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Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jako 
obowiązek beneficjentów programu 
regionalnego w nowej perspektywie 

finansowej na lata 2021–2027

Rzeszów, 4 października 2022r.
Ingrid Szrajer

Program szkolenia

• Zasady równościowe obowiązujące w nowej perspektywie finansowej

na lata 2021 – 2027

• Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+ na lata 2021-

2027

• Zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach

współfinansowanych z EFRR na lata 2021-2027

• Zasada równości szans i niedyskryminacji – czyli dostępność projektów,
przedsięwzięć i ich efektów

• Równościowa realizacja projektów i przedsięwzięć finansowanych

w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

• Sprawozdawczość dotycząca realizacji zasad równościowych
• Kontrola projektów i przedsięwzięć pod kątem realizacji zasad

równościowych
• Dyskusja i konsultacje z trenerką
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Zasady równościowe obowiązujące 

w nowej perspektywie finansowej 

na lata 2021 – 2027

➢ Termin „stereotyp” pochodzi z języka greckiego (steros – twardy,

stężały; typos – wzorzec, odcisk).

➢ Stereotyp to uproszczony, nieobiektywny obraz rzeczywistości,

dotyczący grup społecznych, osób, instytucji, wyrażający się w opinii

„oni lub one tacy są”.

• twardy, stężałysteros

• wzorzec, odcisktypos

Stereotyp
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Stereotyp

➢ Przykłady stereotypów obecnych w dzisiejszym języku:

✓ Polacy są gościnni

✓ Mężczyźni są silni

✓ Kobiety są opiekuńcze

✓ Mieszkańcy wsi są gorzej wykształceni

✓ Osoby starsze są konserwatywne i nie chcą się uczyć

✓ Chłopcy są lepsi z matematyki

✓ …

Stereotyp

➢ Wiele stereotypów płci funkcjonuje jako normy społeczne, które

wyznaczają reguły zachowania lub działania właściwe dla danej płci - jak

(nie)powinien zachowywać się każdy mężczyzna

(i każda kobieta) należący do określonej społeczności.

➢ Stereotypy przekazywane są w procesie socjalizacji poprzez:

✓ rodziców, bliskich, rówieśników,

✓ wychowawców,

✓ media, lektury, podręczniki,

✓ projekty promujące zawody typowo męskie i typowo kobiece,

✓ język komunikacji.
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Stereotyp

➢ Przykłady ze sztuki

Józef Pankiewicz, 1897 
„Portret dziewczynki w czerwonej 
sukience”

Wojciech 

Weiss, 1902 

„Tadzio 
z zabawkami”

Stereotyp

➢ Skutki stereotypizacji w obszarze płci

➢ W konsekwencji wiele dziewcząt/kobiet nie wierzy w siebie, obawia się

przyjęcia roli liderskiej, nosi w sobie negatywny obraz siebie jako osoby

niezaradnej, mało twórczej, wycofanej w kontaktach społecznych,

ponoszącej porażki zawodowe i osobiste.

Dziewczynki/kobiety Chłopcy/mężczyźni
Koncentracja na wyglądzie a nie umiejętnościach Koncentracja na umiejętnościach, mniej na 

wyglądzie (choć to się zmienia ☺)

Strategia „podobania się”, bycia „podbijaną” Strategia „podbijania”/ „zdobywania”

Nastawienie na macierzyństwo, oczekiwanie 
opiekuńczości, łagodności, samopoświęcenia, 
realizacji w przestrzeni: domowej i zawodowej

Nastawienie na utrzymywanie rodziny, na podbój 
i karierę, łatwość poświęcania innych, realizację w 
przestrzeni zawodowej 
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Stereotyp

Dlaczego tak?

Stereotyp

Skoro można tak?

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/skorzystaj/podnies-swoje-

kompetencje-znajdz-prace-zaloz-wlasna-firme/

http://przezaktywnosc.semius.pl

https://swps.pl/images/DOKUMENTY/proj

ekty/aktywizacja-

spoleczna/Poradnik_dla_nielubi%C4%85cy

ch_polityki.pdf
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Stereotyp, uprzedzenie, 

dyskryminacja

• Stereotypy mogą wywołać uprzedzenia czyli wrogie bądź negatywne

nastawienie dotyczące danej grupy ludzi, oparte wyłącznie na ich

przynależności do tej grupy.

• Uprzedzenia i stereotypy stają się groźne w połączeniu z władzą –wówczas

może dojść do dyskryminacji, czyli takiego działania (bądź zaniechania

działania), które motywowane jest uprzedzeniami – np. niekierowanie na

szkolenia starszych osób.

Stereotyp Uprzedzenie Dyskryminacja

Stereotyp, uprzedzenie, 

dyskryminacja

• Dyskryminacja to nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie

ze względu na jakiekolwiek przesłanki np. płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie

etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania,

poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości

narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację

seksualną.

• Skutkiem dyskryminacji jest naruszenie lub brak uznania możliwości

korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich

wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
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Bariery równościowe wg. KE

✓ segregacja pozioma i pionowa rynku pracy,

✓ różnice w płacach kobiet i mężczyzn na zatrudnionych na równoważnych

stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki,

✓ mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy,

✓ niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych,

✓ niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji,

✓ przemoc ze względu na płeć,

✓ niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia,

✓ niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad

osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

✓ stereotypy płci we wszystkich obszarach,

✓ dyskryminacja wielokrotna (ze względu na dwie lub więcej przesłanek).

Bariery równościowe w Polsce

• Niższe, niż w przypadku mężczyzn, wskaźniki zatrudnienia kobiet.

• Segregacja pozioma rynku pracy – dominacja kobiet w sektorach o niższych

zarobkach i niższym prestiżu.

• Segregacja pionowa rynku pracy oraz niski udział kobiet w procesach

podejmowania decyzji - dysproporcje w reprezentacji kobiet i mężczyzn

na stanowiskach kierowniczych.

• Nierówności w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami.

• Kobiety częściej twierdzą, że obowiązki domowe są podzielone

niesprawiedliwie.
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Bariery równościowe w Polsce

• Formułowanie ogłoszeń o pracę w sposób zawężający kandydatów

i kandydatki do jednej płci (podanie nazwy stanowiska wyłącznie

w formie męskiej lub żeńskiej – asystentka, dyrektor).

• Stosowanie nazw zawodów i stanowisk wyłącznie w formie żeńskiej

lub męskiej (księgowa/kadrowa/kierownik/dyrektor).

• Niewystarczająco rozwinięte formy opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

• Utrwalanie stereotypowych wizerunków kobiet i mężczyzn w mediach.

• Stosowanie wobec kobiet przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej.

Bariery równościowe w Polsce

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje

(https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nierownosc-plci-roznica-plac):

• Luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce zwiększyła się,

zamiast maleć i to nie jest tylko efekt pandemii. W 2019 r. mężczyźni zarabiali

średnio o blisko 9% więcej niż kobiety, podczas gdy w 2015 r. ta przewaga

wynosiła ok. 7%.

• Skorygowana luka płacowa, która porównuje płace kobiet i mężczyzn na

podobnych stanowiskach i o podobnych kompetencjach, jest znacznie wyższa

i wynosi około 20%.
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Zasady równościowe

W ramach Polityki spójności na lata 2021-2027 każdy kraj członkowski, aby móc

korzystać z jej środków musi spełnić określone warunki, w tym zapewnić:

• równość kobiet i mężczyzn,

• dostępność dla osób ze specyficznymi potrzebami (w tym

z niepełnosprawnością, osób starszych, ludzi poruszających się przy pomocy

sprzętu wspomagającego, z uszkodzonym narządem słuchu, wzroku,

z trudnościami manualnymi i poznawczymi, kobiet w ciąży, osób z wózkiem

dziecięcym, z ciężkim bagażem oraz słabszych fizycznie

i napotykających trudności w poruszaniu się).

Zasady równościowe

Zasady równościowe mają na celu:

• wyrównanie sytuacji kobiet i mężczyzn, poprzez zapewnienie wolności

od przemocy i stereotypów, możliwości rozwoju gospodarczego opartego

na równouprawnieniu, osiągnięciu równowagi płci w procesach decyzyjnych

i wzmacnianiu pozycji kobiet,

• wzmocnienie i rozszerzenie działań na rzecz poprawy dostępności

dla osób o różnych potrzebach funkcjonalnych, aby zapewnić wszystkim pełne

uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym oraz wyeliminować

wszelkie podziały (w edukacji, zatrudnieniu, dostępie do usług).
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Dokumenty równościowe

Dokumenty równościowe, z którymi należy się zapoznać, aby prawidłowo

realizować zasady równościowe w projektach perspektywy 2021-2027

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 
czerwca 2021 r. 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1057 z dnia 24 
czerwca 2021 r. ustanawiające Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 
grudnia 2006 r.)

