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PROGRAMOWANIE
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności
Zaangażowanie partnerów
w prace nad dokumentem:
liczba powołanych zespołów
tematycznych/ grup
roboczych

7

1

1

 Zespół tematyczny ds.
konkurencyjnej i
innowacyjnej gospodarki;
 Zespół tematyczny ds.
Zaangażowanie partnerów
środowiska i energetyki;
w prace nad dokumentem:
rodzaje powołanych
 Zespół tematyczny ds.
zespołów tematycznych/grup infrastruktury
roboczych
komunikacyjnej;
 Zespół tematyczny ds.
społeczeństwa
informacyjnego;

Grupa robocza ds. wsparcia
przygotowania Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

Grupa robocza wspierająca
prace nad przygotowaniem
Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20142020

2

 Grupa Robocza ds.
Rekomendacji do
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014-2020
 Zespół RedakcyjnoProgramowy ds.
Opracowania
Regionalnego Programu
Operacyjnego
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

 Zespół tematyczny ds.
rozwoju Rzeszowa i
ośrodków subregionalnych;

RPO WŚ Świętokrzyskie
Województwa
Świętokrzyskiego na lata
2014-2020

 Zespół tematyczny ds.
kapitału ludzkiego i
społecznego
 Zespół do spraw
programowania polityki
spójności w okresie 20142020
Partnerzy zaangażowani do
prac w zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych: przedstawiciele
strony rządowej
Partnerzy zaangażowani do
prac w zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych: przedstawiciele
strony samorządowej

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK (6 osób)

NIE

TAK (44 osoby)

TAK (20 osób: WUP Kielce
(1 os.), Świętokrzyskie Biuro
Planowania Regionalnego
(3 os.) Członkowie IZ (16 os.)
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Partnerzy zaangażowani do
prac w zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych: przedstawiciele
partnerów społecznogospodarczych

TAK

TAK

TAK (46 osób)

NIE

Partnerzy zaangażowani do
prac w zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych: przedstawiciele
organizacji pozarządowych,
związków zawodowych,
środowisk naukowych

TAK

NIE

NIE

NIE

Konsultacje społeczne
Programu: liczba
zorganizowanych spotkań
konsultacyjnych dokumentu

5 spotkań

11 spotkań

36 spotkań

8 spotkań

Konsultacje społeczne
Programu: liczba osób
uczestniczących w

520 osób

b.d.

1 300

1 958
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

655 uwag

166 uwag

1161 uwag

759 uwag

42%

Dane zawarte w Programie
nie wskazują na liczbę ani
odsetek uwag
uwzględnionych w całości.

BRAK

Dane zawarte w Programie
nie wskazują na liczbę ani
odsetek uwag
uwzględnionych częściowo.

spotkaniach konsultacyjnych
- łącznie
Konsultacje społeczne
Programu: liczba uwag
zgłoszonych przez
poszczególne podmioty w
ramach konsultacji
społecznych
Konsultacje społeczne
Programu: odsetek uwag
uwzględnionych w całości

Konsultacje społeczne
Programu: odsetek uwag
uwzględnionych w częściowo

35%

BRAK

22%

15%

Konsultacje społeczne
Programu: odsetek uwag
odrzuconych

65%

56%

37%

Dane zawarte w Programie
nie wskazują na liczbę ani
odsetek uwag odrzuconych.

Konsultacje społeczne
Programu: odsetek uwag do

BRAK

7%

21%

Dane zawarte w Programie
nie wskazują na liczbę ani
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

rozpatrzenia bądź dalszego
procedowania

RPO WŚ Świętokrzyskie
odsetek uwag skierowanych
do dalszego procedowania.

Sposób i stopień uwzględnienia zasad horyzontalnych w ramach dokumentów programowych
Zasada zrównoważonego
rozwoju: przeprowadzenie
strategicznej oceny
oddziaływania Programu
(oraz projektów
infrastrukturalnych) na
środowisko

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: Powołanie do
Zespołów zadaniowych
pracujących nad projektem
Programu przedstawicieli
organizacji działających na
rzecz ochrony środowiska

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: wartość kwoty
przeznaczonej na adaptację
do zmian klimatu

345 572 372 EUR

482 716 536,70 EUR

462 407 089,40 EUR

197 934 371,80 EUR
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada zrównoważonego
rozwoju: odsetek wartości
Programu przeznaczonej na
adaptację do zmian klimatu

16,34%

21,64%

20,53%

14,51%

Zasada zrównoważonego
rozwoju: uwzględnianie w
ramach kryteriów oceny
wniosków o dofinansowanie
zasady zrównoważonego
rozwoju

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: organizacja
konkursów, w których
pozytywne oddziaływanie na
środowisko stanowi
kryterium dostępu

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: promowanie
tworzenia w ramach
projektów tzw. zielonych
miejsc pracy

TAK

NIE

NIE

NIE
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada zrównoważonego
rozwoju: monitorowanie i
raportowanie wydatków
związanych z realizacją celów
dotyczących zmian klimatu

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: udział w pracach
KM 2014-2020
przedstawicieli organizacji
działających w obszarze
ochrony środowiska

TAK

TAK

TAK

NIE

Zasada zrównoważonego
rozwoju: stosowanie klauzuli
delokalizacyjnej

TAK

NIE

NIE

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie - kobiety

TAK

NIE

NIE

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy

TAK

NIE

NIE

NIE
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację
w województwie – seniorzy

NIE

TAK

NIE

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby z
niepełnosprawnościami

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby
długotrwale bezrobotne

TAK

NIE

NIE

NIE

najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby po 50
r.ż.

13 | S t r o n a

Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby z
autyzmem, chorobami
psychicznymi oraz
zaburzeniami rozwoju

NIE

NIE

TAK

NIE

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby
nalężące do mniejszości
narodowych i etnicznych

NIE

NIE

TAK

NIE

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: grupy
najbardziej narażone na
dyskryminację w
województwie – osoby
przebywające w zakładach

NIE

NIE

TAK

NIE
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji:
uwzględnienie kryteriów
formalnych wyboru
projektów pozwalających na
respektowanie zasady

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji:
uwzględnienie kryteriów
merytorycznych wyboru
projektów pozwalających na
respektowanie zasady

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji:
uwzględnienie kryteriów
dostępowych pozwalających
na respektowanie zasady

NIE

TAK

NIE

NIE

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: Powołanie

TAK

TAK

TAK

TAK

poprawczych, ośrodkach
kuratorskich

15 | S t r o n a

Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji:
monitorowanie sytuacji osób
z grup narażonych na
dyskryminację

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: przyjęcie
na poziomie projektów
obowiązkowych wskaźników
pozwalających na sytuację
osób z grup narażonych na
dyskryminację

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
Powołanie do Zespołów
zadaniowych lub grup

TAK

TAK

TAK

TAK

do Zespołów zadaniowych
lub grup roboczych
pracujących nad projektem
Programu przedstawicieli
organizacji działających na
rzecz równości szans i
niedyskryminacji
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości płci: ocena
wniosku o dofinansowanie z
uwzględnieniem standardu
minimum

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
kryteria wyboru projektów
uwzględniające potrzeby
grup narażonych na
dyskryminację

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
przygotowanie projektów w
oparciu o diagnozę sytuacji
kobiet i mężczyzn w obszarze
objętym projektem (odrębne
pole, poza opisem standardu
minimum)

NIE

TAK

TAK

NIE

roboczych pracujących nad
projektem Programu
przedstawicieli organizacji
działających na rzecz
równości płci
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości płci:
gromadzenie danych w
podziale na płeć

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
uwzględnienie kryteriów
formalnych wyboru
projektów pozwalających na
respektowanie zasady

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
uwzględnienie kryteriów
merytorycznych wyboru
projektów pozwalających na
respektowanie zasady

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
uwzględnienie kryteriów
dostępowych pozwalających
na respektowanie zasady

NIE

TAK

NIE

NIE

Identyfikacja działań i poddziałań mających największy wpływ na realizację poszczególnych zasad horyzontalnych
Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety w

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety w
największym stopniu
uwzględniające zasadę:
PI 1b

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety w
największym stopniu
uwzględniające zasadę: PI 4a

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 4b

NIE

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 4c

TAK

TAK

TAK

TAK

największym stopniu
uwzględniające zasadę:
PI 1a
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 4e

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 4g

NIE

NIE

TAK

NIE

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 5b

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 6a

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 6b

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 6c

NIE

TAK

NIE

NIE

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 6d

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada zrównoważonego
rozwoju: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 6e

TAK

NIE

NIE

NIE

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 3a

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8b

NIE

NIE

NIE

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8i

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8iii

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8iv

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8v

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 8vi

TAK

TAK

TAK

TAK
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 9a

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 9b

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 9i

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 9iv

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 9v

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 10a

NIE

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 10i

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 10iii

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości szans i
niedyskryminacji: priorytety
bezpośrednio odwołujące się
do zasady: PI 10iv

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
8i

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
8iii

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
8iv

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
9i

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
9iv

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
10a

NIE

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
10i

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
10iii

TAK

TAK

TAK

TAK

Zasada równości płci:
priorytety bezpośrednio
odwołujące się do zasady: PI
10iv

TAK

TAK

TAK

TAK

 OP 3 Czysta energia (CT 4)

 OP 3 Gospodarka
 OP 4 Energia przyjazna
niskoemisyjna (CT 4)
środowisku (PI 4a)
 OP 5 Efektywność
 OP 4 Środowisko i zasoby
energetyczna i gospodarka
(CT 6)
niskoemisyjna (CT 4)
 OP 6 Ochrona środowiska i
efektywne wykorzystanie Wskazane osie w
największym stopniu
zasobów (CT 5, CT 6)
akcentują komponent
środowiskowy, stanowiący

Osie priorytetowe, działania i
poddziałania w największym
stopniu odnoszące się do
zasady zrównoważonego
rozwoju wraz z
uzasadnieniem

 OP 4 Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa
kulturowego (CT 6)
 OP 5 Infrastruktura
komunikacyjna (CT 4,
CT 7)

 OP 3 Efektywna i zielona
energia (CT 4)
 OP 4 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne (CT
6)
 OP 8 Rozwój miast (CT 4,
CT 7)
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Wskaźnik benchmarkingu

Osie priorytetowe, działania i
poddziałania w największym
stopniu odnoszące się do
zasady równości szans i

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Wskazane osie w
największym stopniu
akcentują komponent
środowiskowy, stanowiący
istotny aspekt zasady
zrównoważonego rozwoju.
W ramach tych CT
realizowany jest blisko 20%
wszystkich projektów
wdrażanych w ramach
Programu Ponadto, w
przypadku 22 z 37
wskaźników programowych
zatwierdzone projekty dają
szansę na przekroczenie
wartości docelowej,
przewidywanej do
osiągnięcia w 2023 r. (wg
stanu na koniec 2019 r.).

Wdrażane w ramach
powyższych osi
priorytetowych projekty
bezpośrednio oddziałują na
środowisko naturalne,
jednocześnie dając szansę na
osiągnięcie wskaźników
produktu i rezultatu na
poziomie przekraczającym
wartość docelową,
przewidywaną do osiągnięcia
w 2023 r. (wg stanu na
koniec 2019 r.).

istotny aspekt zasady
zrównoważonego rozwoju.
Są to też osie
charakteryzujące się
najwyższym poziomem
kontraktacji środków w
ramach Programu.

Wskazane osie
charakteryzują się
wieloaspektowym
postrzeganiem
zrównoważonego rozwoju, w
bezpośredni sposób
oddziałują też na środowisko
naturalne oraz uwzględniają
je w działalności
antropogenicznej.

 Działanie 11.1 Aktywne
włączenie (PI 9i)
 Działanie 11.4 Aktywne
włączenie w ramach

 Działanie 9.1 Aktywna
integracja (PI 9i)

 Działanie 8.1 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym (PI 9i)

 Działanie 9.1 Aktywna
integracja zwiększająca
szanse na zatrudnienie
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RPO WP Podkarpacie

niedyskryminacji wraz z
uzasadnieniem

 Działanie 8.7 Aktywna
integracja osób
zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem
społecznym - ZIT (PI 9i)

We wspomnianych
działaniach wśród grup
docelowych znajdują się
osoby narażone na
dyskryminację. Biorąc to pod
uwagę należy wskazać, że
projekty wdrażane w ramach
wskazanych działań
bezpośrednio oddziałują na
sytuację grup
dyskryminowanych.
Osie priorytetowe, działania i
poddziałania w największym
stopniu odnoszące się do
zasady równości płci wraz z
uzasadnieniem

 Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej
(PI 10i)

RPO WL Lubelskie
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego (PI 9i)

W ramach wskazanych
działań wśród grup
docelowych znajdują się
osoby narażone na
dyskryminację. Biorąc to pod
uwagę należy wskazać, że
projekty wdrażane w ramach
wskazanych działań
bezpośrednio oddziałują na
sytuację grup
dyskryminowanych.

