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Każdy projekt realizowany ze środków unijnych powinien być dostępny dla ogółu 
społeczeństwa, w szczególności dostosowany do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami.

Osoby niepełnosprawne mogą mieć pierwszeństwo w uzyskaniu np. 
dofinansowania na założenie własnej firmy, skorzystanie ze szkoleń 
finansowanych z Unii Europejskiej.

Projektodawcy mogą otrzymać dodatkowe środki w ramach tzw. 
mechanizmu racjonalnych usprawnień na sfinansowanie niezbędnych 
wydatków w przypadku pojawienia się osoby z niepełnosprawnością w 
projekcie – nawet do 12 tys. zł na osobę w projekcie.

Infrastruktura finansowana z Funduszy Europejskich powinna 
uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania.  

Niepełnosprawnik – baza budynków dostosowanych do 
potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. 

www.niepelnosprawnik.pl
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PROGRAMY I DZIAŁANIA DEDYKOWANE NA WSPARCIE OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Dostępność Plus
Program ma na celu zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz 
możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych 
potrzebach. Koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, 
transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. 

Finansowanie:
dostępne Programy Operacyjne (krajowe i regionalne, w ramach których będą 
realizowane nabory wpisujące się w założenia Programu Dostępność Plus), 
PFRON, środki własne JST.
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PROGRAMY I DZIAŁANIA DEDYKOWANE NA WSPARCIE OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zawodowego osób niepełnosprawnych

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i 

wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności 

zamieszkałych na obszarach wiejskich – szkolenia dla pracowników 

administracji rządowej i samorządowej. 

Nabór wniosków – grudzień 2018 r. 
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PROGRAMY I DZIAŁANIA DEDYKOWANE NA WSPARCIE OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

Przestrzeń przyjaznej szkoły

Konkurs to pilotaż działania 9. 200 szkół bez barier Programu Dostępność 

Plus. 50 szkół otrzyma fundusze na przystosowanie się do wymogów 

dostępności na przykład: przeprowadzenie audytu dostępności w szkole, 

opracowanie indywidualnego planu poprawy dostępności oraz 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie dostępności dla pracowników szkoły. 

Jednym z efektów konkursu będzie również opracowanie Modelu Dostępnej 

Szkoły.

Planowany termin rozpoczęcia naboru - grudzień 2018

Elementem uzupełniającym program jest wsparcie przedsiębiorstw z branży 

meblarskiej w ramach środków Polskiego Funduszu Rozwoju z programu 

Polskie Meble.
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PROGRAMY I DZIAŁANIA DEDYKOWANE NA WSPARCIE OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program Wiedza Edukacja Rozwój

Działanie 4.1 Innowacje społeczne 

Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich 

opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także 

podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki

Temat - wykorzystanie innowacji społecznych w skali mikro w celu 

zapewnienia lub zwiększenia dostępności produktów i usług zgodnie z 

założeniami rządowego Programu „Dostępność plus 2018 – 2025”.

Planowany termin rozpoczęcia naboru - grudzień 2018



7

PROGRAMY I DZIAŁANIA DEDYKOWANE NA WSPARCIE OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Program Infrastruktura i Środowisko

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Wsparcie na termomodernizację budynków, w tym na wymianę napędu 

wind. 

Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Polski Fundusz Rozwoju

Fundusz Inwestycji Samorządowych

Fundusz jest inwestorem kapitałowym w spółkach komunalnych. Polski 

Fundusz Rozwoju S.A. oferuje następujące instrumenty finansowe:  

Kapitał wspólnika/akcjonariusza,

Pożyczka wspólnika/akcjonariusza,  

Dług podporządkowany względem finansowania bankowego (mezzanine, 

second lien).

Samorządy dokonują wyboru funduszu jako wspólnika w trybie procedur 

konkurencyjnych.

Główne sektory: zadania użyteczności publicznej i zadania własne 

Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), w tym głównie drogi, ulice, 

mosty, sektor wodno-kanalizacyjny, infrastruktura społeczna, gospodarka 

odpadami, transport zbiorowy, ciepłownictwo, ochrona zdrowia.

Inwestycje realizowane zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania.
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Portal funduszeeuropejskie.gov.pl



Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich (PIFE)
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Piotr Kłos

W razie pytań:
Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

ul. Żurawia 3/5, 00-503 Warszawa 
tel. 22 626 06 32 
faks 22 201 97 25 

punktinformacyjny@cpe.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dziękuję za uwagę!

mailto:punktinformacyjny@cpe.gov.pl
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