Dokumenty równościowe

Strategia na rzecz równouprawnienia płci 2020-2025 (komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów z dnia 5 marca 2020 r.)

Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030 
(komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 3 marca 2021)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 
r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług

Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027 w Polsce

Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 
2021-2027 (wraz z załącznikami)
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Dokumenty równościowe

Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania 2021-2030 (przyjęty uchwałą Rady 
Ministrów w dniu 24 maja 2022 r.).

Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 (przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 16 lutego 2021)

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Standard minimum w projektach 

współfinansowanych z EFS+ 

na lata 2021-2027
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Standard minimum w EFS+

• Wniosek o dofinansowanie projektu musi być zgodny

ze standardem minimum czyli:

• przewiduje takie działania w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie

szans danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile takie nierówności

zostały zdiagnozowane w projekcie),

• stwarza takie mechanizmy, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie

dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

• Standardowy wniosek musi uzyskać co najmniej 3 punkty za kryteria

standardu minimum (PT – 1, PUP projekty niekonkurencyjne – 2).

Uwaga: niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku lub 

skierowaniem go do negocjacji

Standard minimum w EFS+

• Instytucja Zarządzająca (IZ) może za zgodą Komitetu Monitorującego

• dodać dodatkowe, niepunktowane kryteria uszczegółowiające

5 podstawowych kryteriów w regulaminie wyboru projektu,

• zwiększyć wymaganą minimalną liczbę punktów jaką musi uzyskać

wniosek lub określić, które kryteria oceny w standardzie minimum

muszą zostać spełnione,

• ograniczyć wymaganą liczbę punktów do minimum 1 punktu, ze

względu na charakterystykę udzielanego wsparcia,

• wprowadzić kryteria premiujące za realizację działań

ponadstandardowych związanych z równością kobiet i mężczyzn
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Standard minimum w EFS+

• Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie

od innych kryteriów (za wyjątkiem kryteriów nr 2 i 3, które są

alternatywne), nie mniej oczekuje się od Wnioskodawców logicznego

związku przyczynowo-skutkowego w opisie spełniania standardu.

• Brak logiki może spowodować skierowanie wniosku do uzupełnienia

(projekty niekonkurencyjne) lub negocjacji (projekty konkurencyjne) lub

obniżenie punktacji w standardzie minimum za dane kryterium.

Zdiagnozowa
ne bariery

Działania Wskaźniki
Budżet 

wrażliwy 
na płeć

Standard minimum w EFS+

• We Wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które

potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych

w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (np.

niski udział kobiet w podejmowaniu decyzji, stereotypy płci) (0/1)

• Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu, czy ma utrudniony

dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkolenia

• Jakie są tego przyczyny?

We wniosku zawsze należy odnosić się nie do nierówności ze względu                     
na płeć w ogóle, lecz do konkretnego obszaru tematycznego i miejsca, 

w którym projekt będzie realizowany (obszar tematyczny interwencji = obszar 

objęty wsparciem np. zatrudnienie, integracja społeczna, edukacja, zaś zasięg  
oddziaływania projektu = region, powiat, kraj, sektor, instytucja, dział)

Opis grupy docelowej – aktualne liczby, 

procenty lub dane jakościowe
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Standard minimum w EFS+

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Projekt jest realizowany w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia

i stworzenia miejsc opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w Mieście X. Potrzebę tą
wyrażają rodzice, głównie matki, które po okresie urlopu wychowawczego chcą wrócić do

pracy zawodowej.”

„Bezrobocie rejestrowane w gminie Y wynosiło w … roku …% (…% wśród kobiet i …%

wśród mężczyzn). Rocznie w mieście rodzi się ok. .. dzieci. Gmina xx ma … tys.

mieszkańców, z czego …% stanowią kobiety, a …% mężczyźni. Samo miasto liczy … tys.

mieszkańców. W latach …. liczba mieszkańców wzrosła o …%. Obecnie w gminie

funkcjonuje … przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oferując … miejsc, gdzie

uczęszcza … dzieci.

Zgodnie z danymi GUS w mieście jesienią …r. będzie ok. … tys. dzieci w wieku

przedszkolnym, w tym dzieci w wieku przedszkolnym będzie ok. 3,0 tys. Prognozy na

kolejne lata kształtują się następująco: … (źródło…).”

Standard minimum w EFS+

• Jeśli tak, to czy zawarto działania odpowiadające

na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0/1/2)

• jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz

osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych?

• czy zaplanowane działania odpowiadają na opisane bariery?

Rekrutacja Zadania
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Standard minimum w EFS+

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„W ramach badania potrzeb wskazano trudność związaną z koniecznością
pogodzenia dokształcania, pracy i obowiązków prywatnych”

„W odpowiedzi na barierę: konieczność pogodzenia dokształcania, pracy

i obowiązków prywatnych, harmonogram wsparcia w projekcie będzie
dostosowany do potrzeb uczestników i uczestniczek - zajęcia będą realizowane

w tygodniu, a w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, także
w weekendy, co zapewni równość szans K i M.”

Standard minimum w EFS+

• W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek

o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające

przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym

etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe (0/1/2)

Język wrażliwy na płeć, wzmacnianie pozytywnego wizerunku kobiety i mężczyzny

Opis rekrutacji Zadania Informacja i promocja
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Standard minimum w EFS+

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Podczas naboru osób do zespołu nie będzie dyskryminacji ze względu na płeć,
jedyne kryterium to wiedza i doświadczenie. Zostanie zagwarantowany, równy
dostęp do zatrudnienia i wynagradzania, równy udział w procesach

podejmowania decyzji. Przygotowana zostanie prezentacja, która umożliwi
pogłębienie wiedzy w zakresie zasady równości K i M oraz dostępności dla OzN”

Uwaga: w tym kryterium nie są oceniane działania na rzecz zespołu 
projektowego – punktowane informacje muszą dotyczyć grupy docelowej, 

obszaru tematycznego i/lub zasięgu

Standard minimum w EFS+

• Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć

i (0/1)

• We Wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem (0/1)

Konieczny minimum 1 wskaźnik
– liczba osób/pracowników w rozbiciu na K i M

Jakie konkretne działania zostaną podjęte w tym obszarze?
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Standard minimum w EFS+

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Kierownik projektu będzie prowadził monitoring projektu pod kątem

przestrzegania zasady równości szans K i M, tak aby na żadnym etapie realizacji

projektu tego typu bariery nie wystąpiły.”

„Będą stosowane elastyczne formy zatrudnienia w celu godzenia życia

zawodowego z prywatnym”.

„Członkowie i członkinie Zespołu zarządzającego wezmą udział

w bezkosztowym szkoleniu z problematyki równości”.

Standard minimum w EFS+

Które z poniższych zapisów we wniosku o dofinansowanie wskazują,

że wniosek nie spełnia standardu minimum i tym samym zasady równości

kobiet i mężczyzn?

„Podczas rekrutacji na studia pielęgniarskie zostaną przyznane dodatkowe

punkty studentom związane z przynależnością do płci niedoreprezentowanej.”

„Dla kobiet przewidziano kurs florystki i opiekunki osób starszych,

zaś dla mężczyzn kurs spawacza i operatora dźwigu widłowego.”

„Na praktyki zostanie wysłanych 10 chłopców, zgodnie

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawcę, który przyjmuje

od lat na praktyki naszych uczniów. Dziewczętom zostaną zaproponowane staże
w gastronomii.”



03.10.2022

18

Standard minimum w EFS+

„Projekt będzie zarządzany zgodnie z zasadą równych szans kobiet

i mężczyzn.”

„Podczas rekrutacji uczestników Beneficjent nie będzie nikogo dyskryminował
ze względu na płeć.”

„Projekt spełnia wymogi Wytycznych dotyczące realizacji zasad równościowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.”

Jaka konsekwencja dla Projektodawcy za powyższe zapisy?

Standard minimum w EFS+

Przykład:

• „Wsparciem w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych zostanie objęty
cały personel administracyjny, zarządzający i medyczny POZ”.