 Działanie 9.4 Godzenie
życia zawodowego i
prywatnego (PI 8iv)
 Działanie 9.7 Godzenie
życia zawodowego i
prywatnego w ramach

RPO WD Dolny Śląsk
W ramach wskazanych
działań wśród grup
docelowych znajdują się
osoby narażone na
dyskryminację. Biorąc to pod
uwagę należy wskazać, że
projekty wdrażane w ramach
wskazanych działań
bezpośrednio oddziałują na
sytuację grup
dyskryminowanych.

 Działanie 10.1
Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej
jakości edukacji
przedszkolnej (PI 10i)

RPO WŚ Świętokrzyskie
(projekty konkursowe i
pozakonkursowe) (PI 9i)

W ramach wskazanych
działań wśród grup
docelowych znajdują się
osoby narażone na
dyskryminację. Biorąc to pod
uwagę należy wskazać, że
projekty wdrażane w ramach
wskazanych działań
bezpośrednio oddziałują na
sytuację grup
dyskryminowanych.

 Działanie 8.1 Równość
mężczyzn i kobiet we
wszystkich dziedzinach, w
tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój
kariery, godzenie życia
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

Wspomniane działanie
bezpośrednio oddziałuje na
kwestię równości płci.
Ułatwia bowiem powrót
kobietom na rynek pracy po
przerwie związanej z
macierzyństwem.
Wyrównuje zatem szanse
kobiet na rynku pracy.

Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Lubelskiego Wspomniane działanie
Obszaru Funkcjonalnego
bezpośrednio oddziałuje na
(PI 8iv)
kwestię równości płci.
Ułatwia bowiem powrót
kobietom na rynek pracy po
Wspomniane działania
przerwie związanej z
bezpośrednio oddziałują na
macierzyństwem.
kwestię równości płci.
Wyrównuje zatem szanse
Ułatwiają bowiem powrót
kobiet na rynku pracy.
kobietom na rynek pracy po
przerwie związanej z
macierzyństwem.
Wyrównują zatem szanse
kobiet na rynku pracy.

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
zawodowego i
prywatnego (PI 8iv)

Wspomniane działanie
bezpośrednio oddziałuje na
kwestię równości płci.
Ułatwia bowiem powrót
kobietom na rynek pracy po
przerwie związanej z
macierzyństwem.
Wyrównuje zatem szanse
kobiet na rynku pracy.
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WDRAŻANIE
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań - standardów stanowiących załącznik nr 1 i 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

Standard edukacyjny (ocena
zgodnie ze skalą: bardzo
skuteczny, raczej skuteczny,
skuteczny w przeciętnym
stopniu, raczej nieskuteczny,
zdecydowanie nieskuteczny
wraz z uzasadnieniem)

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wzięto pod uwagę oceny
wywiadów pogłębionych, w
beneficjentów wskazujące na
których zwrócono uwagę, że
relatywnie duży wpływ
bardziej istotny jest standard
standardu na zwiększenie
minimum, wdrażany w
liczby uczestników z
ramach zasad równości szans
niepełnosprawnościami w
kobiet i mężczyzn, niż
ramach realizowanych
standardy dostępności dla
projektów
osób z
niepełnosprawnościami.

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę na
istotną rolę usług
asystenckich oraz
wspomagania dzieci z
niepełnosprawnością w celu
wyrównywania szans
edukacyjnych. oraz znaczenie
równego dostępu do szkoleń
dla wszystkich osób.

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę na
istotną rolę oraz skuteczność
systemu podnoszenia
kwalifikacji dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
znaczenie równego dostępu
do szkoleń dla wszystkich
osób.

Standard informacyjnopromocyjny (ocena zgodnie
ze skalą: bardzo skuteczny,
raczej skuteczny, skuteczny
w przeciętnym stopniu,

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę oceny
beneficjentów wskazujące na
relatywnie duży wpływ

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
badań (wywiadów
pogłębionych), które

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
badań (wywiadów
pogłębionych), które

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

raczej nieskuteczny,
zdecydowanie nieskuteczny
wraz z uzasadnieniem)

standardu na zwiększenie
liczby uczestników z
niepełnosprawnościami w
ramach realizowanych
projektów

których zwrócono uwagę, że
bardziej istotny jest standard
minimum, wdrażany w
ramach zasad równości szans
kobiet i mężczyzn, niż
standardy dostępności dla
osób z
niepełnosprawnościami.

wskazały, że wnioskodawcy
oraz beneficjenci mają
wystarczający dostęp do
informacji w zakresie zasad
horyzontalnych

wskazały, że wnioskodawcy
oraz beneficjenci mają
wystarczający dostęp do
informacji w zakresie zasad
horyzontalnych

Standard szkoleniowy
(ocena zgodnie ze skalą:
bardzo skuteczny, raczej
skuteczny, skuteczny w
przeciętnym stopniu, raczej
nieskuteczny, zdecydowanie
nieskuteczny wraz z
uzasadnieniem)

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wzięto pod uwagę oceny
wywiadów pogłębionych, w
beneficjentów wskazujące na
których zwrócono uwagę, że
relatywnie duży wpływ
bardziej istotny jest standard
standardu na zwiększenie
minimum, wdrażany w
liczby uczestników z
ramach zasad równości szans
niepełnosprawnościami w
kobiet i mężczyzn, niż
ramach realizowanych
standardy dostępności dla
projektów
osób z
niepełnosprawnościami.

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę brak
odniesienia się badanych
przedstawicieli instytucji do
kwestii wpływu standardu na
aktywność uczestników
projektów z
niepełnosprawnością

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę na
istotną rolę oraz skuteczność
systemu podnoszenia
kwalifikacji dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
znaczenie równego dostępu
do szkoleń dla wszystkich
osób.

Standard transportowy
(ocena zgodnie ze skalą:

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

bardzo skuteczny, raczej
skuteczny, skuteczny w
przeciętnym stopniu, raczej
nieskuteczny, zdecydowanie
nieskuteczny wraz z
uzasadnieniem)

skuteczność standardu
wzięto pod uwagę oceny
beneficjentów wskazujące na
przeciętny wpływ standardu
na zwiększenie liczby
uczestników z
niepełnosprawnościami w
ramach realizowanych
projektów.

skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę, że
bardziej istotny jest standard
minimum, wdrażany w
ramach zasad równości szans
kobiet i mężczyzn, niż
standardy dostępności dla
osób z
niepełnosprawnościami.

skuteczność standardu
wzięto pod uwagę brak
odniesienia się badanych
przedstawicieli instytucji do
kwestii wpływu architektury
na aktywność uczestników
projektów z
niepełnosprawnością

wzięto pod uwagę oceny
beneficjentów wskazujące na
duży wpływ standardu na
aktywność osób o
ograniczonej sprawności, w
tym niepełnosprawnych w
codziennym życiu.

Skuteczny w przeciętnym
Raczej skuteczny – oceniając stopniu – oceniając
skuteczność standardu
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę oceny
wzięto pod uwagę wyniki
beneficjentów wskazujące na wywiadów pogłębionych, w
relatywnie duży wpływ
których zwrócono uwagę, że
standardu na zwiększenie
bardziej istotny jest standard
liczby uczestników z
minimum, wdrażany w
niepełnosprawnościami w
ramach zasad równości szans
ramach realizowanych
kobiet i mężczyzn, niż
projektów
standardy dostępności dla

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę, na
skuteczność innych
standardów. Relatywna
ocena wskazuje zatem, że
standard cyfrowy pod
względem skuteczności
należy ocenić niżej.

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę opinię
przedstawicieli instytucji
dotyczącą projektów
wdrażanych w ramach PI 2c.
W opinii przedstawicieli IZ
projekty te, poprzez swój
charakter, przyczyniają się do
realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z

Standard cyfrowy (ocena
zgodnie ze skalą: bardzo
skuteczny, raczej skuteczny,
skuteczny w przeciętnym
stopniu, raczej nieskuteczny,
zdecydowanie nieskuteczny
wraz z uzasadnieniem)
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osób z
niepełnosprawnościami.

Standard architektoniczny
(ocena zgodnie ze skalą:
bardzo skuteczny, raczej
skuteczny, skuteczny w
przeciętnym stopniu, raczej
nieskuteczny, zdecydowanie
nieskuteczny wraz z
uzasadnieniem)

Skuteczny w przeciętnym
stopniu – oceniając
Raczej skuteczny – oceniając skuteczność standardu
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wzięto pod uwagę oceny
wywiadów pogłębionych, w
beneficjentów wskazujące na których zwrócono uwagę, że
relatywnie duży wpływ
bardziej istotny jest standard
standardu na zwiększenie
minimum, wdrażany w
liczby uczestników z
ramach zasad równości szans
niepełnosprawnościami w
kobiet i mężczyzn, niż
ramach realizowanych
standardy dostępności dla
projektów
osób z
niepełnosprawnościami.

RPO WŚ Świętokrzyskie
niepełnosprawnościami w
bardzo dużym stopniu.

Raczej skuteczny – oceniając
skuteczność standardu
wzięto pod uwagę wyniki
wywiadów pogłębionych, w
których zwrócono uwagę na
istotną rolę oraz skuteczność
mieszkań wspomaganych dla
osób z
niepełnosprawnościami

Bardzo skuteczny – w
ramach programu wymaga
się, by przedsięwzięcia o
charakterze
infrastrukturalnym
uwzględniały koncepcję
uniwersalnego
projektowania. Przyczynia się
do bowiem do pozytywnego
oddziaływania na zasadę
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.

Postęp w wypełnianiu zadań określonych w Agendzie działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020
Sposób wypełnienia
działania: szkolenia
nastawione na podniesienie
świadomości pracowników
instytucji zaangażowanych

W ramach systemu
instytucjonalnego
organizowane był szkolenia
dla pracowników instytucji:
zarówno wewnętrzne, jak też

W ramach systemu
instytucjonalnego
organizowane był szkolenia
dla pracowników instytucji:
zarówno wewnętrzne, jak też

W ramach systemu
instytucjonalnego
organizowane był szkolenia
dla pracowników instytucji:
zarówno wewnętrzne, jak też

W ramach systemu
instytucjonalnego
organizowane był szkolenia
dla pracowników instytucji:
zarówno wewnętrzne, jak też
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we wdrażanie Programu
wraz z oceną stopnia
realizacji

zewnętrzne, organizowane
na poziomie centralnym oraz
organizowane przez
podmioty zewnętrzne.

zewnętrzne, organizowane
na poziomie centralnym oraz
organizowane przez
podmioty zewnętrzne.

zewnętrzne, organizowane
na poziomie centralnym oraz
organizowane przez
podmioty zewnętrzne.

zewnętrzne, organizowane
na poziomie centralnym oraz
organizowane przez
podmioty zewnętrzne.

Otoczenie instytucjonalne
dotyczące realizacji zasady
równości szans i dostępności
należy uznać za
rozbudowane. Przejawia się
to m.in. w:

Otoczenie instytucjonalne
dotyczące realizacji zasady
równości szans i dostępności
należy uznać za
rozbudowane. Przejawia się
to m.in. w:

Otoczenie instytucjonalne
dotyczące realizacji zasady
równości szans i dostępności
należy uznać za
rozbudowane. Przejawia się
to m.in. w:

Otoczenie instytucjonalne
dotyczące realizacji zasady
równości szans i dostępności
należy uznać za
rozbudowane. Przejawia się
to m.in. w:

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac KM

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac KM

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac KM

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac KM

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac GSE

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac GSE

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac GSE

 Uwzględnieniu zasady w
ramach prac GSE

 Weryfikacji dostępności
dokumentów tworzonych
w ramach Programu

 Weryfikacji dostępności
dokumentów tworzonych
w ramach Programu

 Weryfikacji dostępności
dokumentów tworzonych
w ramach Programu

 Weryfikacji dostępności
dokumentów tworzonych
w ramach Programu

 Funkcjonowaniu
dostępnej strony
internetowej Programu

 Funkcjonowaniu
dostępnej strony
internetowej Programu

 Funkcjonowaniu
dostępnej strony
internetowej Programu

 Funkcjonowaniu
dostępnej strony
internetowej Programu

Sposób wypełnienia
działania: budowanie
otoczenia instytucjonalnego
realizacji zasady równości
szans i dostępności wraz z
oceną stopnia realizacji
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 Stosowaniu mechanizmu
racjonalnych usprawnień

Stosowaniu mechanizmu
racjonalnych usprawnień

Stosowaniu mechanizmu
racjonalnych usprawnień

Stosowaniu mechanizmu
racjonalnych usprawnień

Sposób wypełnienia
działania: organizacja
szkoleń specjalistycznych dla
beneficjentów z zakresu
przestrzegania
i uwzględniania w ramach
projektów zasad równości
szans, niedyskryminacji i
dostępności wraz z oceną
stopnia realizacji

W ramach systemu
wdrażania zorganizowano
jedno szkolenie odwołujące
się w sposób bezpośredni do
zasad horyzontalnych.
Ponadto zasady te stanowią
element każdego szkolenia
dla beneficjentów i
wnioskodawców.

