
Polityki horyzontalne 
Unii Europejskiej 

w perspektywie 
na lata 2014-2020.



2

Konieczność realizacji zasad horyzontalnych została unormowana w podstawowych 
dokumentach i aktach prawnych obowiązujących w ramach perspektywy 2014-2020 

takich jak:

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006,

2. Umowa Partnerstwa z dnia 23 maja 2014 r.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

z dnia 3 marca 2015 r.,
4. Agenda działań na rzecz równości szans płci i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 

z dnia 22 kwietnia 2015 r., wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,
5. Wytyczne horyzontalne dotyczące zasady równości szans płci i równości szans i niedyskryminacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 (…) 
definiuje następujące zasady horyzontalne:
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Artykuł 5 Partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie

W odniesieniu do umowy partnerstwa i każdego programu państwo członkowskie organizuje, 
zgodnie z jego ramami instytucjonalnymi i prawnymi, partnerstwo z właściwymi 
instytucjami regionalnymi i lokalnymi. Partnerstwo obejmuje także następujących partnerów:

a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne; 

b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz 

c) właściwe podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym partnerów 
działających na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty 
odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci
i niedyskryminacji.
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Artykuł 7 Promowanie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji 
Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości 
mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania 
programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. 
Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub 
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania
i wdrażania programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w 
szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Artykuł 8  Zrównoważony rozwój
Cele EFSI są osiągane w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz unijnym 
wspieraniem celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,
z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”.

Państwa członkowskie i Komisja zapewniają, aby wymogi ochrony środowiska, efektywnego 
gospodarowania zasobami, dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie jej skutków, 
różnorodność biologiczna, odporność na klęski żywiołowe oraz zapobieganie ryzyku
i zarządzanie ryzykiem były promowane podczas przygotowywania i wdrażania umów 

partnerstwa i programów.



Dziękuję za uwagę