• „Wsparciem objęte zostaną osoby osadzone w zamkniętym zakładzie karnym

dla mężczyzn w XXX”.

Z obowiązku stosowania standardu minimum zwalnia (wyjątki):
• profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe)

• zamknięta rekrutacja

Aby uznać projekt za należący do wyjątku, informacja ta musi zostać podana 
w treści wniosku o dofinansowanie. Wówczas nie będzie on przedmiotem oceny 

zgodnie ze standardem minimum. 

Równolegle zaleca się zaplanowanie działań zapewniających przestrzeganie 
zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach realizacji projektu.
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Standard minimum w EFS+

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i zapewnienie równych szans społeczno-zawodowych 25 wychowankom

(K i M) zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich poprzez kompleksowe

wsparcie w zakresie aktywizacji i odbudowy umiejętności społecznych
i zawodowych.”

„Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie i spełniający kryteria określone
w § 3 składają następujące dokumenty rekrutacyjne.”

Zasada równości kobiet i mężczyzn 

obowiązująca w projektach 

współfinansowanych z EFRR 

na lata 2021-2027
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Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

• W programach współfinansowanych z EFRR, FS lub FST nie ma obowiązku

stosowania standardu minimum.

• Co do zasady jednak wszystkie projekty przyjęte do dofinansowania

(także finansowane z EFRR) powinny być zgodne z zasadą równości kobiet

i mężczyzn – a zatem oczekuje się:

• zaplanowania takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie szans

danej płci będącej w gorszym położeniu (o ile zdiagnozowano takie nierówności),

• stworzenia takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu

nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

• Aby móc odpowiedzieć pozytywnie na pytanie w karcie oceny projektu

- „Czy projekt jest zgodny z zasadą równości kobiet i mężczyzn” oceniający

szukać będą we wniosku następujących informacji:

• Czy jakaś płeć osób korzystających z efektów projektu lub realizujących projekt, w tym

kadry zarządzającej i obsługującej projekt jest w gorszym położeniu?

• Czy zaproponowano w projekcie działania mające na celu osłabianie lub niwelowanie

zdiagnozowanych barier?

• Czy w zespole zarządzającym jest osoba, która posiada udokumentowaną wiedzę

i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości kobiet

i mężczyzn, co zagwarantuje, by na żadnym etapie wdrażania projektu nie doszło

do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć?
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Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

• Czy członkinie i członkowie zespołu zarządzającego mogą korzystać

z elastycznych form zatrudnienia lub godzin pracy, aby lepiej godzić życie

zawodowe z prywatnym?

• Czy Projektodawca stosuje język wrażliwy na płeć?

• Czy planując działania promocyjne Projektodawca zadbał o równość kobiet

i mężczyzn w przygotowywanym przekazie?

• Czy Projektodawca planując działania informacyjno-promocyjne dba

o wzmocnienie niestereotypowego wizerunku kobiet i mężczyzn realizujących

projekt lub korzystających z jego efektów?

Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Żadne z działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu, a także w trakcie

eksploatacji infrastruktury powstałej w jego rezultacie, nie będzie w jakikolwiek

sposób różnicowało pozycji i szans kobiet i mężczyzn. Dotyczy to w szczególności

takich aspektów jak polityka udzielania zamówień w ramach projektu oraz skład

zespołów, które będą korzystały z pomieszczeń utworzonych w wyniku realizacji

projektu. W celu aktywnego wyrównywania szans kobiet w dostępie do

produktów projektu w budynku powstającym w ramach projektu przewidziano

utworzenie wyodrębnionego zaplecza socjalnego dedykowanego kobietom.”
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Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

• W programach współfinansowanych z EFRR, FS lub FST, dopuszczalne jest także

uznanie neutralności projektu w stosunku do zasady równości kobiet

i mężczyzn.

• Decyzja o uznaniu danego projektu za neutralny należy do instytucji oceniającej

wniosek o dofinansowanie projektu.

• Projektodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi uzasadnić (także

opisem sytuacji kobiet i mężczyzn), dlaczego jego projekt nie jest w stanie

zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady,

a uzasadnienie to musi zostać uznane przez instytucję oceniającą projekt

za adekwatne i wystarczające.

Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Realizacja projektu będzie miała neutralny wpływ na realizację zasad równości szans

kobiet i mężczyzn. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca planuje zatrudnienie

nowych pracowników. Całokształt działań Wnioskodawcy w tym zakresie będzie

prowadzony w oparciu o zasadę równości kobiet i mężczyzn. Zasada będzie stosowana

na każdym etapie działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w spółce.

Oznacza, to przede wszystkim, że wszyscy potencjalni współpracownicy będą traktowani

równo, zaś ich wybór zostanie poprzedzony postępowaniem rekrutacyjnym, w którym

brane pod uwagę będą wyłącznie kompetencje i doświadczenie.”
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Równość kobiet i mężczyzn 
w EFRR

• Należy wystrzegać się ignorancji w analizie potencjalnej neutralności projektu.

• Inwestycje drogowe i liniowe powinny być poddane pod konsultacje

społeczne, w ramach których może okazać się, że perspektywa płci jest

zaskakująco odmienna niż pierwotnie zakładano, zaś wdrożone w jej efekcie

rozwiązania zaskakująco poprawiają sytuację jednej z płci, a dodatkowo:

kształtują postawy współodpowiedzialności za rozwój miasta/gminy,

pozwalają zdobyć szerszą perspektywę, podjąć lepsze decyzje, uwrażliwić

na problemy i perspektywy różnorodnych grup, zbudować zaufania

do miasta/gminy.

Zasada równości szans i niedyskryminacji 

– czyli dostępność 

projektów, przedsięwzięć 

i ich efektów 
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Standardy dostępności 

Celem standardów dostępności 
jest zapewnienie

osobom ze specyficznymi potrzebami, 
w tym:

- niepełnosprawnością ruchową
- niewidomych i słabowidzących

- głuchych i słabosłyszących
- z niepełnosprawnością intelektualną

- z zaburzeniami lub chorobami 
psychicznymi

- z trudnościami komunikacyjnymi

pełnoprawnego dostępu do funduszy 
unijnych, a w tym:

- udziału
- użytkowania
- zrozumienia

- komunikowania się
- skorzystania z ich efektów

Standardy dostępności 

• Standardy są obligatoryjne dla wszystkich wnioskodawców

• Dyskryminacją jest:

• założenie, że do projektu ogólnodostępnego nie zgłoszą się osoby

z niepełnosprawnościami lub zgłoszą się osoby wyłącznie

z określonymi rodzajami niepełnosprawności

• odmowa dostępu do uczestnictwa w projekcie osobie

z niepełnosprawnościami ze względu na bariery architektoniczne,

komunikacyjne czy cyfrowe
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Koncepcja uniwersalnego 

projektowania

Projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób,

by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu,

bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne

projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych

udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne.

Projekt Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach 

funduszy unijnych na lata 2021-2027

Koncepcja uniwersalnego projektowania jest realizowana

przez zastosowanie co najmniej standardów dostępności

Koncepcja uniwersalnego 

projektowania

• równe szanse dla wszystkich – równy dostęp do wszystkich elementów środowiska na

przykład przestrzeni, przedmiotów, budynków itd.,

• elastyczność w użytkowaniu – różnorodny sposób użycia przedmiotów

ze względu na możliwości i potrzeby użytkowników i użytkowniczek,

• prostota i intuicyjność w użyciu – projektowanie przestrzeni i przedmiotów,

aby ich funkcje były zrozumiałe dla każdego użytkowania, bez względu na jego

doświadczenie, wiedzę, umiejętności językowe czy poziom koncentracji,

• postrzegalność informacji – przekazywana za pośrednictwem przedmiotów

i struktur przestrzeni informacja ma być dostępna zarówno w trybie dostępności

wzrokowej, słuchowej, jak i dotykowej,
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Koncepcja uniwersalnego 

projektowania

• tolerancja na błędy – minimalizacja ryzyka błędnego użycia przedmiotów oraz

ograniczania niekorzystnych konsekwencji przypadkowego i niezamierzonego użycia

danego przedmiotu,

• niewielki wysiłek fizyczny podczas użytkowania – takie projektowanie przestrzeni

i przedmiotów, aby korzystanie z nich było wygodne, łatwe bez wysiłku fizycznego,

• rozmiar i przestrzeń wystarczające do użytkowania – odpowiednie dopasowanie

przestrzeni do potrzeb jej użytkowników i użytkowniczek

• percepcja równości – równoprawny dostęp do środowiska, korzystania z transportu

i usług w taki sposób, aby korzystający nie czuł się w jakikolwiek sposób

dyskryminowany czy stygmatyzowany

Koncepcja uniwersalnego 

projektowania

• Projektodawca ma obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania

wszystkich działań, niezbędnych do umożliwienia wszystkim osobom,

w tym osobom z niepełnosprawnościami udziału w danym projekcie.