Nie odnotowano, by w
ramach Programu
przeprowadzone zostało
szkolenie specjalistyczne dla
beneficjentów z zakresu
realizacji zasady. Informacje
o konieczności realizacji
zasad horyzontalnych
stanowią element szkoleń
dla beneficjentów w części
dotyczącej kryteriów oceny
projektu. Należy zatem
wskazać, że działanie zostało
zrealizowane jedynie
częściowo.

W ramach systemu
wdrażania zorganizowano
jedno szkolenie odwołujące
się w sposób bezpośredni do
zasad horyzontalnych.
Ponadto zasady te stanowią
element każdego szkolenia
dla beneficjentów i
wnioskodawców.

W ramach systemu
wdrażania zorganizowano
jedno szkolenie odwołujące
się w sposób bezpośredni do
zasad horyzontalnych.
Ponadto zasady te stanowią
element każdego szkolenia
dla beneficjentów i
wnioskodawców.

Liczba szkoleń
specjalistycznych
dotyczących zasad
horyzontalnych ogółem dla
beneficjentów

1

0

1

0
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Liczba szkoleń
specjalistycznych
dotyczących zasady
zrównoważonego rozwoju
dla beneficjentów

0

0

3

0

Liczba szkoleń
specjalistycznych
dotyczących zasady równości
szans i niedyskryminacji dla
beneficjentów

4

0

1

2

Liczba szkoleń
specjalistycznych
dotyczących zasady równości
płci dla beneficjentów

0

0

0

0

Sposób wypełnienia
działania: przygotowanie
poradnika dla beneficjentów
z tego zakresu oraz
udostępnianie informacji z
tego zakresu na stronie

Przygotowanie Podręcznika
stanowiło zadanie IK UP. W
ramach RPO wymagane było
zamieszczenie
sporządzonego dokumentu
na stronie internetowej
Programu. W wyniku analizy

Przygotowanie Podręcznika
stanowiło zadanie IK UP. W
ramach RPO wymagane było
zamieszczenie
sporządzonego dokumentu
na stronie internetowej
Programu. W wyniku analizy

Przygotowanie Podręcznika
stanowiło zadanie IK UP. W
ramach RPO wymagane było
zamieszczenie
sporządzonego dokumentu
na stronie internetowej
Programu. W wyniku analizy

Przygotowanie Podręcznika
stanowiło zadanie IK UP. W
ramach RPO wymagane było
zamieszczenie
sporządzonego dokumentu
na stronie internetowej
Programu. W wyniku analizy
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stwierdzono, że zadanie
zostały wykonane.

stwierdzono, że zadanie
zostały wykonane.

stwierdzono, że zadanie
zostały wykonane.

Sposób wypełnienia
działania: przestrzeganie
wytycznych dla instytucji
zarządzających i
wdrażających fundusze
unijne na lata 2014-2020
wraz z oceną stopnia
realizacji

Wytyczne 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 oraz Wytyczne w
zakresie realizacji zasady
partnerstwa na lata 20142020 są przestrzegane, zaś
wszystkie elementy
wskazane w tych wytycznych
są implementowane do
Programu. Stopień
wypełnienia zadania należy
ocenić jako duży.

Wytyczne 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 oraz Wytyczne w
zakresie realizacji zasady
partnerstwa na lata 20142020 są przestrzegane, zaś
wszystkie elementy
wskazane w tych wytycznych
są implementowane do
Programu. Stopień
wypełnienia zadania należy
ocenić jako duży.

Wytyczne 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 oraz Wytyczne w
zakresie realizacji zasady
partnerstwa na lata 20142020 są przestrzegane, zaś
wszystkie elementy
wskazane w tych wytycznych
są implementowane do
Programu. Stopień
wypełnienia zadania należy
ocenić jako duży.

Wytyczne 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 oraz Wytyczne w
zakresie realizacji zasady
partnerstwa na lata 20142020 są przestrzegane, zaś
wszystkie elementy
wskazane w tych wytycznych
są implementowane do
Programu. Stopień
wypełnienia zadania należy
ocenić jako duży.

Sposób wypełnienia
działania: analiza
dokumentacji pod kątem

Dokumenty poewaluacyjne
zamieszczone na stronie
internetowej Programu są

Dokumenty poewaluacyjne
zamieszczone na stronie
internetowej Programu są

Dokumenty poewaluacyjne
zamieszczone na stronie
internetowej Programu są

Dokumenty poewaluacyjne
zamieszczone na stronie
internetowej Programu są

internetowej Programu wraz stwierdzono, że zadanie
z oceną stopnia realizacji
zostały wykonane.
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zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
wraz z oceną stopnia
realizacji

dostosowane do standardów
dostępności. Zgodność
powstałych dokumentów z
Wytycznymi 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 stanowi ponadto
jeden z wymogów
stawianych wykonawcom w
SOPZ. Biorąc pod uwagę
techniczne aspekty
dokumentów i innych treści
zamieszczanych na stronie
internetowej Programu
należy uznać, że zadanie to
jest w dużym stopniu
realizowane.

dostosowane do standardów
dostępności. Zgodność
powstałych dokumentów z
Wytycznymi 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 stanowi ponadto
jeden z wymogów
stawianych wykonawcom w
SOPZ. Biorąc pod uwagę
techniczne aspekty
dokumentów i innych treści
zamieszczanych na stronie
internetowej Programu
należy uznać, że zadanie to
jest w dużym stopniu
realizowane.

dostosowane do standardów
dostępności. Zgodność
powstałych dokumentów z
Wytycznymi 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 stanowi ponadto
jeden z wymogów
stawianych wykonawcom w
SOPZ. Biorąc pod uwagę
techniczne aspekty
dokumentów i innych treści
zamieszczanych na stronie
internetowej Programu
należy uznać, że zadanie to
jest w dużym stopniu
realizowane.

dostosowane do standardów
dostępności. Zgodność
powstałych dokumentów z
Wytycznymi 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 stanowi ponadto
jeden z wymogów
stawianych wykonawcom w
SOPZ. Biorąc pod uwagę
techniczne aspekty
dokumentów i innych treści
zamieszczanych na stronie
internetowej Programu
należy uznać, że zadanie to
jest w dużym stopniu
realizowane.

Sposób wypełnienia
działania: współpraca na

W ramach województwa
działanie to nie jest

W ramach województwa
działanie to nie jest

W ramach województwa
działanie to nie jest

W ramach województwa
działanie to nie jest
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poziomie
międzynarodowym wraz z
oceną stopnia realizacji

podejmowane – jest ono
bowiem nieobligatoryjne.

podejmowane – jest ono
bowiem nieobligatoryjne

podejmowane – jest ono
bowiem nieobligatoryjne

podejmowane – jest ono
bowiem nieobligatoryjne

Obciążenie administracyjne związane z koniecznością uwzględnienia zasad horyzontalnych
Skala obciążenia
administracyjnego
związanego z koniecznością
uwzględniania zasad
horyzontalnych wśród
instytucji (wg skali: duże,
przeciętne, małe)

Czynności powodujące
nadmierne obciążenie
administracyjne po stronie
instytucji

małe

przeciętne

małe

przeciętne

Biorąc pod uwagę, że
obciążenie oceniono jako
niewielkie, brak jest
czynności, które można
określić jako nadmierne
obciążenie administracyjne

Obciążenie administracyjne
związane z uwzględnianiem
zasad horyzontalnych
odnotowano na etapie
programowania. Wiązało się
ono z koniecznością
sporządzenia dokumentacji
programowej s sposób
uwzględniający nowe
prawodawstwo, m.in.
wytyczne ministerialne.

Biorąc pod uwagę, że
obciążenie oceniono jako
niewielkie, brak jest
czynności, które można
określić jako nadmierne
obciążenie administracyjne

Konieczność uwzględnienia
na etapie programowania
rozwiązań służących realizacji
zasad horyzontalnych (m. in.
na listach sprawdzających).
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Pewne trudności
zaobserwowano również na
poziomie sporządzania
kryteriów wyboru projektów
oraz list sprawdzających
wykorzystywanych podczas
kontroli, jednak było to
obciążenie o charakterze
przejściowym.

Możliwości zmniejszenia
obciążenia
administracyjnego po stronie
instytucji

Biorąc pod uwagę, że
obciążenie oceniono jako
niewielkie, brak jest
czynności, które można
określić jako nadmierne
obciążenie administracyjne,
a tym samym – niezasadnym
jest wskazywanie możliwości
zmniejszenia skali tego
obciążenia.

Obciążenie administracyjne
wystąpiło na etapie
programowania. W opinii
Zespołu Badawczego
obciążenie to było niezbędne
do poniesienia, by sprawnie
realizować Program. Nie
istnieją możliwości
zmniejszenia skali tego
obciążenia.

Biorąc pod uwagę, że
obciążenie oceniono jako
niewielkie, brak jest
czynności, które można
określić jako nadmierne
obciążenie administracyjne,
a tym samym – niezasadnym
jest wskazywanie możliwości
zmniejszenia skali tego
obciążenia.

Obciążenie administracyjne
wystąpiło na etapie
programowania. W opinii
Zespołu Badawczego
obciążenie to było niezbędne
do poniesienia, by sprawnie
realizować Program. Nie
istnieją możliwości
zmniejszenia skali tego
obciążenia.

Skala obciążenia
administracyjnego
związanego z koniecznością
uwzględniania zasad

Przeciętne – zdaniem
beneficjentów obciążenie
było optymalne w stosunku
do osiągniętych efektów.

Małe – uwzględnienie zasad
horyzontalnych nie miało
wpływu na obciążenie

Przeciętne – uwzględnienie
zasad wymagało
dodatkowych działań,

Przeciętne – trudności
wynikały z braku zrozumienia
zasad horyzontalnych oraz
przyświecającej im idei i
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horyzontalnych wśród
beneficjentów (wg skali:
duże, przeciętne, małe)

Jedynie 3,86% badanych
beneficjentów uznało, że
obciążenie to było duże.

administracyjne
beneficjentów.

jednak nie były one
uciążliwe dla beneficjentów.

występowały przede
wszystkim w początkowym
okresie realizacji Programu.

Nie odnotowano czynności
powodujących nadmierne
obciążenie administracyjne
beneficjentów.

Czynności powodujące
obciążenie odnotowano
jeszcze przed rozpoczęciem
merytorycznej realizacji
projektu – spowodowane
były one koniecznością
wypełnienia formalnych
przesłanek, tj. np.
zatrudnienie do realizacji
projektu osoby z
niepełnosprawnością w celu
spełnienia pozytywnego
oddziaływania na zasadę
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami bądź
uwzględnienie wskaźników w
podziale na płeć.

Trudności związane ze
stosowaniem zasad
horyzontalnych w projektach
wynikały z braku
świadomości beneficjentów
w zakresie tego, jak
realizować poszczególne
zasady horyzontalne oraz
dlaczego stosowanie zasad
jest istotne. Trudności te
obserwowano w
początkowej fazie realizacji
Programu – udało je się
przezwyciężyć poprzez
działalność informacyjnoedukacyjną oraz współpracę
beneficjentów/wnioskodawc
ów z pracownikami instytucji
organizujących konkurs.

Za najbardziej uciążliwe
uznano:
 Rozliczanie projektu,
które uznano za
skomplikowane;

Czynności powodujące
nadmierne obciążenie
administracyjne po stronie
beneficjentów

 Konieczność prowadzenia
rozległej dokumentacji
projektu.
Zaobserwowane czynności
powodują jednak obciążenie
związane z realizacją całego
projektu, nie zaś wyłącznie
zasad horyzontalnych.

Elementy, które można
określić jako nadmierne
obciążenie administracyjne
wynikały ze specyfiki grupy
docelowej (odbiorców
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Nie odnotowano czynności
powodujących nadmierne
obciążenie administracyjne
beneficjentów.

