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FAQ - RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 

1 . Jak prawidłowo określić poziom wskaźników produktu projektu pn. Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach oraz Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Jakie są zależności pomiędzy ww. 

wskaźnikami? 

Odpowiedź:  

Definicje ww. wskaźników określono w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.11.02.00-

IZ.00-12-050/18.  

W ramach wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach wskazuje się liczbę wspartych w ramach projektu obiektów budowlanych. Jeśli instytucja, 

zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które otrzymały wsparcie w ww. 

zakresie. W przypadku tego wskaźnika w odniesieniu do pojęcia obiekt budowlany zastosowanie mają 

przepisy  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, z późn. zm.). 

Z kolei wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami odnosi się 

do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź 

inne rozwiązania umożliwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom  

z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. W przypadku tego wskaźnika obiekty 

budowlane należy identyfikować zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. 

Dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami polegać może także na  

zastosowaniu drzwi nie wymagających użycia siły przy otwieraniu, pętli indukcyjnych, opisów  

w alfabecie Braille’a bądź innych rozwiązań, o których jest mowa w standardach dostępności1. 

Dodatkowo zaznaczyć należy, iż co do zasady wszystkie obiekty będące przedmiotem danego 

projektu powinny zostać przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wskaźnik Liczba 

obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami powinien być równy wskaźnikowi 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, iż każdy projekt należy traktować indywidualnie i może wystąpić 

sytuacja, w której wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami będzie mniejszy od wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – np. gdy dany obiekt jest już dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nigdy jednak wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami nie powinien być większy od wskaźnika Liczba wspartych 

obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach. 

Ponadto zauważyć trzeba, iż zgodnie z definicją – określoną w zał. nr 8 do Regulaminu konkursu –  

w ramach wskaźnika Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

                                                           
1 Standardy dostępności – Załącznik nr 2 do Wytycznych 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 
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obszarach wskazać należy (…) liczbę wspartych w ramach projektu obiektów budowlanych, które 

zostały wybudowane, przebudowane, zmodernizowane, zaadoptowane czy poddane renowacji na 

zdegradowanym obszarze (…). Tym samym w ramach przedmiotowego wskaźnika należy ująć jedynie 

te obiekty, których rewitalizacja ma zostać dofinasowana ze środków UE. 

Mając na uwadze, iż weryfikacja realizacji wskaźników projektu służyć ma kontroli prawidłowości 

wydatkowania środków unijnych, również wskaźnik Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami powinien obejmować jedynie te obiekty – dostosowane do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami – które objęte mają być dofinansowaniem z ww. środków finansowych.    

 