• Efekty projektu mają być dostępne i służyć wszystkim w równym stopniu.

Analiza potrzeb 
grupy docelowej

Cele projektu
Zadania, 

produkty i 
rezultaty

Wrażliwy budżet
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Standardy dostępności 

Standardy dostępności likwidujące bariery w dostępie do wsparcia:

standard szkoleniowy (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo)

standard informacyjno–promocyjny

standard transportowy

standard cyfrowy

standard architektoniczny

Standard szkoleniowy 

Standard szkoleniowy
przed udzieleniem wsparcia

dostępne materiały 
rekrutacyjne

udostępniane 
co najmniej 

w wersji 
elektronicznej

komunikacja z 
uczestnikiem/czką

projektu jest 
zapewniona, przez co 

najmniej dwa 
sposoby komunikacji 

(telefon, e-mail, 
spotkanie)

informacja 
o projekcie (w tym o 

dostępności 
budynku/miejsca)
i dostępności biura 

projektu jest 
umieszczana na 

stronie internetowej 
zgodnej ze 

standardem 
cyfrowym

formularz 
zgłoszeniowy zawiera 

co najmniej jedno 
pytanie 

o szczególne 
potrzeby 

uczestnika/czki
projektu

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, transportowe, cyfrowe, akustyczne, 

komunikacyjne,  poznawcze, przestrzenne



03.10.2022

28

Standard szkoleniowy 

Co możemy zrobić, aby Pan/Pani czuł/czuła się u nas

komfortowo?

Proszę zaznaczyć właściwą opcję: 

• dostępność architektoniczna na przykład: wejście na poziomie 

terenu wokół budynku, pochylnia, winda 

• przygotowanie materiałów informacyjnych/szkoleniowych 

wydrukowanych większą czcionką niż standardowa 

• tłumacz polskiego języka migowego (PJM) 

• tłumacz systemu językowo-migowego (SJM)

Standard szkoleniowy 

• materiały w alfabecie Braille’a 

• pętla indukcyjna 

• wsparcie asystenta na przykład: osoby niewidomej, osoby 

głuchoniewidomej, osoby z niepełnosprawnością ruchową 

• obecność osoby towarzyszącej/asystenta osoby                                         

z niepełnosprawnością

• specjalne potrzeby żywieniowe (jakie…………………..)

• zapewnienie warunków dla psa asystującego
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Standard szkoleniowy 

Standard szkoleniowy

w trakcie udzielania wsparcia
dostępne 
materiały 

szkoleniowe 
(jeśli spotkanie 

otwarte)
udostępniane co
najmniej w wersji 

elektronicznej 
(zawsze) –
spełnienie 
standardu 

cyfrowego i 
informacyjno-
promocyjnego

sposób organizacji 
wsparcia jest 

dostosowany do  
potrzeb osób

z 
niepełnosprawności
ami, jeśli są objęte 

wsparciem 
(asystent, tłumacz, 

przewodnik, 
technologie 

asystujące, przerwy, 
przestrzeń, tempo, 

indywidualne 
spotkanie)

wszystkie działania 
odbywają się w 

budynkach (miejscach) 
zg. ze standardem 
architektonicznym

(wejście na poziomie 
terenu lub winda,  

podjazd, schodołaz, 
platforma, 

przystosowane toalety, 
brak elementów 
wystających na 

korytarzach)

osoby z 
niepełnosprawnością 

i/lub osoby 
towarzyszące 

otrzymują 
informacje na temat 

potencjalnych 
sytuacji awaryjnych, 
na przykład poprzez 
wskazanie wyjścia 

ewakuacyjnego

Standard szkoleniowy 

Dobra praktyka:

• Zadbajmy o psy asystentów osób z niepełnosprawnościami

w porozumieniu z właścicielem (podajmy miskę z wodą, koc,

na którym pies może się położyć, wskażmy najbliższe miejsce,

gdzie można wyprowadzić psa na spacer).
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Standard szkoleniowy 

Dobra praktyka:

• Sprawdzaj czy wszystko działa i jest bezpieczne - platformy

przyschodowe, podjazdy,

• Postaw się w sytuacji osoby poruszającej się na wózku, o kulach, głuchej,

niewidomej i podejmij próbę przejścia procesu rejestracji, rekrutacji czy

udziału w wydarzeniu,

• Ściągnij aplikację Dostępnościomierz, która weryfikuje dostępność

przestrzeni publicznej i sprawdź czy jesteś obiektywny/a.

Standard 

informacyjno-promocyjny

Standard informacyjno-promocyjny

- działania otwarte -
organizacja  
wydarzenia 

informacyjno-
promocyjnego                         
w miejscach 
dostępnych 

spełniających 
standard 

architektoniczny  
(budynek, toalety, 

tłumacz, pętla)

jeżeli do wyboru 
wykonawców 

stosowane jest PZP,
zamawiający na 

etapie zamówienia 
uwzględnia kwestie 

dostępności 
(klauzule społeczne,  

uniwersalne 
projektowanie)

jeśli prelegenci/tki, 
eksperci/tki są 

osobami z 
niepełnosprawnością
, należy dopytać ich  

o szczególne 
potrzeby (asystent, 

mikrofon na 
statywie), jeśli jest 

scena, należy 
zapewnić podjazd 
wózkiem na scenę

materiały 
informujące  

o wydarzeniu są 
dostępne w wersji 

elektronicznej,  
spełniają standard 
cyfrowy (plakaty, 

ulotki, strona www) i 
zawierają informacje 

o dostępności
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Standard 

informacyjno-promocyjny

Standard informacyjno-promocyjny

- działania otwarte -

zapewniona jest 
możliwość 
wejścia i 

uczestniczenia z 
psem 

asystującym

zapewnione jest 
wsparcie 
asystenta

zapewnienie 
komunikacji                         

z uczestnikami                          
i uczestniczkami 

przez co 
najmniej dwa 

kanały 
komunikacji 

(wzrok - mail i 
słuch - telefon)

materiały 
prezentowane 

podczas 
wydarzenia oraz 
przekazywane 
uczestnikom                                          

i uczestniczkom 
spełniają 
kryteria 

dostępności

filmy i 
multimedia 
zawierają 

audiodeskrypcję
(obowiązkowa 

tam, gdzie 
informacja 

niesiona 
obrazem jest 

istotna dla 
odbiorcy i ma 

znaczenie 
poznawcze)

Standard 

informacyjno-promocyjny

Kryteria dostępności w prezentacjach multimedialnych:

• unikalne tytuły dla każdego ze slajdów
• maksymalnie 4-6 wierszy tekstu na slajdzie 

• użycie krótkich równoważników zdań
• zastosowanie dużych czcionek bezszeryfowych, np. 

Helvetica, Arial, Calibri, Verdana – min. 18-20 punktów
• zachowanie kontrastu czcionki do tła, dużych zdjęć wraz 

z obligatoryjnym tekstem alternatywnym 
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Standard 

informacyjno-promocyjny

Dobre praktyki przy organizacji otwartego spotkanie

Zapewnienie:
• map i informacji o sposobie dojazdu

• informacji dotyczących dostępności parkingu i miejsca (budynku

• w kluczowych miejscach planu sytuacyjnego,

• zapewnienie pętli indukcyjnej

• zapewnienie usługi tłumacza na język migowy

• zapewnienie dla osoby z niepełnosprawnością wsparcia asystenta

Standard 

informacyjno-promocyjny

Standard informacyjno-promocyjny

- materiały, informacja pisana-

materiały są dostępne 
w wersji elektronicznej,  

spełniają standard 
cyfrowy, pisane są 
prostym językiem

stosuje się zasady edycji 
tekstu ułatwiające 

osobom niewidomym 
korzystającym z 
czytnika ekranu 

zrozumieć 
przekazywane treści 

(akapity, nagłówki itp.)