Biorąc pod uwagę
konieczność prawidłowej
realizacji Programu nie
dostrzega się możliwości
zmniejszenia obciążeń
administracyjnych
beneficjentów – nie są one
spowodowane

Podjęte działania
informacyjno-edukacyjne
oraz zaangażowanie
pracowników instytucji
organizujących konkurs
pozwoliły na
zminimalizowanie skali
trudności. Obecnie trudności

projektu). Osoby narażone
na dyskryminację,
uczestniczące w
przedsięwzięciach
współfinansowanych z
Programu bywały dotknięte
problemami takimi jak np.
alkoholizm. Tym samym
konieczność przekonywania
takich osób do walki z
nałogiem oraz motywowanie
i dyscyplinowanie
uczestników projektów
korzystających ze wsparcia
powodowała pewnego
rodzaju obciążenie.

Możliwości zmniejszenia
obciążenia
administracyjnego po stronie
beneficjentów

Biorąc pod uwagę
konieczność prawidłowej
realizacji Programu nie
dostrzega się możliwości
zmniejszenia obciążeń
administracyjnych
beneficjentów.
Rozwiązaniem może być
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

jedynie przejście na tryb
przekazywania
dokumentacji wyłącznie
elektronicznie, co będzie
stanowiło uproszczenie
względem zaobserwowanych
trudności.

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

skomplikowaniem procedur
administracyjnych, a
wynikają z konieczności
zapewnienia zasad
horyzontalnych w
planowanych projektach.

występują na relatywnie
niewielkim poziomie.

10,79%

17,00%

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych uprawnień
Odsetek projektów, w
których zastosowano
mechanizm racjonalnych
usprawnień

5,29%

2,59%

Skala projektów neutralnych w EFRR w odniesieniu do zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Odsetek projektów
neutralnych wobec zasady
równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach EFRR

Średnio 55,88% projektów,
w tym:
 OP 1 (PI 1a, 1b, 3a, 3c) 48,11%
 OP 2 (PI 2c) - 51,11%

Statystyki w tym zakresie nie
są prowadzone przez
instytucje realizujące
Program

Średnio 14,13% projektów,
w tym:
 OP 3 (PI 4a, 4b, 4c, 4e, 4g)
– 10,97%
 OP 4 (PI 6a, 6b, 6c, 5b) –
11,11%

Średnio 8,02% projektów, w
tym:
 OP 1 (PI 1a, 1b) - 10,00%
 OP 2 (PI 3a, 3b, 3c) 28,57%
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

 OP 3 (PI 4a, 4c, 4e, 6e) 61,20%

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

 OP 5 (PI 7b, 7d) – 20,51%

 OP 3 (PI 4a, 4b, 4c, 4e)48,48%

 OP 6 (PI 9a, 9b) – 1.92%

 OP 4 (PI 5b, 6a, 6b, 6c, 6d) 60,16%

 OP 4 (PI 5b, 6a, 6b, 6c, 6d) 7,58%

 OP 5 (PI 7b, 7c, 7d, 4e) 43,14%

 OP 5 (PI 7b, PI 7d) - 0,00%
 OP 6 (PI 4c, 4e, 6d, 7b, 9b,
10a) - 20,00%

 OP 6 (PI 8b, 9a, 9b, 10) 64,34%

 OP 7 (PI 2c, 8b, 9a, 10a) 5,68%

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali przedstawiciele instytucji wdrażających Program oraz sposoby radzenia sobie
z nimi

Trudności dot. wdrażania –
po stronie instytucji
programowych

Trudności definicyjne,
wymagające pogłębienia
wiedzy na początkowym
etapie wdrażania Programu.

Na etapie wdrażania nie
zaobserwowano wystąpienia
trudności związanych z
uwzględnianiem zasad
horyzontalnych.

Na etapie wdrażania nie
zaobserwowano trudności
po stronie instytucji
programowych. Upatrywano
tego w zaangażowaniu
pracowników –
przejawiającym się we
współpracy pracowników IZ
oraz IP w zakresie określania
wymogów dot. zasad

Niewielka świadomość
beneficjentów w zakresie
możliwości stosowania w
projekcie mechanizmu
racjonalnych usprawnień.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

horyzontalnych w
dokumentacji konkursowej
oraz w edukowaniu
wnioskodawców.

Uczestnictwo pracowników
Sposoby radzenia sobie z
instytucji w szeregu spotkań
trudnościami przez instytucje informacyjnych i szkoleń
programowe
dotyczących zasad
horyzontalnych.

Na etapie wdrażania nie
zaobserwowano wystąpienia
trudności związanych z
uwzględnianiem zasad
horyzontalnych.

Na etapie wdrażania nie
zaobserwowano trudności
po stronie instytucji
programowych. Upatrywano
tego w zaangażowaniu
pracowników –
przejawiającym się we
współpracy pracowników IZ
oraz IP w zakresie określania
wymogów dot. zasad
horyzontalnych w
dokumentacji konkursowej
oraz w edukowaniu
wnioskodawców.

Zwiększenie nacisku na
komponent szkoleniowy
kierowany do beneficjentów
oraz wnioskodawców.

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali beneficjenci oraz sposoby radzenia sobie z nimi
Trudności dot. wdrażania –
po stronie beneficjentów

Do głównych trudności
zaliczyć należy:

Wśród beneficjentów nie
zaobserwowano wystąpienia
trudności związanych z

Konieczność osiągnięcia
celów związanych z zasadami

Niewielka świadomość
beneficjentów w zakresie
możliwości stosowania w
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

 brak pomysłów na
innowacyjne rozwiązania
związane z
przestrzeganiem zasad
horyzontalnych
zapewnienie uczestnictwa
w projekcie osobie z
niepełnosprawnościami

uwzględnianiem zasad
horyzontalnych.

horyzontalnymi w
określonym terminie.

projekcie mechanizmu
racjonalnych usprawnień.

Wydłużanie okresu realizacji
projektu.

Uwzględnienie koncepcji
uniwersalnego
projektowania na etapie
wniosku o dofinansowanie,
co eliminuje konieczność

 konieczność
monitorowania stopnia
wdrażania zasad
horyzontalnych
 realizacja wskaźników
odnoszących się do zasad
horyzontalnych
 mała wiedza dotycząca
wdrożenia tych zasad.

Sposoby radzenia sobie z
trudnościami przez
beneficjentów

Beneficjenci wskazali na
następujące sposoby
radzenia sposoby radzenia
sobie z trudnościami:

Wśród beneficjentów nie
zaobserwowano wystąpienia
trudności związanych z
uwzględnianiem zasad
horyzontalnych.
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RPO WP Podkarpacie
 Regularny przegląd
przepisów prawnych, w
tym wytycznych,
związanych z realizacją
projektu;

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
wprowadzania zmian do
projektu na późniejszym
etapie.

 Bieżące monitorowanie
wskaźników w celu
szybkiego wykrycia
pojawiających się
trudności (np. braku
zgłoszeń osób z
niepełnosprawnościami
do projektu) i reagowania
na nie;
 Współpracę z opiekunem
projektu;
 Korzystanie z baz dobrych
praktyk;
 Wymianę doświadczeń z
innymi beneficjentami,
realizującymi podobne
tematycznie projekty;

47 | S t r o n a

Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

 Wymianę doświadczeń z
potencjalnymi
partnerami projektu
(jednostkami samorządu
terytorialnego, szkołami
itp.);
 Dyskusje w gronie
członków zespołu
projektowego oraz tzw.
burza mózgów;
 Współpracę z firmą
consultingową zajmującą
się wsparciem w zakresie
realizacji projektów;
 Przeszukiwanie Internetu
w celu znalezienia
rozwiązania
pojawiających się
trudności.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Skala stosowania procedury odwoławczej w związku z niewłaściwą oceną projektu w zakresie zasad horyzontalnych
Średnio 17,44% projektów,
w tym:

Średnio 1,82%, w tym:
Odsetek projektów, w
których zastosowano
procedurę odwoławczą z
uwagi na niewłaściwą ocenę
zasad horyzontalnych

Nie stwierdzono
zastosowania procedury
odwoławczej w związku z
niewłaściwą oceną
uwzględniania w projekcie
zasad horyzontalnych.

 PI 2c – 12,50%
 PI 3a, 3b i 3c – 3,36%
 PI 5b, 6a i 6b – 5,41%
 PI 6c i 6d – 15,15%
 PI 8i, 8iii i 8iv – 0,54%
 PI 9a, 9b i 10a – 7,55%

 PI 8iv – 40,00%
Brak zastosowania procedury
odwoławczej z uwagi na
niewłaściwą ocenę zasad
horyzontalnych

 PI 8vi – 16,67%
 PI 9i – 71,73%
 PI 9iv – 27,66%
 PI 10i – 50,00%
 PI 10iv – 47,22%
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KONTROLA
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

TAK – pośrednio, poprzez
przyjęty sposób doboru
próby i zakres kontrolowanej
dokumentacji.

TAK – pośrednio, poprzez
uwzględnienie kontroli zasad
horyzontalnych i wymogów z
nimi związanych w ramach
dobranej próby – m.in.
poprzez uwzględnienie
kwestii dot. zasad na listach
sprawdzających/kontrolnych

Ujęcie zasad horyzontalnych na poziomie systemu kontroli

Uwzględnienie tematyki
zasad horyzontalnych w
ramach Rocznego Planu
Kontroli

TAK – pośrednio, poprzez
uwzględnienie kontroli zasad
horyzontalnych i wymogów z
nimi związanych w ramach
dobranej próby – m.in.
poprzez uwzględnienie
kwestii dot. zasad na listach
sprawdzających/kontrolnych.

TAK – pośrednio, poprzez
uwzględnienie kontroli zasad
horyzontalnych i wymogów z
nimi związanych w ramach
dobranej próby – m.in.
poprzez uwzględnienie
kwestii dot. zasad na listach
sprawdzających/kontrolnych.

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności

Uwzględnienie równości płci
jako kryterium w ramach
doboru próby projektów do
kontroli

W ramach kontroli
prowadzonych w Programie
nie odnotowano, by równość
płci stanowiła kryterium
doboru próby do kontroli.
Element ten jest
weryfikowany jednak w

W ramach kontroli
prowadzonych w Programie
nie odnotowano, by równość
płci stanowiła kryterium
doboru próby do kontroli.
Element ten jest
weryfikowany jednak w

W ramach kontroli
prowadzonych w Programie
nie odnotowano, by równość
płci stanowiła kryterium
doboru próby do kontroli.
Element ten jest
weryfikowany jednak w

W ramach kontroli
prowadzonych w Programie
nie odnotowano, by równość
płci stanowiła kryterium
doboru próby do kontroli.
Element ten jest
weryfikowany jednak w
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Zakres dokumentacji dot.
stosowania zasad

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

ramach kontroli całego
projektu poprzez
sprawdzenie zgodności
realizowanego projektu z
założeniami oraz
sprawdzenie zgodności
faktycznej realizacji projektu
ze standardami dostępności
– w ten sposób
uwzględniona jest również
zasada równości płci i jej
kontrola w projektach.
Podejście takie jest zgodne z
Wytycznymi 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.

ramach kontroli całego
projektu poprzez
sprawdzenie zgodności
realizowanego projektu z
założeniami oraz
sprawdzenie zgodności
faktycznej realizacji projektu
ze standardami dostępności
– w ten sposób
uwzględniona jest również
zasada równości płci i jej
kontrola w projektach.
Podejście takie jest zgodne z
Wytycznymi 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.

ramach kontroli całego
projektu poprzez
sprawdzenie zgodności
realizowanego projektu z
założeniami oraz
sprawdzenie zgodności
faktycznej realizacji projektu
ze standardami dostępności
– w ten sposób
uwzględniona jest również
zasada równości płci i jej
kontrola w projektach.
Podejście takie jest zgodne z
Wytycznymi 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.

ramach kontroli całego
projektu poprzez
sprawdzenie zgodności
realizowanego projektu z
założeniami oraz
sprawdzenie zgodności
faktycznej realizacji projektu
ze standardami dostępności
– w ten sposób
uwzględniona jest również
zasada równości płci i jej
kontrola w projektach.
Podejście takie jest zgodne z
Wytycznymi 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.

Zakres dokumentacji jest
zależny od rodzaju

Zakres dokumentacji jest
zależny od rodzaju

Kontrola danych dot.
uczestników projektów w

Zakres dokumentacji jest
zależny od rodzaju
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

horyzontalnych, podlegający
kontroli

projektów, jednak co do
zasady kontrola obejmuje
całość dokumentacji
dotyczącej projektu, w tym
również listy uczestników
projektów.

projektów, jednak co do
zasady kontrola obejmuje
całość dokumentacji
dotyczącej projektu, w tym
również listy uczestników
projektów.

przypadku rozliczania
kosztów rzeczywiście
poniesionych.

projektów, jednak co do
zasady kontrola obejmuje
całość dokumentacji
dotyczącej projektu, w tym
również listy uczestników
projektów.

W przypadku kosztów
ryczałtowych –
dokumentacja
potwierdzająca poniesienie
wydatków.
Weryfikacja pogłębiona
dokumentacji obejmuje
również zagadnienie
kwalifikowalności
uczestników projektów.

