Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, 
finansowanym ze środków 

dotacji celowej.
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Rzeczy są dla ludzi (1)



Alokacja w 
wysokości 40 mln zł  
pozwoliła na 
dofinansowanie 
tylko 16 z 28 
pozytywnie 
ocenionych 
wniosków.

Zakończenie 
naboru i 
ogłoszenie list 
rankingowych w II 
kwartale 2021

Zwiększona alokacja 
pozwoliła 
dofinansować 
wszystkie pozytywnie 
ocenione wnioski

– razem 28 (27 
pozytywnie 
ocenionych + 1 z 
odwołania).

Bardzo duże 
zainteresowanie 
(97 złożonych 
wniosków).

Zwiększona alokacja 
pozwoliła dofinansować 
wszystkie pozytywnie 
ocenione wnioski

– razem 28 (27 
pozytywnie ocenionych 
+ 1 z odwołania).

Projekty realizują 
działania od III kwartału 
2021

Rzeczy są dla ludzi (2)

Pozytywnie 
oceniono 27 
wniosków.



Rzeczy są dla ludzi (3)

24 projekty, które podpisały umowy w 2021:24 projekty, które podpisały umowy w 2021:

 60% dofinansowanych projektów (17) 
rozpoczęło swoje działania do końca 2021 
roku 

 realizacja projektów potrwa do końca 2025 
roku

 w zdecydowanej większości Wykonawcami 
projektów są jednostki naukowe- uczelnie 
wyższe a w drugiej kolejności przedsiębiorcy

 60% dofinansowanych projektów (17) 
rozpoczęło swoje działania do końca 2021 
roku 

 realizacja projektów potrwa do końca 2025 
roku

 w zdecydowanej większości Wykonawcami 
projektów są jednostki naukowe- uczelnie 
wyższe a w drugiej kolejności przedsiębiorcy

24 projekty, które podpisały umowy w 2021:

 60% dofinansowanych projektów (17) 
rozpoczęło swoje działania do końca 2021 
roku 

 realizacja projektów potrwa do końca 2025 
roku

 w zdecydowanej większości Wykonawcami 
projektów są jednostki naukowe- uczelnie 
wyższe a w drugiej kolejności przedsiębiorcy

28 wniosków, które otrzymały 

dofinansowanie:

28 wniosków, które otrzymały 

dofinansowanie:

 dofinansowanych na kwotę 56 809 952,50 zł

 o łącznych kosztach kwalifikowanych w 

wysokości 66 153 854,86 zł

 podpisano 24 umowy finansowe (stan na 

31.12.2021)

 dofinansowanych na kwotę 56 809 952,50 zł

 o łącznych kosztach kwalifikowanych w 

wysokości 66 153 854,86 zł
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 dofinansowanych na kwotę 56 809 952,50 zł

 o łącznych kosztach kwalifikowanych w 

wysokości 66 153 854,86 zł

 podpisano 24 umowy finansowe (stan na 

31.12.2021)



Rzeczy są dla ludzi (4)

Kluczowe wskaźniki produktu Zakładana wartość

Liczba opracowanych rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach 
konkursu

Uzupełniane przez 
Wnioskodawcę. Wartość do 
5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu

Liczba wspólnych publikacji jednostek naukowych i przedsiębiorców w czasopismach objętych 
listą MNiSW

Uzupełniane przez 
Wnioskodawcę. Wartość do 
5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu

Kluczowe wskaźniki wpływu Zakładana wartość

Liczba  zastosowanych w praktyce standardów społecznych, będących rezultatami projektów 
finansowanych w ramach konkursu

Uzupełniane przez 
Wnioskodawcę. Wartość do 
5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu

Liczba zastosowanych w praktyce nowych rozwiązań/technologii/produktów, będących 
rezultatami projektów finansowanych w ramach konkursu

Uzupełniane przez 
Wnioskodawcę. Wartość do 
5 lat od dnia zakończenia 
realizacji projektu



opracowanie 
parametryzowanych, 
łatwych w produkcji 
adapterów do mebli 
popularnych producentów 
w celu wzmocnienia 
samodzielności osób z 
niepełnosprawnością 
ruchową

cyfrowe narzędzie dla 
nauczycieli i uczniów szkół 
podstawowych, w których 
uczą się dzieci ze 
specjalnymi potrzebami.

opracowanie 
dostosowanych zestawów 
mebli kuchennych 
przeznaczonych dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
ruchowo

zintegrowana platforma planowania, 
organizacji, nadzoru i wsparcia dostępności 
oferty turystyki górskiej dla osób mających 
trudności w funkcjonowaniu fizycznym oraz 
specjalistyczny pojazd terenowy do 
realizacji oferty turystycznej

Zakres opracowywanych innowacyjnych narzędzi, procedur, urządzeń, adaptacji dostępnych środków i 
przedmiotów wspierających codzienne życie oraz rozwój osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach 
życia jest różnorodny i dotyka wielu aspektów życia, np.:

a/ życie codzienne:

Rzeczy są dla ludzi (5)



przenośne urządzenie 
do wykrywania 
biomarkerów w 
wydychanym 
powietrzu

prace B+R nad stworzeniem 
nowej generacji pojazdu 
typu off-road dla osób z 
niepełnosprawnością

opracowanie 
dostosowanych zestawów 
mebli kuchennych 
przeznaczonych dla osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 
ruchowo

system adaptacji 
szybowca dla osób 
niepełnosprawnych

b/ kwestie medyczne:

Rzeczy są dla ludzi (6)

mechatroniczny aparat do 
wspomagania zachowania 
równowagi w trakcie 
lokomocji z funkcją 
rejestracji parametrów 
kinematycznych chodu

c/ dodatkowe wsparcie rozwoju:

opracowanie prototypu systemu 
wspomagającego poruszanie się 
osób ze szczególnymi potrzebami 
wewnątrz obiektów 
architektonicznych związanych z 
transportem szynowym



upowszechniające ideę projektowania uniwersalnego

wpływające na podnoszenie kompetencji kadry uczelni do 

prowadzenie kształcenia oraz działalności szkoleniowej w 

zakresie zasad projektowania uniwersalnego 

z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia wiodących 

ekspertów z uczelni polskich i zagranicznych 

inicjujące współpracę uczelni z otoczeniem społeczno-

gospodarczym w celu wypracowania innowacyjnych produktów i 

standardów dla usług powszechnych w oparciu o zasady 

projektowania uniwersalnego

Konkurs ogłoszony przez NCBR w 2020 r. (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-CWD/20)

Wsparcie finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 
skierowane do uczelni na utworzenie i funkcjonowanie na uczelniach centrum wiedzy o dostępności jako jednostki 
wspomagającej stosowanie i upowszechnianie zasad projektowania uniwersalnego, m.in. poprzez działania:

Centrum wiedzy o dostępności (1)



02

03

04

05

01. Wnioskodawcą mogła być 
tylko uczelnia wiodąca we 
wdrażaniu idei dostępności.

03. Maksymalna wartość projektu – 6 000 000,00 PLN

04. Maksymalny okres trwania projektu – 24 miesiące

05. Projekty musiały zakładać partnerstwo z co najmniej 1 
uczelnią, gdzie intencją partnerstwa jest budowanie i rozwijanie 
interdyscyplinarnego podejścia do projektowania uniwersalnego 
w zakresie obszaru wybranego do wsparcia w projekcie (z wyżej 
wymienionych).

Centrum wiedzy o dostępności (2)

01

02. Uczelnia mogła starać się o wsparcie na 
utworzenie centrum w jednym z następujących 
obszarów: Architektura, urbanistyka i 
budownictwo, Transport i mobilność, Cyfryzacja i 
komunikacja, Design i przedmioty codziennego 
użytku, Zdrowie



Centrum wiedzy o dostępności (3)

Beneficjent Partner Obszar
Wartość 
projektu

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Świętokrzyska
Architektura, urbanistyka 
i budownictwo

1 477 572,00 PLN

Uniwersytet Szczeciński
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie

Cyfryzacja 
i komunikacja

5 966 999,67 PLN

Politechnika Opolska

Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie

Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki

Design i przedmioty 
codziennego użytku

2 374 500,45 PLN

Wojskowa Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrowskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Transportu
Samochodowego w Warszawie

Transport i mobilność 5 486 934,20 PLN

W obszarze Zdrowie nie było wniosku rekomendowanego przez ekspertów do dofinansowania.



Centrum wiedzy o dostępności (4)

Kluczowe wskaźniki produktu Zakładana wartość

Liczba centrów wiedzy o dostępności objętych wsparciem 4

Liczba pracowników kadry dydaktycznej uczelni objętych wsparciem EFS 
w zakresie procesu kształcenia

290

Liczba inicjatyw w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego 
zrealizowanych przez centrum

Wskaźnik mierzy liczbę inicjatyw, m. in. opracowanych programów szkoleniowych, 
wzorcowych programów nauczania z elementami projektowani uniwersalnego, 
wypracowanych standardów produktów/usług, opracowanych wzorcowych 
rozwiązań funkcjonalnych, uruchomionych punktów konsultacyjnych

98



Centrum wiedzy o dostępności (5)

Beneficjent (obszar) Przykładowe inicjatywy zaplanowane w projektach

Politechnika Krakowska 

Architektura, urbanistyka 
i budownictwo

− poligon dostępności: laboratorium przeznaczone dla kadry dydaktycznej 
i studentów służące testowaniu zaprojektowanej przestrzeni

− moduły kształcenia specjalistycznego dla szkół zawodowych
− szkolenia modelowe dla przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu,

uczniów

Uniwersytet Szczeciński

Cyfryzacja i komunikacja

− ogólnodostępna platforma szkoleniowa
− animacje partnerstw i porozumień o współpracę z przedstawicielami 

sektora publicznego i prywatnego zainteresowanymi zwiększenie swej 
dostępności

− przygotowanie studiów podyplomowych z zakresu dostępności wraz z 
wyposażeniem i udostępnieniem Symulatorium

Politechnika Opolska

Design i przedmioty 
codziennego użytku

− poradniki o różnych rodzajach dostępności dot. projektowania 
uniwersalnego w zakresie designu i przedmiotów codziennego użytku, 

− dekalog projektowania uniwersalnego i zasad projektowania w obszarze
− treści programowe do przedmiotu projektowanie uniwersalne
− konkursy promujące innowacyjne rozwiązania

Wojskowa Akademia
Techniczna

Transport i mobilność

− ogólnopolski konkurs na propozycje i koncepcje urządzeń, przedmiotów i 
usług służących poprawie mobilności i bezpieczeństwa ruchu drogowego 
osób o szczególnych potrzebach korzystających ze środków transportu 
indywidualnego



FERS
Fundusze Europejskie 

dla Rozwoju Społecznego (2021-2027)

niwelowanie barier 
w dostępie do edukacji 
na poziomie wyższym 
dla osób ze 
szczególnymi 
potrzebami 
– kontynuacja Uczelni 

dostępnej

wspieranie centrów 
wiedzy 
o dostępności, zarówno 
nowych, 
jak i tych uruchomionych 
w pilotażowym działaniu 
realizowanym w ramach 
PO WER

Plany na kontynuację działań



Dziękuję

Agnieszka Tokaj- Krzewska 
Zastępca Dyrektora
Biuro Strategii i Rozwoju