pliki elektroniczne najlepiej 
zapisywać 

w PDF zapewniając dostęp 
do warstwy tekstowej 

dokumentu oraz informacji 
o strukturze dokumentu, aby 

umożliwić zastosowanie 
technologii asystujących 

(czytników ekranu) - Opcje -
Tagi struktury dla ułatwień 

dostępu - Właściwości 
dokumentu
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Standard 

informacyjno-promocyjny

Standard informacyjno-promocyjny

- kampanie medialne -

w filmach 
rekomendowany jest 

udział osób 
z różnymi 

niepełnosprawnościa
mi 

Wykluczone jest 
angażowanie 
aktorów/ek

lub statystów/ek
odgrywających 

niepełnosprawność

dbałość o 
niestereotypowy 

przekaz –
promowanie  praw i 

godności osób z 
niepełnosprawnościa

mi, zdolności do 
pracy, zwalczanie  

stereotypów, 
budowanie 

pozytywnego obrazu 
osób z 

niepełnosprawnościa
mi

użyty język jest 
zrozumiały dla 
przeciętnego 
obywatela, a 

nagranie zawiera 
audiodeskrypcję,

wszędzie tam, gdzie 
informacja niesiona 
obrazem jest istotna 

dla odbiorcy i ma 
znaczenie poznawcze

kampania medialna 
jest prowadzona

w oparciu
o zróżnicowany 

przekaz (odbiór przez 
wzrok, słuch) i 

dobrane do 
odbiorców kanały 

informacyjne 
(serwisy branżowe, 

dedykowane dla 
osób głuchych, 
autystów, itd.)

Standard 

informacyjno-promocyjny

Dobre praktyki w doborze kanału przekazu:

• dla osób głuchych i słabosłyszących – media społecznościowe,
materiały z napisami, spot w języku migowym, a nie tłumaczony na

język migowy

• dla osób niewidomych i słabowidzących – radio, materiały
tekstowe w Internecie

• dla osób głuchoniewidomych – Internet
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Standard transportowy

Standard transportowy

zapewnienie swobodnego 
poruszania się 

w miejscach publicznych 
(pochylnie, windy, 

podnośniki, parkingi, trasy 
bez przeszkód, ścieżki 

prowadzące, strefy 
zagrożenia, pasy dotykowe i 

ostrzegawcze itd.)

zapewnienie swobodnego 
korzystania ze środków 
transportu publicznego 

(obniżenie podłogi, 
eliminacja stopni,  

podnośniki dla osób 
poruszających się na 

wózkach, poręcze, kasowniki 
i automaty na odpowiedniej 

wysokości itd.)

nieskrępowany, 
uwzględniający ograniczenia 

widzenia oraz słyszenia, 
skuteczny dostęp do 

wszelkiej informacji na 
temat rozkładu jazdy, 

kierunku jazdy i 
stacji/przystanków

pośrednich, topografii, 
lokalizacji zagrożeń, 

kierunku poruszania się

Standard transportowy

Standard transportowy

na parkingach przy stacjach i 
przystankach należących do 
infrastruktury transportowej 

należy przewidzieć 
stanowiska postojowe dla 

osób z 
niepełnosprawnościami 
zgodne ze standardem 

architektonicznym

ciągi piesze, posadzki, 
system fakturowych 

oznaczeń 
nawierzchniowych, 

pochylnie, schody, dźwigi, 
platformy, przejścia dla 

pieszych, przystanki 
tramwajowe, autobusowe, 

stacje metra, miejsca 
obsługi pasażera muszą 

spełniać normy wynikające 
ze standardów i przepisów 

prawa

przejścia przez tory na 
perony pasażerskie, wejścia 
do obiektów infrastruktury 

kolejowej, ciągi komunikacji, 
perony, kasy, wyświetlacze 

punkty informacyjne i 
obsługi klienta, podnośniki, 

toalety, tabor transportu 
zbiorowego muszą spełniać 

normy wynikające ze 
standardów i przepisów 

prawa



03.10.2022

35

Standard cyfrowy

• jest zbiorem wymagań dla produktów cyfrowych powstających

w ramach projektów UE.

• określa wymagania dla stron www, aplikacji webowych, aplikacji mobilnych,

aplikacji desktopowych, dokumentów elektronicznych, multimediów i sprzętu

informatycznego.

• opiera się na przepisach prawa wspólnotowego i krajowego:

Ustawa o zapewnianiu dostępności

Ustawa o dostępności cyfrowej

Dyrektywa EEA (obowiązująca od 2025r)

Standard cyfrowy

23 maja 2019r. weszła w życie Ustawa o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która

wskazuje WCAG 2.1 jako obowiązujący standard minimalny

dostępności cyfrowej, obejmujący 4 zasady:

• Postrzegalności (informacje nietekstowe, kontrast, kolor)

• Funkcjonalności (skróty klawiszowe, nawigacja)

• Zrozumiałości (możliwość odczytania treści, przewidywalność)

• Kompatybilności (współpraca z możliwie największą liczbą

programów, wspomagających osoby niepełnosprawne)
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Standard cyfrowy

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji

mobilnych podmiotów publicznych, obowiązuje:

• jednostki sektora finansów publicznych

• państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej

• osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb

o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych (w

ponad 50%) lub kontrolowane przez jednostki publiczne

• niektóre organizacje pozarządowe (prowadzące działalność na rzecz

ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku

emerytalnym)

Standard cyfrowy

Ustawy o dostępności cyfrowej nie stosuje się do wszystkich elementów stron

internetowych i aplikacji mobilnych, w tym:

• multimediów nadawanych na żywo

• treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez

niego wytworzone/ nabyte, albo których dostosowanie do wymagań

dostępności cyfrowej wymaga nieuprawnionych modyfikacji

• treści zw. ze sztuką jeśli wiązałoby się z utratą autentyczności, poniesieniem

nadmiernych kosztów lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych
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Standard cyfrowy

Standard cyfrowy

treści nietekstowe powinny 
posiadać tekst alternatywny 

– opis zdjęcia, grafiki, 
rysunku, wykresu 

zawierający informacje, 
które mogą być istotne 

dla użytkownika/czki

nagrania dźwiękowe 
zawierające wykłady, 

wywiady trzeba uzupełnić 
o plik tekstowy zawierający 

te same informacje,  
wraz z informacjami 

o istotnych dźwiękach takich 
jak oklaski, śmiech, odgłosy 

tła

do nagrań wideo 
zawierających zmieniający 

się obraz ale nie 
zawierających dźwięku 

(animacja, wirtualny spacer, 
film promocyjny) należy 
dodać audiodeskrypcję
lub tekstowy opis treści 

prezentowanych w filmie

Standard cyfrowy

Dobre praktyki:

Tekst alternatywny

Fundusze unijne dla Podkarpacia - Kontrakt Programowy podpisany -

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Audiodeskrypcja

https://czytanieobrazow.pl/materialy/przygody-misia-colargola/

Język migowy

http://polskasilaobrazu.mnw.art.pl/start.html?lang=pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/fundusze-unijne-dla-podkarpacia-kontrakt-programowy-podpisany/
https://czytanieobrazow.pl/materialy/przygody-misia-colargola/
http://polskasilaobrazu.mnw.art.pl/start.html?lang=pl
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Standard cyfrowy

Standard cyfrowy

dbałość o przekazywanie 
równoważnej treści, 

z wykorzystaniem 
różnorodnych metod 
w zależności od cech 

użytkowników

informacje nie mogą być 
przekazywane tylko za 

pomocą koloru, np. błąd  
w wypełnionym formularzu 
rekrutacyjnym musi prócz 

podświetlenia na czerwono 
zawierać komunikat 
tekstowy o błędzie

stosowanie kontrastu, 
możliwości powiększenia 

tekstu, zachowywanie 
odstępów w tekście, 
obsługa strony są za 

pomocą klawiatury lub 
interfejsu klawiatury

Standard cyfrowy

Wymogi wobec treści zamieszczanych na stronach projektu  –

produkty w projekcie, raporty, opracowania:

• Zrozumiałość – twórz dokumenty zgodne z zasadami prostej 

komunikacji

• Czytelność 

• stosuj czcionki bezszeryfowe, wielkości minimum 12 pkt 

• zapewnij teksty alternatywne dla wszystkich elementów 

nietekstowych

• Tabele – twórz proste tabele, bez scalanych komórek
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Standard architektoniczny

Standard architektoniczny

stanowiska postojowe dla 
samochodów osób 

z niepełnosprawnościami 
tworzone na utwardzonej, 

gładkiej betonowej 
nawierzchni, 

o wystarczających 
wymiarach, oznakowane, 

łatwo połączone 
z najbliższym chodnikiem

wejścia do budynków są 
zasygnalizowane pasem 

ostrzegawczym, zapewniają 
swobodę poruszania się 

osobom z 
niepełnosprawnościami 

(pole manewru), 
z dostępem do budynku z 

poziomu terenu (lub  
pochylnię, w dalszej 

kolejności podnośnik)

rozwiązania  ułatwiające 
samodzielną orientację, 

przemieszczanie się, 
korzystanie z usług  

(oznaczenia nawierzchni, 
piktogramy, napisy 

informacyjne                           
z zastosowaniem dużych                 
i kontrastowych znaków, 

plany tyflograficzne, pętle 
indukcyjne, oznaczenia 

nawierzchni, miejsca 
odpoczynku)

Likwiduje/pomniejsza bariery: architektoniczne, akustyczne, poznawcze, przestrzenne

Standard architektoniczny

https://mnk.pl/fotogalerie/arsenal-galeria-sztuki-starozytnej-muzeum-czartoryskich

Strefa wejścia: -

• dostosowana lada 

kasy biletowej 

pozwala na 

wygodną obsługę 
widzów o różnych 
potrzebach.