Uwzględnienie zapisów dot.
zasad horyzontalnych na
listach sprawdzających
wykorzystywanych w trakcie
kontroli

TAK

TAK

TAK

TAK
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali przedstawiciele instytucji wdrażających Program oraz sposoby radzenia sobie
z nimi

Trudności dot. wdrażania –
po stronie instytucji
programowych

Niewystarczające opisy dot.
wdrażania zasad
horyzontalnych w ramach
wniosku o dofinansowanie

Przedstawiciele instytucji
programowych wskazali, że
pewną trudność sprawia
kontrola części zasad
horyzontalnych (przede
wszystkim zasady równości
szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
zasady równości szans kobiet
i mężczyzn) na etapie
trwałości projektów. Wynika
to z faktu, że część projektów
oddziałuje w sposób
neutralny na niektóre zasady
horyzontalne (np. budowa
drogi, kanalizacji itp. ma
neutralny wpływ na zasadę
równości szans kobiet i
mężczyzn).

Na etapie kontroli nie
wystąpiły problemy
dotyczące uwzględniania
zasad horyzontalnych.

Jedyną zaobserwowaną
trudnością było nieznaczne
zwiększenie obciążenia
administracyjnego na etapie
kontroli w związku z
koniecznością uwzględnienia
zasad horyzontalnych
podczas przeprowadzanych
kontroli.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Na etapie kontroli nie
wystąpiły problemy
dotyczące uwzględniania
zasad horyzontalnych.

Nie obserwuje się możliwości
zmniejszenia skali obciążenia
administracyjnego – poprzez
działania pracowników
instytucji realizującej
Program zwiększa się
motywacja beneficjentów do
tego, by realizować zasady
horyzontalne w ramach
wdrażanych przez nich
przedsięwzięć – mają oni
bowiem świadomość, że ich
nieuwzględnienie może
zostać poddane kontroli i
obarczone nałożeniem
kary/korekty finansowej.

Wskazano również na
kwestię dyskusji nad
kształtem list
sprawdzających (pod kątem
uwzględniania przez nie
zasad horyzontalnych), które
są wykorzystywane podczas
kontroli.

Wprowadzenie modyfikacji
wzoru wniosku o
Sposoby radzenia sobie z
dofinansowanie, polegające
trudnościami przez instytucje
na stworzeniu odrębnych pól
programowe
do opisu zasad
horyzontalnych

Kwestia kontroli ww.
aspektów jest narzucana
odgórnie. Biorąc pod uwagę
to, by działanie związane z
kontrolą tych zasad
horyzontalnych w niektórych
projektach nie było
potraktowane ośmieszająco
dla Programu, kontrolerzy
przyjęli umieszczanie w
dokumentach pokontrolnych
adnotacji, że w takich
projektach ww. zasady są
zachowane z uwagi na to, że
działania projektowe wpisują
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie
się w Program, który z kolei
uwzględnia te zasady.

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
Efektem zaangażowania
pracowników na etapie
kontroli jest brak wykrytych
nieprawidłowości dot. zasad
horyzontalnych. Tym samym
obciążenie jest związane z
wymiernymi efektami, jakie
obserwuje się w Programie,
jeśli chodzi o przestrzeganie
zasad horyzontalnych.
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EWALUACJA
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności

Sposób uwzględnienia zasad
horyzontalnych na etapie
przygotowania ewaluacji
(założenia do badania,
zagadnienia objęte
ewaluacją itp.)

 Konsultacje SOPZ z
przedstawicielami Grupy
Sterującej Ewaluacją
 Konsultacje założeń
badania z
przedstawicielami Grupy
Sterującej Ewaluacją
 Umożliwienie
przeprowadzenia części
badań w formie
umożliwiającej udział osób
z niepełnosprawnościami
(np. dopuszczenie
możliwości realizacji
wywiadów telefonicznych
zamiast osobistych)
 Uwzględnienie
konieczności stosowania

Na etapie przygotowania
ewaluacji treść dokumentów
przetargowych oraz
dokumentów powstałych w
ramach ewaluacji jest
konsultowana z członkami
GSE.

Wymogi odnośnie do
przedmiotu badania
wymagają uwzględnienia, w
miarę możliwości, zasad
horyzontalnych (np. poprzez
prezentowanie wyników w
podziale na płeć). Produkty
ewaluacji muszą też spełniać
standardy dostępności.

Na poziomie ewaluacji
uwzględniane jest zarówno
dostosowanie dokumentów
ewaluacyjnych oraz
wszystkich produktów
powstałych w wyniku
badania do standardów
dostępności, jak również
przedstawienie, tam, gdzie
jest to zasadne, wszystkich
wyników w podziale na wiek,
płeć, niepełnosprawność
oraz inne cechy różnicujące
uczestników projektów,
mogące kwalifikować ich do
grupy osób narażonych na
dyskryminację.

Na etapie przygotowania
ewaluacji treść dokumentów
przetargowych oraz
dokumentów powstałych w
ramach ewaluacji jest
konsultowana z członkami
GSE.

Wymogi odnośnie do
przedmiotu badania
wymagają uwzględnienia, w
miarę możliwości, zasad
horyzontalnych (np. poprzez
prezentowanie wyników w
podziale na płeć). Produkty
ewaluacji muszą też spełniać
standardy dostępności.
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

zasad horyzontalnych, w
tym standardów
dostępności w każdym z
dokumentów
poewaluacyjnych
Wpływ stosowania zasad horyzontalnych na faktyczną poprawę sytuacji osób z grup marginalizowanych (osób z niepełnosprawnościami, kobiet i
mężczyzn itp.)
Liczba rekomendacji
odnoszących się
bezpośrednio bądź
pośrednio do zasady
0
zrównoważonego rozwoju w
ramach dotychczas
przeprowadzonych ewaluacji

0

0

3

Liczba rekomendacji
odnoszących się
bezpośrednio bądź
pośrednio do zasady
równości szans i
niedyskryminacji w ramach
dotychczas
przeprowadzonych ewaluacji

0

2

0

0
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Liczba rekomendacji
odnoszących się
bezpośrednio bądź
pośrednio do zasady
równości płci w ramach
dotychczas
przeprowadzonych ewaluacji

0

0

1

0

Liczba rekomendacji
odnoszących się
bezpośrednio bądź
pośrednio do tematyki
wszystkich zasad
horyzontalnych w ramach
dotychczas
przeprowadzonych ewaluacji

0

0

1

4

Działania podejmowane w ramach ewaluacji a ich wpływ na zapewnienie zasad horyzontalnych
Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: KJE

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: JE

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: IZ

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: IP

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: KE

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: KM

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: GSE

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji:
ewaluatorzy

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
proces ewaluacji: Inne
podmioty

NIE

NIE

NIE

NIE

Powołanie Grupy Sterującej
Ewaluacją

TAK

TAK

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Tryb powołania Grupy
Sterującej Ewaluacją

Uchwała
Zarządu Województwa

Uchwała
Zarządu Województwa

Zarządzenie
Marszałka Województwa

Uchwała
Zarządu Województwa

Podmioty uczestniczące w
Grupie Sterującej Ewaluacją:
przedstawiciele instytucji
zaangażowanych w realizację
RPO WP 2014-2020

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty uczestniczące w
Grupie Sterującej Ewaluacją:
przedstawiciele środowiska
eksperckiego

TAK

NIE

NIE

NIE

Podmioty uczestniczące w
Grupie Sterującej Ewaluacją:
przedstawiciele instytucji
realizujących badania,
ekspertyzy, ewaluacje

TAK

NIE

NIE

NIE

Podmioty uczestniczące w
Grupie Sterującej Ewaluacją:
przedstawiciele partnerów
spoza administracji
publicznej – partnerzy

TAK

NIE

NIE

NIE
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie dla JE RPO WP w
zakresie realizacji procesu
ewaluacji RPO, w tym
zwiększenia jego jakości i
efektywności, w
szczególności przy
przeglądzie PE RPO WP oraz
jego aktualizacji

TAK

TAK

TAK

TAK

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
Wsparcie w zakresie
realizacji procesu ewaluacji
RPO, w tym zwiększenia jego
jakości i efektywności, w
szczególności przy
formułowaniu założeń

TAK

TAK

TAK

NIE

gospodarczy, społeczni,
przedstawiciele podmiotów
reprezentujących
społeczeństwo obywatelskie
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie w zakresie realizacji
procesu ewaluacji RPO, w
tym zwiększenia jego jakości
i efektywności, w
szczególności przy ocenie
dokumentów tworzonych w
ramach badań
ewaluacyjnych

TAK

TAK

TAK

TAK

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie w zakresie realizacji
procesu ewaluacji RPO, w
tym zwiększenia jego jakości
i efektywności, w
szczególności przy
opracowywaniu rozwiązań
służących podniesieniu
jakości i efektywności
procesu ewaluacji, m.in. w

TAK

NIE

NIE

NIE

planowanego badania
ewaluacyjnego
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

TAK

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

zakresie zlecania i realizacji
badań, współpracy z
Wykonawcami, sposobów
wykorzystania oraz
upowszechniania wyników
badań
Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie w zakresie realizacji
procesu ewaluacji RPO, w
tym zwiększenia jego jakości
i efektywności, w
szczególności przy
rozpowszechnianiu wyników
przeprowadzonych badań
ewaluacyjnych wśród
reprezentowanych
środowisk
Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie przy formułowaniu
kryteriów wyboru
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

TAK

NIE

wykonawcy badania
ewaluacyjnego oraz
kryteriów oceny ofert
składanych przez oferentów
Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
monitorowanie procesu
wdrażania rekomendacji
sformułowanych w wyniku
przeprowadzonych ewaluacji

TAK

TAK

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
pomoc w budowaniu
potencjału ewaluacyjnego
poprzez gromadzenie i
szerzenie wiedzy w zakresie
ewaluacji

TAK

NIE

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
pomoc w budowaniu
potencjału ewaluacyjnego
poprzez udział w szkoleniach,

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

NIE

NIE

TAK

warsztatach w zakresie
ewaluacji
Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
wsparcie
dla
Jednostki
Ewaluacyjnej w zakresie prac
nad perspektywą 2021-2027

NIE

w
kontekście
konsultacji
wstępnego raportu końcowego i
zawartych tam rekomendacji.

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
nadanie statusu
rekomendacjom

TAK – poprzez możliwość
zgłaszania uwag do
propozycji rekomendacji

TAK

NIE

TAK

Zakres zadań zleconych
Grupie Sterującej Ewaluacją:
zgłaszanie propozycji
ewaluacji ad hoc
wynikających z bieżących
potrzeb

TAK

TAK

NIE

TAK
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali przedstawiciele instytucji wdrażających Program oraz sposoby radzenia sobie
z nimi

Trudności dot. wdrażania –
po stronie instytucji
programowych

Brak zainteresowania
podmiotów spoza
administracji publicznej
aktywnym udziałem w
ramach Grupy Sterującej
Ewaluacją

Wprowadzenie modyfikacji
mających na celu
usprawnienie działania
Grupy: organizacja prac GSE
w trybie konsultacji
Sposoby radzenia sobie z
prowadzonych drogą
trudnościami przez instytucje elektroniczną, doraźnych
programowe
spotkań konsultacyjnych i
posiedzeń – w zależności od
potrzeb, zmiana regulaminu
grupy mająca na celu
koncentrację pracy GSE na
aspektach merytorycznych

Nie zidentyfikowano
wystąpienia trudności
związanych z
uwzględnieniem zasad
horyzontalnych na poziomie
ewaluacji.

Nie zidentyfikowano
wystąpienia trudności
związanych z
uwzględnieniem zasad
horyzontalnych na poziomie
ewaluacji.

Na etapie ewaluacji nie
wystąpiły trudności
dotyczące zasad
horyzontalnych.

W odniesieniu do etapu
ewaluacji trudności nie
odnotowano.

Na etapie ewaluacji nie
wystąpiły trudności
dotyczące zasad
horyzontalnych.