• podjazd 

z dwustronnymi 

poręczami 
• winda wyposażona 

w przyciski z 

opisem w języku 
brajla oraz 

komunikatorem 

głosowym.

https://mnk.pl/fotogalerie/arsenal-galeria-sztuki-starozytnej-muzeum-czartoryskich
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Standardy dostępności

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Interfejs będzie spełniał zalecenia WCAG 2.1 w stopniu nie niższym

niż poziom AA. Zaplanowano przygotowanie audiodeskrypcji dla filmów

edukacyjnych, co pozwoli osobom z niepełnosprawnościami

na skorzystanie z serwisu. Opracowanie treści i materiałów (kart) edukacyjnych,

wzbogacone będzie o wysokiej jakości zdjęcia z tekstem alternatywnym oraz

filmy przetłumaczone na Polski Język Migowy, które ułatwią dostęp osobom

niepełnosprawnym do publikowanych zasobów”.

Standardy dostępności

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Szatnia będzie dostępna dla osób o specyficznych potrzebach, wyposażona

w wygodne szafki oraz lustro, które spełniają wymagania osób o różnym

wzroście.”

„Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zostanie

wyraźnie oznakowana. W ubikacji przewidziano dostosowaną muszlę klozetową i

umywalkę, opuszczane pochwyty, otwarty kosz i dzwonek alarmowy. Dodatkowe

wyposażenie stanowi przewijak dla niemowląt i osób dorosłych.”
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Standardy dostępności

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Ulotki dostępne będą w wersji drukowanej (także Brajlem) oraz elektronicznej.

W biurze projektu, mieszczącym się w budynku z dostępem dla osób

poruszających się na wózkach, dostępna będzie osoba posługująca się językiem

migowym.

Ponadto zaplanowane jest wprowadzenie oznaczeń dla osób niewidomych i

niedowidzących prowadzące do biura projektu. Sala przystosowana jest do

potrzeb osób z niepełnosprawnościami – brak barier architektonicznych,

wyposażenie w pętlę indukcyjną. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń

można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem”.

Standardy dostępności

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Tramwaje typu XXX są, jednoprzestrzenne, trójczłonowe, jednokierunkowe i

niskopodłogowe. Dzięki zastosowaniu bezosiowych wózków jezdnych podłoga

jest idealnie płaska i nie posiada żadnych wzniosów. Do tramwaju może się

zmieścić 132 pasażerów (w tym 27 może skorzystać z miejsc siedzących).

Tramwaje są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby

poruszające się na wózkach inwalidzkich mają ułatwiony dostęp do wnętrza

dzięki odpowiednio oznakowanej wysuwanej platformie umieszczonej przy

drzwiach dwustrumieniowych najbliższych kabinie motorniczego. ”
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Standardy dostępności

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Dostosowanie projektu do wytycznych WCAG 2.1 zapewni,

że prezentowane na stronie internetowej projektu informacje będą dostępne

także dla osób niepełnosprawnych, m.in. osób niewidomych

i słabowidzących, niesłyszących. Strona oraz aplikacja będą zgodne

z uniwersalnymi zasadami dotyczącymi aplikacji webowych określonymi

w WCAG 2.1. Produkty udostępniane cyfrowo w ramach projektu będą

opatrzone zdjęciami i metadanymi opisowymi.”

Racjonalne usprawnienia

„Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie

zmiany i dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub

nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne

w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom

niepełnosprawnym możliwości korzystania z wszelkich praw

człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na

zasadzie równości z innymi osobami.”

Art. 2 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
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Racjonalne usprawnienia

„Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU) oznacza możliwość

sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych,

uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie realizowanym

w ramach polityki spójności osobyz niepełnosprawnością

(w charakterze uczestnika, uczestniczki lub personelu projektu)”.

Projekt Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych 

w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 

Racjonalne usprawnienia

• W pierwszej kolejności należy dążyć do zapewnienia zgodności produktów

projektu z koncepcją uniwersalnego projektowania, a dopiero w drugiej

kolejności należy rozważyć zastosowanie racjonalnych usprawnień.

UNIWERSALNE 
PROJEKTOWANIE

Wejście do budynku bez barier 
architektonicznych

Zakup autobusów niskopodłogowych

RACJONALNE 
USPRAWNIENIA

Zbudowanie pochylni dla osób                                                  
z niepełnosprawnościami

Instalacja wind/podnośnika 
umożliwiającego wejście do pojazdu 

osobie z niepełnosprawnością
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Racjonalne usprawnienia

UNIWERSALNE 
PROJEKTOWANIE

Wejście do budynku bez 
barier architektonicznych

Zakup autobusów 
niskopodłogowych

RACJONALNE 
USPRAWNIENIA

Zbudowanie pochylni dla 
osób                                                  

z niepełnosprawnościami

Instalacja wind/podnośnika 
umożliwiającego wejście do 

pojazdu osobie                           
z niepełnosprawnością

Racjonalne usprawnienia

Mechanizm racjonalnych usprawnień pozwala na sfinansowanie wydatków

nieprzewidziane na etapie planowania związanych z zapewnieniem

dostępności uczestnikowi/uczestniczce projektu poprzez:

• przesunięcie środków w budżecie projektu lub wykorzystanie powstałych

oszczędności,

• zwiększenie wartości projektu o niezbędne koszty MRU (maksymalny koszt

MRU na 1 osobę w projekcie nie może przekroczyć 15 tysięcy złotych brutto)

pod warunkiem zachowania zgodności z wymogami regulaminu wyboru

projektów oraz dostępności środków.
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Racjonalne usprawnienia

Przykłady racjonalnych usprawnień w projektach:

• koszt specjalistycznego transportu,

• koszt dostosowania infrastruktury komputerowej,

• koszt dostosowania architektonicznego czy akustycznego pomieszczeń,

• koszty pracy asystentów osób z różnymi niepełnosprawnościami,

• koszt przygotowania materiałów w alternatywnych formach,

• koszt pracy tłumacza języka migowego, itp.

Racjonalne usprawnienia rozpatrywane będą przez Instytucję osobno 
dla każdego konkretnego przypadku, uwzględniając  zasady określone 

na etapie ogłaszania naboru, a także zasadność i racjonalność poniesienia 
dodatkowych kosztów w projekcie.

Racjonalne usprawnienia

• Instytucja może podjąć decyzję o niestosowaniu MRU w ramach danego

naboru, o czym informuje w Regulaminie naboru projektów,

w przypadku, gdy przyjęty w nim sposób finansowania projektów

to uniemożliwia (np. gdy projekty są rozliczane metodą uproszczoną,

która już uwzględniła w wyliczeniu potencjalne kwoty wynikające

z zastosowania MRU lub gdy nie pozwalają na to reguły pomocy publicznej).

W przypadku zwiększenia wartości kosztów bezpośrednich o wartość MRU, 
jeśli w projekcie naliczane będą koszty pośrednie ryczałtem, zostaną one 

naliczone także od kwoty MRU, zwiększając  kwotę możliwych do rozliczenia 
kosztów pośrednich w tym projekcie.
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Równościowa realizacja projektów 

i przedsięwzięć finansowanych w ramach 

Funduszy Europejskich 

dla Podkarpacia 2021-2027

Realizacja standardu minimum 

w EFS+

Analiza potrzeb pod kątem płci

Uwzględnienie działań odpowiadających na 
zdiagnozowane bariery

Podział wskaźników ze względu na płeć

Stosowanie języka wrażliwego na płeć, 
działania, zapewniające przestrzeganie 

zasady równości KiM

Równościowe zarządzanie



03.10.2022

47

Realizacja standardów 
dostępności

• Realizując projekt/przedsięwzięcie należy w ramach każdej aktywności

stosować standardy dostępności – powinno się to stać zwyczajową

praktyką Beneficjenta, nie zaś fasadowym, pozornym działaniem, które

ma zaspokoić oczekiwania Instytucji

• Nie wystarczy spełnienie jednego standardu, aby uznać, że projekt jest

realizowany zgodnie z zasadami równościowymi

Dostępność

Zarządzanie

Zadania/ 
produkty

Promocja

Zadania w projektach 

Uwaga niebezpieczeństwo:

Wniosek o 
dofinansowanie

Realizacja projektu
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Zadania w projektach 

• Beneficjent jest zobowiązany do realizacji pełnego zakresu zadań opisanych

we wniosku o dofinansowanie.

• Żadna z form wsparcia nie może być realizowana ze złamaniem zasad

równościowych

• W trakcie realizacji projektu wszystkie Standardy dostępności muszą być

stosowane w całości, nawet jeśli wniosek o dofinansowanie

nie przewidywał takich zapisów.

• Należy dokumentować stosowanie zasad równościowych przez cały okres

realizacji projektu/przedsięwzięcia.

Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment zapytania ofertowego

„Hotel musi spełniać następującewarunki:

• sala jak i dostęp do niej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• sala musi być posprzątana, uporządkowana bez zbędnych przedmiotów lub

mebli,

• zaplecze sanitarne powinno być łatwo dostępne dla osób szkolących się
i dostosowane do osób niepełnosprawnych. Toalety muszą być posprzątane,
bez nieprzyjemnych zapachów oraz wyposażone w środki czystości.”
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Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment zapytania ofertowego

„Szkolenia/kursy muszą być realizowane z uwzględnieniem poszanowania

równości szans kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnością zgodnie

z Wytycznymi MFiPR dotyczących realizacji zasad równościowych
w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.”

Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment zapytania ofertowego

„W razie konieczności wynikającej ze specjalnych potrzeb uczestników/
uczestniczek zgłoszonych przez Zamawiającego po przeprowadzeniu procesu

rekrutacji, Wykonawca winien przygotować materiały w formie umożliwiającej
ich wykorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością (np. wydruk materiałów
powiększoną czcionką itp.)”

„Szkolenia/kursy powinny odbywać się w warunkach zapewniających komfort

uczenia się tj. sale spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy

docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.

Godziny zajęć musza być dostosowane do potrzeb uczestników, umożliwiające
godzenie życia rodzinnego i zawodowego”.
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Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment zapytania ofertowego

„Wykonawca zapewni przestrzeganie zasady równości kobiet i mężczyzn,
w szczególności stosowanie języka wrażliwego na płeć oraz uwzględnienie
kwestii równości kobiet i mężczyzn podczas realizacji zajęć.”

„Kryterium kierowania studenta na praktyki do pracodawcy nie będzie
kryterium płci. Wszyscy studenci będą realizowali taki sam program kształcenia
zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. W części praktycznej studenci

będą wykonywali te same zadania zawodowe, tak aby nikogo nie

dyskryminować z uwagi na płeć. Opiekunowie mają obowiązek sprawowania

opieki i przekazywania treści w sposób niedyskryminujący żadnej z płci. Zajęcia
praktyczne będą organizowane w sposób pozwalający na godzenie życia
zawodowego i prywatnego.”

Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

„Zakup komputerów - System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

• Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: klasyczny,

umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy oraz dotykowy

umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub

monitorach dotykowych

• Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo
widzących).”
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Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment Regulaminu rekrutacji

„Grupę docelową Projektu stanowią 24 osoby niesamodzielne, powyżej 65 roku

życia (osoba, która ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub

niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
będące (w rozum. KC.) mieszkańcami powiatu X - Woj. Podkarpackie.

Projekt zakłada udział 24 UP (18 k), którzy zostaną objęci kompleksowym

wsparciem w ramach Domu Opieki Dziennej. Przy podziale na płeć uwzględniona
jest statystyka dotycząca liczby kobiet na obszarze projektu oraz ich sytuacja

życiowa.”

Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Fragment Regulaminu rekrutacji

„Wsparciem zostanie objętych co najmniej xx pracowników Uczelni.

W przypadku studentów, w projekcie weźmie udział łącznie xxx studentów z

kierunku….

Kobiety i mężczyźni będą mieli zapewniony równy dostęp do wsparcia

w ramach projektu.”
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Zadania w projektach 

Dobra praktyka czy anty-przykład?

Ogłoszenie o pracę w projekcie:

„W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie kandydat/ka

powinien/powinna spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów: (…)

Kandydatki/kandydaci proszeni są o nadsyłanie dokumentów
w nieprzekraczalnym terminie do (…)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (…)”

Równościowe zarządzanie

Należy zrealizować zapisy zawarte we Wniosku o dofinansowanie ☺

Elastyczny 
czas pracy/ 

praca zdalna

Regulacje 
wewnętrzne

Wniosek                         
o umożliwienie 

elastycznego czasu 
pracy/pracy zdalnej

Szkolenie Realizacja szkolenia
Materiały, 

lista obecności

Podręcznik/
procedury

Opracowany 
podręcznik/ 
procedury

Obiegówka 
potwierdzająca 
zapoznanie się                 
z dokumentem
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Równościowe zarządzanie

Inne możliwości nie przewidziane we Wniosku o dofinansowanie

Zaangażowanie 
eksperta/tki

Dokumentacja 
wewnętrzna

Umowa, CV, 
dyplomy, 
protokoły 
z działań

Stosowanie 
języka 

wrażliwego na 
płeć

Dokumentacja 
wewnętrzna

Zapisy w 
umowach                       

z wykonawcami

Równościowe 
podejmowanie 

decyzji

Struktura 
zarządzania, 

zakresy 
obowiązków

Protokoły

Równościowa informacja 
i promocja

• Strona internetowa, plakaty, ulotki, spotkania, konferencje

są niezwykle wdzięcznym miejscem realizacji zasad równościowych

• Dobre praktyki – równość kobiet i mężczyzn:

• https://www.youtube.com/watch?v=roNr2WE3n4g
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Równościowa informacja 
i promocja

Równościowa informacja 
i promocja

https://mum.edu.pl/pielegniarstwo-studia-ii-stopnia-

magisterskie/?gclid=CjwKCAjw7eSZBhB8EiwA60kCW8lx1hwXNskzqEp_bf2hLRpswDVOVd5YiaSpNM_DUhSvr39G6sPaPBoCUGIQAvD_BwE
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Dokumentowanie stosowanych 

zasad równościowych

R
e

k
ru

ta
cj

a
/ 

p
ro

m
o

cj
a Regulamin rekrutacji

Formularze uwzględniające 
specyficzne potrzeby

Protokoły

Ogłoszenia, zaproszenia

Dokumentacja zdjęciowa

Dokumentowanie stosowanych 

zasad równościowych

Z
a

d
a

n
ia

Dokumentacja przetargowa stosowanie zasad 
równościowych i aspektów społecznych

Dostępne, równościowe i prośrodowiskowe
materiały szkoleniowe

Ankiety satysfakcji uwzględniające specyfikę KiM
oraz OzN

Protokoły odbioru potwierdzające zastosowanie 
zasad równościowych

Korespondencja

Dokumentacja zdjęciowa
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Dokumentowanie stosowanych 

zasad równościowych

S
tr

o
n

a
 w

w
w

Strona dostępna 
(idealnie - standard WCAG 2.1)

Język wrażliwy na płeć

Zdjęcia równościowe ☺

Dostępne materiały informacyjno-promocyjne

Dostępne produkty

Dokumentowanie stosowanych 

zasad równościowych

Ró
w

no
śc

io
w

e 
za

rz
ąd

za
ni

e

Zakresy czynności 
– kto odpowiada za równość?