W odniesieniu do etapu
ewaluacji trudności nie
odnotowano.
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

przeprowadzanego badania.
Dokonanie przeglądu prac
Grupy z możliwością
wykreślenia/dodania
członków
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SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITOROWANIE
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności
Sposób monitorowania
zasady równości szans kobiet
i mężczyzn

Poprzez monitorowanie
wskaźników w podziale na
płeć

Poprzez monitorowanie
wskaźników w podziale na
płeć

Poprzez monitorowanie
wskaźników w podziale na
płeć

Poprzez monitorowanie
wskaźników w podziale na
płeć

Sposób monitorowania
zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Poprzez gromadzenie danych
na temat sytuacji społecznej
oraz niepełnosprawności
uczestników

Poprzez gromadzenie danych
na temat sytuacji społecznej
oraz niepełnosprawności
uczestników

Poprzez gromadzenie danych
na temat sytuacji społecznej
oraz niepełnosprawności
uczestników

Poprzez gromadzenie danych
na temat sytuacji społecznej
oraz niepełnosprawności
uczestników

Sposób monitorowania
zasady zrównoważonego
rozwoju

Poprzez przeznaczenie części
alokacji na działania
zapobiegające zmianom
klimatu

Poprzez przeznaczenie części
alokacji na działania
zapobiegające zmianom
klimatu

Poprzez przeznaczenie części
alokacji na działania
zapobiegające zmianom
klimatu

Poprzez przeznaczenie części
alokacji na działania
zapobiegające zmianom
klimatu

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali przedstawiciele instytucji wdrażających Program oraz sposoby radzenia sobie
z nimi
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: Marszałek
Województwa
(Przewodniczący)

TAK

TAK

TAK

TAK

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: liczba
przedstawicieli strony
rządowej

9 osób

9 osób

10 osób

23 osoby

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: liczba
przedstawicieli strony
samorządowej

18 osób

15 osób

10 osób

25 osób

14 osoby

18 osób

28 osób

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: liczba
17 osób
przedstawicieli partnerów
społeczno-gospodarczych - w
tym przedstawiciele
organizacji związkowych,
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: liczba
obserwatorów

15 osób

8 osób

20 osób

8 osób

Podmioty zaangażowane w
prace Komitetu
Monitorującego: liczba
przedstawicieli Komisji
Europejskiej

3 osoby

Nie określono

3 osoby

2 osoby

Grupy robocze powołane w
ramach prac Komitetu
Monitorującego: liczba
powołanych grup

3

11

1

2

Grupy robocze powołane w
ramach prac Komitetu
Monitorującego - rodzaje

 Grupa robocza ds.
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT) oraz
MOF Komitetu

 Grupa robocza ds.
 Grupa robocza ds.
instrumentów finansowych
przedsiębiorstw i innowacji

organizacji pracodawców, izb
gospodarczych, środowiska
naukowego, organizacji
pozarządowych

 Grupa robocza ds.
Europejskiego Funduszu
Społecznego
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Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie
Monitorującego
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020;
 Grupa robocza ds. zdrowia
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020;

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

 Grupa robocza ds.
Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego

RPO WŚ Świętokrzyskie
 Grupa robocza ds.
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

 Grupa robocza ds.
Europejskiego Funduszu
Społecznego

 Grupa robocza ds.
zrównoważonego rozwoju i
energii Komitetu
Monitorującego
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata
2014-2020.
Przedstawienie wskaźników
dot. osób w podziale na płeć

TAK

TAK

TAK

TAK
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INFORMACJA I PROMOCJA
Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności

Poruszanie zagadnień dot.
zasad horyzontalnych w
ramach spotkań i szkoleń

Liczba szkoleń i spotkań
informacyjnych
poświęconych w całości
zasadom horyzontalnym

Zagadnienia były poruszane
również w ramach szkoleń i
spotkań bezpośrednio nie
odnoszących się do zasad
horyzontalnych

4 – dot. równości i
niedyskryminacji
1 – dot. ogółem zasad
horyzontalnych
Łącznie 5 wydarzeń

Zagadnienia były poruszane
również w ramach szkoleń i
spotkań bezpośrednio nie
odnoszących się do zasad
horyzontalnych

0 – zagadnienia były
poruszane w ramach szkoleń
i spotkań informacyjnych nie
odnoszących się w sposób
bezpośredni do zasad
horyzontalnych

Zagadnienia były poruszane
również w ramach szkoleń i
spotkań bezpośrednio nie
odnoszących się do zasad
horyzontalnych

Na stronie Programu nie
udostępniono materiałów ze
szkoleń, co uniemożliwia
udzielenie odpowiedzi na to
pytanie.

3 – dot. zrównoważonego
rozwoju
1 – dot. równości i
niedyskryminacji
1 – dot. ogółem zasad
horyzontalnych

2 wydarzenia – dot. równości
i niedyskryminacji

Łącznie 5 wydarzeń
Liczba udostępnionych
materiałów, poradników itp.,
dot. zasad horyzontalnych

4 szt.:

3 szt.:

7 szt.:

1) Poradnik dotyczący
zasady równości szans

1) Realizacja zasady
równości szans i

1) Realizacja zasady
równości szans i

BRAK
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RPO WP Podkarpacie
kobiet i mężczyzn w
funduszach unijnych na
lata 2014-2020
2) Materiały ze szkolenia
dot. realizacji zasady
równości szans i
niedyskryminacji
3) Materiały ze szkolenia
dotyczącego zasady
równości szans w
projektach EFS
4) Materiały szkoleniowe
dotyczące poprawnej
realizacji zasady
dostępności

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Poradnik dla realizatorów
projektów i instytucji
systemu wdrażania
funduszy europejskich
2014-2020

niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Poradnik dla realizatorów
projektów i instytucji
systemu wdrażania
funduszy europejskich
2014-2020

2) Fundusze Europejskie bez
barier. Usprawnienia dla
osób z
niepełnosprawnością

2) Dostępność serwisów
internetowych – dobre
praktyki w projektowaniu
serwisów internetowych

3) Podręcznik stosowania
klauzul społecznych w
zamówieniach
publicznych

3) Europejskie standardy
przygotowania tekstu
łatwego do czytania i
zrozumienia

RPO WŚ Świętokrzyskie

4) E-podręcznik dostępny
dla wszystkich
5) Dostępne wydarzenia w
praktyce
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

6) Praktyczny poradnik
savoir-vivre wobec osób
niepełnosprawnych
7) Jak wdrażać Ustawę o
zapewnianiu
dostępności?

Sposób promowania zasad
horyzontalnych na stronie
Programu

1) Zakładka „Pobierz
poradniki i publikacje”
2) Umieszczanie na stronie
internetowej materiałów
szkoleniowych dot. zasad
horyzontalnych

1) Zakładka „Pobierz
poradniki i publikacje”
2) Zakładka „Równość szans
i niedyskryminacja”

Umieszczanie na stronie
internetowej materiałów
szkoleniowych dot. zasad
horyzontalnych

Zakładka „znajdź projekt dla
siebie”

5 wydarzeń, w tym:

5 wydarzeń, w tym:

5 wydarzeń, w tym:

o Dni Otwarte Funduszy
Europejskich

o Dni Otwarte Funduszy
Europejskich

o Dni Otwarte Funduszy
Europejskich

3) Umieszczanie na stronie
internetowej materiałów
szkoleniowych dot. zasad
horyzontalnych

17 wydarzeń, w tym:
Liczba i rodzaj wydarzeń
informacyjno-promocyjnych
zorganizowanych we
współpracy z partnerami

o Dni Otwarte Funduszy
Europejskich (5 edycji)
o Forum Innowacji Sektora
Kosmicznego
o Skarby Unii
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

o Forum Inteligentnego
Rozwoju
o Z Funduszami na
Majówkę
o Wystartuj z nami – czas
na Fundusze Europejskie
(2 edycje)
o Fundusze Europejskie –
Podkarpackie korzysta
o Fundusze dla każdego
o Fundusze Ro(c)kujące w
Cieszanowie (2 edycje)
o Na drodze do Funduszy
Europejskich –
Stachuriada 2018
o Podkarpackie Pokazy
Lotnicze – Na pokładzie
Funduszy Europejskich
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Rozumienie zasad horyzontalnych przez beneficjentów i wnioskodawców oraz dostęp do informacji w zakresie tych zasad
Stopień rozumienia przez
wnioskodawców i
beneficjentów zasad
horyzontalnych: zasada
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów. Jest to
najsilniej zaakcentowana w
projektach zasada.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów. Jest to
najsilniej zaakcentowana w
projektach zasada.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów. Jest to
najsilniej zaakcentowana w
projektach zasada.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów. Jest to
najsilniej zaakcentowana w
projektach zasada.

Stopień rozumienia przez
wnioskodawców i
beneficjentów zasad
horyzontalnych: zasada
równości szans kobiet i
mężczyzn

Zasada jest postrzegana jako
bezwzględna równość
pomiędzy uczestnikami płci
żeńskiej i męskiej, co jest
niewłaściwe z punktu
widzenia przyczyn
wprowadzenia tej zasady w
życie oraz do projektów
unijnych. Pomimo pozornie
prostego i zrozumiałego
znaczenia zasada ta
nastręcza trudności

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Stopień rozumienia przez
wnioskodawców i
beneficjentów zasad
horyzontalnych: zasada
zrównoważonego rozwoju

Stopień rozumienia zasady
jest zróżnicowany\: część
spośród beneficjentów
postrzega zasadę właściwie,
część zaś ogranicza
rozumienie zasady do kwestii
stricte środowiskowych, nie
dostrzegając elementów
społecznych oraz
gospodarczych, które
również składają się na
zasadę.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.

Zasada jest rozumiana w
dużym stopniu, nie
obserwuje się
nieprawidłowości w
uwzględnianiu zasady przez
beneficjentów.

Wpływ realizacji projektu na
rozumienie przez
beneficjentów zasad
horyzontalnych

Podjęte działania miały duży
bądź przeciętny wpływ na
rozumienie przez
beneficjentów zasad
horyzontalnych.
Odnotowano jedynie
niewielki przypadków
(1,32%), w których
beneficjenci stwierdzili, że

Największa zmiana w
rozumieniu zaszła w
przypadku zasady równości
szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnością .
Wynika to z faktu, że
wcześniej zasada ta nie była
tak silnie akcentowana, jak w

Podjęte działania miały duży
wpływ na rozumienie przez
beneficjentów zasad
horyzontalnych. Zwrócono
uwagę na ścieżkę
negocjacyjną, stosowaną w
przypadku braku
wystarczająco
szczegółowego opisu zasad

O zrozumieniu projektu
świadczy fakt, że w trakcie
przeprowadzania kontroli w
ramach Programu nie
następowało nakładanie kar
w związku z
nieuwzględnieniem bądź
niewłaściwym
uwzględnieniem zasad

beneficjentom oraz
wnioskodawcom.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

podjęte działania miały mały
wpływ na rozumienie przez
nich zasad horyzontalnych.

obecnej perspektywie
finansowej (2014-2020) – od
początku bieżącej
perspektywy położono więc
nacisk na edukowanie
wnioskodawców i
beneficjentów w zakresie
uwzględniania tej zasady w
projektach, w tym w zakresie
uniwersalnego
projektowania, co
przyczyniło się do dużej
zmiany w rozumieniu zasady
wśród beneficjentów.

horyzontalnych, która
pozwala na uszczegółowienie
zapisów wniosku o
dofinansowanie. Należy
również wskazać na to, że
beneficjenci, w miarę upływu
czasu, coraz lepiej zdawali
sobie sprawę z wymogów
stawianych przez instytucje
organizujące konkurs.

horyzontalnych przez
beneficjentów. Tym samym
wiedza przekłada się na
praktyczne zastosowanie
zasad w realizowanym
przedsięwzięciu.

Trudności dotyczące wdrażania zasad horyzontalnych, na które napotykali przedstawiciele instytucji wdrażających Program oraz sposoby radzenia sobie
z nimi

Trudności dot. wdrażania –
po stronie instytucji
programowych

Niewielki zakres
dokumentacji, przede
wszystkim wśród małych
podmiotów, co może rodzić
potencjalne ryzyko wykrycia

Traktowanie – w
początkowym okresie
programowania – zasady
równości szans kobiet i
mężczyzn poprzez pryzmat
parytetu. Trudność taka
wystąpiła przede wszystkim

Konieczność prowadzenia u
stosowania zasad
horyzontalnych.

Nie odnotowano trudności
związanych zasadami
horyzontalnymi w związku z
uwzględnieniem partnerstwa
w programie.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

nieprawidłowości w
kontrolowanych projektach

w departamentach
wdrażających projekty w
ramach EFRR.

Sposoby radzenia sobie z
Brak możliwości wpływu na
trudnościami przez instytucje
zaobserwowaną trudność.
programowe

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Wzajemne uzupełnianie
wiedzy oraz pogłębianie jej –
pracownicy komórek
związanych z EFS, którzy
posiadali duże doświadczenie
w uwzględnianiu zasady
przekazywali wiedzę
pracownikom komórek
związanych z EFRR.

Szkolenie pracowników pod
kątem uwzględniania zasad
horyzontalnych w
projektach, co pozwoliło
nabyć im odpowiednią
wiedzę z tego zakresu do
prowadzenia szkoleń i
spotkań dla beneficjentów
oraz wnioskodawców.

Nie odnotowano trudności
związanych zasadami
horyzontalnymi w związku z
uwzględnieniem partnerstwa
w programie.