Procedury projektowe

Dokumenty potwierdzające 
stosowanie elastycznego czasu pracy

Protokoły ze spotkań członków 
i członkiń zespołu

Dokumentacja rekrutacyjna

Raporty zarządcze



03.10.2022

57

Dokumentowanie stosowanych 

zasad równościowych

Na koniec projektu warto podsumować stosowanie zasad horyzontalnych

w dokumencie zarządczym np. Raport kierownika projektu, potwierdzając 

całościowe podejście do równości w projekcie

Całość dokumentacji dotyczącej potwierdzenia stosowania zasad 

horyzontalnych należy archiwizować przez cały okres przechowywania 

dokumentacji w projekcie – czyli przez okres pięciu lat od dnia 31 grudnia 

roku, w którym Instytucja Zarządzająca dokonała ostatniej płatności na rzecz 

Beneficjenta, nie krócej niż przez cały okres trwałości projektu i okres 

wskazany w Umowie o dofinansowanie.    

Sprawozdawczość dotycząca 

realizacji zasad równościowych 
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Wniosek o płatność

Przykładowe opisy zadań potwierdzające realizację zasad horyzontalnych

„Dzięki dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

(szersze drzwi, adaptacja toalet, podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową), 

wszyscy uczestnicy i uczestniczki bez względu na niepełnosprawność mogą korzystać w 

pełni z oferowanego w ramach projektu wsparcia.”

„Wśród pozacenowych kryteriów wyboru wykonawcy znalazły się aspekty społeczne 

związane z przyznaniem punktów za zatrudnienie do realizacji zamówienia osoby z 

niepełnosprawnościami. Wybrany wykonawca zobowiązał się do realizacji tego 

kryterium, co potwierdził stosownymi dokumentami w  terminie zgodnym z umową .”

Wniosek o płatność

Przykładowe opisy zadań potwierdzające realizację zasad horyzontalnych

„Zajęcia laboratoryjne odbywały się na platformie szkoleniowej,  przystosowanej do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiającą powiększanie przedstawianych 

treści, prostą w obsłudze. W trakcie szkoleń prowadzący używali języka 

równościowego, dbając o pozytywny i wolny od stereotypów wizerunek uczestników i 

uczestniczek, jak również ich przyszłych zawodów.”

„Zespół został zapoznany z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Zgodnie z

zapisami wniosku o dofinansowanie członkowie i członkinie zespołu projektowego

korzystają z elastycznych godzin rozpoczynania i kończenia pracy, a w związku z

sytuacją epidemiczną, także pracy zdalnej, dzięki czemu lepiej godzą życie zawodowe

i prywatne.”
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Wniosek o płatność

• Beneficjent zobowiązany jest do wskazywania w części dotyczącej postępu

rzeczowego z realizacji projektu, które z działań wynikających z zasad

równościowych zaplanowanych w ramach wniosku o dofinansowanie

projektu zostały zrealizowane.

• Jeśli pojawiłyby się problemy lub trudności w ich realizacji w projekcie, należy

je wyjaśnić. Należy udowodnić staranność w dążeniu do ich osiągnięcia,

wskazać powody braku pełnej realizacji (w tym ew. siłę wyższą). Należy

wyjaśnić wszelkie odstępstwa od planowanej liczby osób w podziale na K i M

oraz osoby z niepełnosprawnościami oraz opisać podejmowane działania

naprawcze.

Wniosek o płatność

• W opisie planu działań na najbliższy okres sprawozdawczy Beneficjent

powinien odnieść się do zapisów zawartych we wniosku w zakresie zasad

równościowych. Nie należy jednak przepisywać tekstów

bez refleksji – jeśli działania te nie zostaną zrealizowane, trzeba będzie

w kolejnym wniosku wytłumaczyć powód takiego zaniechania, braku lub

niepełnej realizacji.

„W ramach zadania 1 planowana jest organizacja min. 5 grup. Szkolenia będą 
odbywać się w sali przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

– na parterze budynku, w części wolnej od barier architektonicznych. Wszystkie 
zajęcia będą prowadzone językiem wrażliwym na płeć, co zostało zagwarantowane 

w umowach z wykonawcami.”
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Rozliczenie wskaźników 

• Umowa o dofinansowanie zobowiąże Beneficjenta do osiągania

i zachowania wskaźników produktu oraz rezultatu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem

o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem konieczności zachowania trwałości

rezultatów projektu w ramach projektów EFS+ (o ile dotyczy).

• „Niewykonanie wskaźnika w projekcie może stanowić przesłankę

do stwierdzenia nieprawidłowości indywidualnej” oraz skutkować nałożeniem korekty

finansowej (Ustawa wdrożeniowa Art. 28, ust 7).

• Instytucja określa w SZOP lub w umowie o dofinansowanie projektu sposób weryfikacji

i metodę zatwierdzania stopnia osiągnięcia wskaźników z uwzględnieniem zasad

opisanych w Wytycznych dla EFS+

Rozliczenie wskaźników 

Instytucja będąca stroną umowy w EFS+ może:

• uznać za niekwalifikowalne wszystkie wydatki lub odpowiednią część wydatków

dotychczas rozliczonych w ramach projektu – w zależności od stopnia nieosiągnięcia

założeń merytorycznych projektu mierzonych wskaźnikami produktu lub rezultatu

określonymi we wniosku o dofinansowanie projektu, wraz z kosztami pośrednimi

projektu.

• podjąć decyzję o zastosowaniu reguły proporcjonalności w przypadku niespełnienia

kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach danego naboru wniosków

o dofinansowanie projektu, dla których nie określono wskaźników produktu

lub rezultatu.
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Rozliczenie wskaźników 

Wysokość zmniejszenia dofinansowania uzależniona jest  od stopnia 
niezrealizowania celu projektu.

Zasadność rozliczenia projektu EFS+ zgodnie z regułą proporcjonalności 
oceniana jest według stanu na zakończenie realizacji projektu, na etapie 

weryfikacji końcowego wniosku o płatność

Reguła proporcjonalności może mieć zastosowanie w projektach EFS+ 
rozliczanych w oparciu o uproszczone metody, przy czym wyłącznie do takich 
wskaźników produktu lub rezultatu, które nie stanowią podstawy rozliczania 

uproszczonych metod

Rozliczenie wskaźników 

Sankcjom co do zasady podlegać będzie:

• Niezrealizowanie wskaźnika liczby osób z niepełnosprawnościami, jeśli było to

kryterium dostępu.

• Niezrealizowanie wskaźnika liczby osób z niepełnosprawnościami, jeśli było to

kryterium premiujące umożliwiające finansowanie projektu.

• Niezrealizowanie działań objętych standardem minimum, jeśli ich

niezrealizowanie prowadzi do niespełnienia standardu minimum.
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Rozliczenie wskaźników 

• Właściwa Instytucja będąca stroną umowy może podjąć decyzję

o odstąpieniu od rozliczenia projektu EFS+ zgodnie z regułą

proporcjonalności w przypadku:

• wystąpienia siły wyższej,

• jeśli Beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny

nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania

zmierzające do osiągnięcia założeń projektu.

Kontrola projektu
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Kontrola projektu

Najczęstszą kontrolą będzie weryfikacja wydatków, która najczęściej przyjmuje

formę:

• kontroli składanego przez beneficjenta wniosku o płatność

• kontroli projektu w miejscu jego realizacji, które mogą być prowadzone

również po zakończeniu realizacji projektu

Kontrola projektu

Podczas weryfikacji wniosku o płatność sprawdzeniu podlega:

• opis postępu rzeczowego pod kątem realizacji zasad równościowych w okresie,

za który Beneficjenta składać będzie wniosek o płatność,

• realizacja założonych w projekcie działań na etapie rekrutacji/promocji, realizacji zadań

i zarządzania projektem, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie,

• realizacja wskaźników na bezpiecznym poziomie.

Jeśli opis przedstawiony we wniosku o płatność odbiega od opisu wynikającego z 
wniosku o dofinansowanie lub Beneficjent nie napisał nic na ten temat lub opis jest 

zbyt lakoniczny, Beneficjent wzywany jest do:

poprawy wniosku o płatność, wyjaśnienia braku realizacji działań i 
przedstawienia działań korygujących
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Kontrola projektu

• Kontrola na miejscu sprawdza czy działania dotyczące zasad równościowych

zostały zrealizowane zgodnie z założeniami, określonymi we wniosku

o dofinansowanie projektu i informacjami wskazanymi w złożonych do tej

pory wnioskach o płatność.

• W tym celu Beneficjent będzie proszony o przedstawienie dokumentów

potwierdzających realizację działań.

Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. 017/ 747 66 00

mail:  pg@podkarpackie.pl

www.rpo.podkarpackie.pl

Dziękuję Państwu za uwagę
Ingrid Szrajer
iszrajer@accesconsulting.pl

http://www.rpo.podkarpackie.pl/