Konieczność prowadzenia
stron internetowych zgodnie
ze standardami dostępności.

Beneficjenci nie napotykali
na trudności związane z
koniecznością uwzględniania
zasad horyzontalnych.
Przedstawiciele instytucji
realizujących Program
upatrywali tego w szeroko
zakrojonych działaniach
informacyjno-edukacyjnych,
które były wobec
wykonawców stosowane od

Beneficjenci nie napotykali
na trudności związane z
koniecznością uwzględniania
zasad horyzontalnych.

Pojawiające się trudności
koncentrowały się wokół
następujących kwestii:
Trudności dot. wdrażania –
po stronie beneficjentów

 Brak pomysłów na
innowacyjne rozwiązania
związane z
przestrzeganiem zasad
horyzontalnych
 Zapewnienie
uczestnictwa w projekcie
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

osobie z
niepełnosprawnościami

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

samego początku
perspektywy finansowej
2014-2020.

 Konieczność
monitorowania stopnia
wdrażania zasad
horyzontalnych
 Realizacja wskaźników
odnoszących się do zasad
horyzontalnych
 Mała wiedzę dotyczącą
wdrożenia tych zasad
W celu minimalizacji
trudności stosowano
następujące rozwiązania:
Sposoby radzenia sobie z
trudnościami przez
beneficjentów

• Regularny przegląd
przepisów prawnych, w
tym wytycznych,
związanych z realizacją
projektu;
• Bieżące monitorowanie
wskaźników w celu
szybkiego wykrycia

Znajdowanie rozwiązania
problemów oraz ustalenia
pomiędzy opiekunem
projektu a beneficjentem.

Beneficjenci nie napotykali
na trudności związane z
koniecznością uwzględniania
zasad horyzontalnych.
Przedstawiciele instytucji
realizujących Program
upatrywali tego w szeroko
zakrojonych działaniach
informacyjno-edukacyjnych,
które były wobec
wykonawców stosowane od

Beneficjenci nie napotykali
na trudności związane z
koniecznością uwzględniania
zasad horyzontalnych.
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RPO WP Podkarpacie
pojawiających się
trudności (np. braku
zgłoszeń osób z
niepełnosprawnościami
do projektu) i reagowania
na nie;

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

samego początku
perspektywy finansowej
2014-2020.

• Współpracę z opiekunem
projektu;
• Korzystanie z baz dobrych
praktyk;
• Wymianę doświadczeń z
innymi beneficjentami,
realizującymi podobne
tematycznie projekty;
• Wymianę doświadczeń z
potencjalnymi partnerami
projektu (jednostkami
samorządu
terytorialnego, szkołami
itp.);
• Dyskusje w gronie
członków zespołu
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

projektowego oraz tzw.
burza mózgów;
• Współpraca z firmą
consultingową zajmującą
się wsparciem w zakresie
realizacji projektów;
 Przeszukiwanie Internetu
w celu znalezienia
rozwiązania
pojawiających się
trudności.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Procedury i rozwiązania w ramach systemu realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych (m.in. zakres stosowania zasad horyzontalnych na
poziomie kryteriów wyboru projektów, stosowane działania informacyjno-promocyjne, uwzględnianie zasad horyzontalnych na poziomie monitoringu)
oraz ocena ich skuteczności
Istniejące gremia partnerskie:
TAK
Komitet Monitorujący

TAK

TAK

TAK

Istniejące gremia partnerskie:
Grupy robocze w ramach
TAK
Komitetu Monitorującego

TAK

TAK

TAK

Istniejące gremia partnerskie:
TAK
Instytucje Pośredniczące

TAK

TAK

TAK

Istniejące gremia partnerskie:
TAK
Grupa Sterująca Ewaluacją

TAK

TAK

TAK

Istniejące gremia partnerskie:
Grupy robocze/zespoły
TAK
zadaniowe do prac nad
dokumentem

TAK

TAK

TAK
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RPO WP Podkarpacie

Istniejące gremia partnerskie:
NIE
Komitety Sterujące ZIT

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

TAK

NIE

NIE

Zastosowane formy partnerstwa, w tym zaangażowanie KM i gremiów partnerskich we wdrażanie zasad horyzontalnych

Zakres zadań powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Komitet
Monitorujący

1) systematyczny przegląd
1) analizowanie i
wdrażania Programu i
zatwierdzanie metodyki i
postępów poczynionych
kryteriów wyboru
na drodze osiągnięcia jego
projektów w ramach
celów, w tym w
Regionalnego Programu
szczególności w
Operacyjnego
odniesieniu do celów
Województwa
pośrednich i końcowych
Lubelskiego na lata 2014 –
wskazanych w ramach
2020 (RPO WL) oraz
wykonania,
zatwierdzanie
ewentualnych zmian tych
2) analizowanie wszelkich
kryteriów, po ówczesnym
kwestii, które wpływają
rozważeniu propozycji lub
na wykonanie Programu,
rekomendacji właściwych
w tym wniosków z
ciał koordynacyjnych,
przeglądu wyników oraz
zatwierdzanie spraw
wskazanych w art. 110

2) analizowanie i
zatwierdzanie rocznych i

1) systematyczny przegląd
wdrażania Programu i
postępów poczynionych
na drodze osiągania jego
celów, w tym w
szczególności w
odniesieniu do celów
pośrednich i końcowych
wskazanych w ramach
wykonania;

1) systematyczny przegląd
wdrażania Programu i
postępów poczynionych
na drodze osiągania jego
celów, w tym w
szczególności w
odniesieniu do celów
pośrednich i końcowych
wskazanych w ramach
wykonania;

2) analizowanie wszelkich
kwestii, które wpływają
na wykonanie Programu,
w tym wniosków z
przeglądu wyników oraz
zatwierdzanie spraw
wskazanych w art. 110

2) analizowanie wszelkich
kwestii, które wpływają
na wykonanie Programu,
w tym wniosków z
przeglądu wyników oraz
zatwierdzanie spraw
wskazanych w art. 110
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RPO WP Podkarpacie
ust. 2 rozporządzenia
ogólnego,
3) konsultowanie i
akceptowanie zmian
Programu
proponowanych przez
Instytucję Zarządzającą,
4) przedstawianie uwag
dotyczących wdrażania i
ewaluacji Programu, w
tym przedsięwzięć na
rzecz zmniejszenia
obciążenia
administracyjnego dla
beneficjentów i
monitorowanie działań
podjętych w ich
następstwie.
5) Rozpatrywanie i
zatwierdzanie:
o metodyki i kryteriów
wyboru projektów, z
tym że następuje to po

RPO WL Lubelskie
końcowych sprawozdań z
realizacji RPO WL,
3) analizowanie i
zatwierdzanie planu
ewaluacji dla RPO WL,
zatwierdzanie
ewentualnych zmian tego
planu oraz rozpatrywanie
postępu jego realizacji, w
tym rekomendowanie
obszarów i tematów,
które powinny zostać
poddane ewaluacji.
Dodatkowo Komitet
rozpatruje ewaluacje
dotyczące Programu, w
tym wyniki ewaluacji, oraz
ich wykorzystanie;
4) analizowanie i
zatwierdzanie strategii
komunikacji dla RPO WL i
ewentualnych jej zmian,
rozpatrywanie informacji
o postępach w jej

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

ust. 2 rozporządzenia
ogólnego;

ust. 2 rozporządzenia
ogólnego;

3) konsultowanie i
akceptowanie zmian
Programu
proponowanych przez
Instytucję Zarządzającą;

3) konsultowanie i
akceptowanie zmian
Programu
proponowanych przez
Instytucję Zarządzającą;

4) przedstawianie uwag
dotyczących wdrażania i
ewaluacji Programu, w
tym przedsięwzięć na
rzecz zmniejszania
obciążenia
administracyjnego dla
beneficjentów i
monitorowanie działań
podjętych w ich
następstwie.

4) przedstawianie uwag
dotyczących wdrażania i
ewaluacji Programu, w
tym przedsięwzięć na
rzecz zmniejszania
obciążenia
administracyjnego dla
beneficjentów i
monitorowanie działań
podjętych w ich
następstwie.
5) Rozpatrywanie i
zatwierdzanie:
o metodyki i kryteriów
wyboru projektów, z
tym że następuje to po
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RPO WP Podkarpacie
rozważeniu propozycji
lub rekomendacji
właściwych ciał
koordynacyjnych, w
tym Instytucji
Zarządzającej,
o rocznego i końcowego
sprawozdania z
wdrażania Programu,
o planu ewaluacji
Programu i jego zmian,
o strategii komunikacji
Programu i jej zmian,
o wszelkich propozycji
Instytucji Zarządzającej
dotyczących zmian
Programu.

RPO WL Lubelskie
realizacji i analizie jej
wyników, dokonanej
przez IZ RPO, a także
analizowanie i
ewentualne opiniowanie
informacji o planowanych
działaniach
informacyjnych i
promocyjnych, które mają
zostać przeprowadzone w
kolejnym roku;
5) analizowanie i
zatwierdzanie propozycji
Instytucji Zarządzającej
dotyczących zmian RPO
WL,

6) przedstawianie uwag
dotyczących wdrażania
Programu, w tym
6) Rozpatrywanie:
przedsięwzięć na rzecz
o wszelkich kwestii, które
zmniejszania obciążenia
mają wpływ na
administracyjnego dla
wykonanie Programu,
beneficjentów i
monitorowanie działań

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
rozważeniu propozycji
lub rekomendacji
właściwych ciał
koordynacyjnych, w
tym Instytucji
Zarządzającej,
o rocznego i końcowego
sprawozdania z
wdrażania Programu,
o planu ewaluacji
Programu i jego zmian,
o strategii komunikacji
Programu i jej zmian,
o wszelkich propozycji
Instytucji Zarządzającej
dotyczących zmian
Programu.
6) Rozpatrywanie:
o wszelkich kwestii, które
mają wpływ na
wykonanie Programu;
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o postępów w realizacji
planu ewaluacji
Programu oraz
ewaluacje dotyczące
Programu, w tym
wyniki ewaluacji oraz
ich wykorzystanie,
o postępów w realizacji
strategii komunikacji
Programu i analizy
wyników realizacji tej
strategii dokonanej
przez Instytucję
Zarządzającą Programu
oraz informacji o
planowanych
działaniach
informacyjnych i
promocyjnych na
kolejny rok,
o działań mających na
celu promowanie
równości szans płci,
równych szans i

RPO WL Lubelskie
podjętych w ich
następstwie,
7) systematyczny przegląd
wdrażania Programu i
postępów poczynionych
na drodze osiągania jego
celów, w szczególności w
odniesieniu do celów
pośrednich i końcowych
wskazanych w ramach
wykonania,
8) dokonywanie okresowego
przeglądu postępów
realizacji celów Programu
na podstawie
dokumentów
przedkładanych przez IZ
RPO, w tym sprawozdań
okresowych z realizacji
RPO WL,
9) rozpatrywanie kwestii,
które mają wpływ na
wykonanie Programu, w

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
o postępów w realizacji
planu ewaluacji oraz
ewaluacji dotyczących
Programu, w tym
wyników ewaluacji
oraz ich wykorzystania;
o postępów w realizacji
strategii komunikacji,
tj. rozpatrywanie
informacji o postępach
w realizacji Strategii
komunikacji programu
i analizy wyników
realizacji tej strategii,
dokonanej przez
Instytucję Zarządzającą
oraz informacji o
planowanych
działaniach
informacyjnych i
promocyjnych na
kolejny rok;
o działań mających na
celu promowanie
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niedyskryminacji, w
tym dostępności dla
osób z
niepełnosprawnościam
i różnego typu,
o działań mających na
celu promowanie
zrównoważonego
rozwoju,

RPO WL Lubelskie
tym wniosków z przeglądu
wyników,
10)analizowanie działań
mających na celu
promowanie równości
szans płci, równych szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
różnego typu,

o postępu w zakresie
działań
11)analizowanie działań
podejmowanych w
mających na celu
celu spełnienia
promowanie
mających zastosowanie
zrównoważonego
warunków wstępnych,
rozwoju,
o wdrażania
instrumentów
finansowych,
o kwestii związanych z
realizacją
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych.

12)analizowanie postępu w
zakresie działań
podejmowanych w celu
spełnienia mających
zastosowanie warunków
wstępnych,

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
równości szans płci,
równych szans i
niedyskryminacji, w
tym dostępności dla
osób z różnego rodzaju
niepełnosprawnościam
i;
o działań mających na
celu promowanie
zrównoważonego
rozwoju;
o postępów w zakresie
działań
podejmowanych w
celu spełnienia
mających zastosowanie
warunków wstępnych;
o wdrażania
instrumentów
finansowych.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

13)analizowanie wdrażania
instrumentów
finansowych.
1) Opiniowanie propozycji
kryteriów wyboru
projektów
2) Proponowanie projektów
uchwał KM,

Zakres zadań powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Grupy robocze
w ramach Komitetu
Monitorującego

3) Wnioskowanie o zlecenie
opracowania ekspertyz na
potrzeby pracy grupy
roboczej, zgodnie z
Regulaminem KM,
4) Wnioskowanie o zlecenie
przeprowadzenia szkoleń,
zgodnie z Regulaminem
KM,
5) Przedstawienie raz do
roku sprawozdania z
realizacji zadań grupy
przed KM,

Omawianie zagadnień
będących przedmiotem prac
Komitetu oraz analiza
projektów uchwał Komitetu

1) wypracowywanie i
prezentowanie na forum
Komitetu Monitorującego
opinii i stanowisk w
sprawach skierowanych
pod obrady Komitetu.
Szczególnie ważnym
przedmiotem
zainteresowania i prac
grupy jest obszar OP I RPO
WD "Przedsiębiorstwa i
Innowacje". Grupa
robocza wypracowuje
stanowiska uwzględniając
opinie instytucji i
środowisk (m.in.
partnerów społecznych)
reprezentowanych przez
członków grupy roboczej,

1) analiza i opiniowanie
projektów uchwał
Komitetu dotyczących
OP/Działań związanych z
obszarem działań Grupy
roboczej;
2) opracowywanie
projektów uchwał
dotyczących OP/Działań
związanych z obszarem
działań Grupy roboczej.
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RPO WP Podkarpacie
6) Omawianie sprawozdań z
realizacji instrumentu ZIT
w zakresie Programu oraz
sprawozdań z konkursów
dedykowanych MOF
(Grupa ds. ZIT),
7) Analiza założeń
interwencji
podejmowanych w
sektorze zdrowia
finansowanych ze
środków Programu (w
oparciu o dostępne mapy
potrzeb zdrowotnych)
(Grupa ds. zdrowia),

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

2) prowadzenie konsultacji
środowiskowych i/lub
branżowych związanych z
problematyką wdrażania
RPO WD 2014-2020,
3) zgłaszanie inicjatyw
prowadzących do
usprawnienia procesu
wdrażania RPO WD 20142020 na terenie
województwa
dolnośląskiego,

8) Analiza wykorzystania
potencjału jednostek
ochrony zdrowia w
kontekście realizacji
Programu (Grupa ds.
zdrowia),

4) zgłaszanie propozycji
dotyczących koordynacji
działań podejmowanych
w ramach systemu
wdrażania RPO WD 20142020 przez podmioty
zaangażowane w ten
proces w województwie
dolnośląskim,

9) Analiza wpływu kryteriów
przyjmowanych na

5) popularyzowanie w
regionie dobrych praktyk
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RPO WP Podkarpacie
poziomie Ministerstwa
Zdrowia na regionalny
system ochrony zdrowia
(Grupa ds. zdrowia),
10) Analiza realizacji
zasady zrównoważonego
rozwoju przy wdrażaniu
Programu (Grupa ds.
zrównoważonego rozwoju
i energii),

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

w obszarze wspierania
przedsiębiorczości i
rozwoju innowacji w
przedsiębiorstwach,
głównie sektora MŚP,
poprzez udział w
spotkaniach, seminariach,
lub konferencjach.

11) Analizowanie i
opiniowanie sprawozdań
rocznych i sprawozdania
końcowego z realizacji
Programu, w tym w
zakresie osiągania
wskaźników właściwych
dla monitorowania
postępu wdrażania OP 3
oraz 4 oraz pod względem
przestrzegania zasady
zrównoważonego rozwoju
i wsparcia celów
dotyczących klimatu
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

(Grupa ds.
zrównoważonego rozwoju
i energii),,
12) Proponowanie
rozwiązań służących
osiągnięciu założonych w
Programie celów w
zakresie OP 3 oraz 4
(Grupa ds.
zrównoważonego rozwoju
i energii).
IP LAWP: 1b, 3a, 3b, 3c, 4a,
4b
Zakres działań i poddziałań
powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Instytucje
Pośredniczące

IP ZIT: 3a, 4a, 6b, 6c, 4e, 9b,
8iii, 9i, 9iv

IP WUP: 8i, 8iii, 8iv, 8v, 8vi,
9i, 9iv, 9v, 10i, 10iii, 10iv

DIP: 1b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4g

IP WUP: 8i, 8iii, 8iv, 9i, 9iv, 9v
IP ZIT: 4c, 4e, 6d, 7b, 10a
IP ZIT: 2c, 3a, 4e, 6d, 7b, 8i,
8iii, 8iv, 8v, 9b, 9i, 9iv, 9v, 10i, IP ZIT WROF: 1b, 3a, 3b, 2c,
10iii
4c, 4e, 6b. 6c, 6d, 5b, 7b, 7d,
9a, 9b, 10a, 8iv, 9i, 9iv, 10i,
10iv
IP WUP: 8i, 9i

IP WUP: 8i, 8iii, 8v
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

IP ZIT AJ: 3a, 2c, 4c, 4e, 6b.
6c, 6d, 7b, 7d, 9a, 9b, 10a,
8iv, 9i, 9iv, 10i, 10iv

IP ZIT AW: 3a, 3c, 2c, 4c, 4e,
6b. 6c, 6d, 7b, 7d, 9a, 9b,
10a, 8iv, 9i, 9iv, 10i, 10iv

Wsparcie procesu ewaluacji
RPO WP 2014-2020, w tym
zwiększenia jego jakości i
efektywności, tj. w
szczególności przy:
Zakres zadań powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Grupa
Sterująca Ewaluacją

1) przeglądzie PE RPO WP
oraz jego aktualizacji,
2) formułowaniu założeń
planowanego badania
ewaluacyjnego,
3) ocenie dokumentów
tworzonych w ramach
badań ewaluacyjnych,

1) opracowanie Planu
Ewaluacji Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata 20142020 oraz jego
aktualizacja,
2) projektowanie badań
ewaluacyjnych,
3) opracowanie
merytorycznych kryteriów
wyboru ewaluatora
zewnętrznego oraz oceny
ofert,

1) Wsparcie procesu
przygotowania oraz
aktualizacji Planu
Ewaluacji.
2) Wsparcie przy
formułowaniu kryteriów
wyboru wykonawcy
badania ewaluacyjnego
oraz kryteriów oceny
ofert składanych przez
oferentów.
3) Wsparcie przy
formułowaniu zakresu
ewaluacji.

1) Konsultowanie aktualizacji
Planu Ewaluacji dla
RPOWŚ 2014-2020
opracowanego przez
Wieloosobowe
Stanowisko ds. Ewaluacji
Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego, zwane
dalej Jednostką
Ewaluacyjną.
2) Wsparcie konsultacyjnodoradcze dla Jednostki
Ewaluacyjnej w zakresie
sporządzania koncepcji
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

4) opracowywaniu
rozwiązań służących
podniesieniu jakości i
efektywności procesu
ewaluacji, m.in. w
zakresie zlecania i
realizacji badań,
współpracy z
Wykonawcami, sposobów
wykorzystania oraz
upowszechniania
wyników badań,

4) ocena projektów
raportów końcowych oraz
konsultowaniem
rekomendacji z badania,

4) Wsparcie w zakresie
oceny wstępnych wersji
raportów końcowych oraz
cząstkowych z
przeprowadzonych
ewaluacji.

5) rozpowszechnianiu
wyników
przeprowadzonych badań
ewaluacyjnych wśród
reprezentowanych
środowisk.

7) monitorowanie procesu
wdrażania rekomendacji
(konsultowanie zmian
statusów rekomendacji),

5) odbiór raportów
końcowych z ewaluacji
zewnętrznej,
6) wykorzystanie
rekomendacji (nadanie
statusów
rekomendacjom),

8) zgłaszanie propozycji
ewaluacji ad hoc
wynikających z bieżących
potrzeb

RPO WŚ Świętokrzyskie
badawczych, oceny
raportów
metodologicznych,
projektów raportów
końcowych lub raportów
cząstkowych.

5) Monitorowanie procesu
wdrażania rekomendacji
sformułowanych w
wyniku
przeprowadzonych
ewaluacji

3) Zapoznawanie się z
dokumentacją dotycząca
zagadnień omawianych na
spotkaniach,
przygotowaną przez
Jednostkę Ewaluacyjną.

6) Realizacja innych zadań
wynikających z ustaleń
grupy.

4) Pomoc w budowaniu
potencjału ewaluacyjnego
poprzez:
o rozpowszechnianie
wyników
przeprowadzonych
ewaluacji,
o gromadzenie i
szerzenie wiedzy w
zakresie ewaluacji,
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
5) udział w szkoleniach,
warsztatach w zakresie
ewaluacji.
6) Wsparcie dla Jednostki
Ewaluacyjnej w zakresie
prac nad perspektywą
2021 plus:
o udział w pracach nad
ewaluacją ex-ante
programu z
perspektywy 2021
plus,
o konsultowanie i
opiniowanie raportów i
innych dokumentów
dotyczących
perspektywy 2021
plus.
7) Udział w spotkaniach
organizowanych przez
Jednostkę Ewaluacyjną.
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RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Zakres zadań powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Grupy
robocze/zespoły zadaniowe
do prac nad dokumentem

Opracowanie Założeń do RPO
WP 2014-2020 w celu
wyznaczenia obszarów
wsparcia dla Programu

Opracowanie Założeń do
RPO WM 2014-2020 w celu
wyznaczenia obszarów
wsparcia dla Programu

Opracowanie Założeń do RPO
WD 2014-2020 w celu
wyznaczenia obszarów
wsparcia dla Programu

Opracowanie Założeń do
RPOWŚ 2014-2020 w celu
wyznaczenia obszarów
wsparcia dla Programu
1) Koordynacja wspólnych
przedsięwzięć
wynikających ze Strategii
ZIT oraz projektów
realizowanych przez
partnerów

Zakres zadań powierzonych
poszczególnym gremiom
partnerskim: Komitety
Sterujące ZIT

Komitety Sterujące ZIT nie
funkcjonują w ramach
Programu

Komitety Sterujące ZIT nie
funkcjonują w ramach
Programu

Komitety Sterujące ZIT nie
funkcjonują w ramach
Programu

2) Opiniowanie Strategii ZIT
KOF oraz wszelkich jej
zmian
3) Akceptacja propozycji
kryteriów wyboru
projektów
4) Opiniowanie rocznego
sprawozdania z wdrażania
Strategii ZIT
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Stopień zaangażowania przedstawicieli środowisk będących odbiorcami projektowanych rozwiązań (np. organizacji wspierających równość szans płci,
przedstawicieli środowisk działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ochrony środowiska)
Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
IZ

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
IP-ZIT

Stowarzyszenie
Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego

Miasto Lublin – Biuro
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych

Gmina Wrocław

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
IP-WUP

Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

Wojewódzki Urząd Pracy
we Wrocławiu

Wojewódzki Urząd Pracy
w Kielcach

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
IP - inne

NIE

Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości

Dolnośląska Instytucja
Pośrednicząca

NIE

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
KM

TAK

TAK

TAK

TAK

Gmina Wałbrzych

Urząd Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego

Urząd Miasta Kielce

Miasto Jelenia Góra

97 | S t r o n a

Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
GSE

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

12 gmin: Chmielnik, Górno,
Daleszyce, Kielce, Masłów,
Miedziana Góra, Morawica,
Piekoszów, Sitkówka-Nowiny,
Strawczyn, Zagnańsk, Chęciny

Podmioty zaangażowane w
proces wdrażania Programu:
Komitety Sterujące ZIT

NIE

NIE
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Współpraca pomiędzy IZ a IP
w zakresie opisu zasad
horyzontalnych i wymogów z
nimi związanych w ramach
dokumentacji konkursowej.

Za dobrą praktykę należy
uznać przyjęcie części
wskaźników jako
obligatoryjne, horyzontalne.
Dzięki temu wnioskodawcy,
planując projekt i
sporządzając dokumentację
projektową otrzymują impuls
do uwzględnienia tych
wskaźników oraz zawarcia w
planowanym przedsięwzięciu
elementów oddziałujących
pozytywnie na zasady
horyzontalne, nawet, gdy
pierwotnie nie zamierzali
tego uczynić. Stanowi to
jednocześnie impuls do
przeprowadzenia przez
wnioskodawcę ponownej
analizy, czy na pewno nie da

DOBRE PRAKTYKI – POZIOM PROGRAMOWY

Zaangażowanie gremiów
partnerskich do prac w
zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych na etapie
programowania wsparcia.
1. Programowanie
Uczestnictwo pracowników
instytucji systemu realizacji
Programu w szkoleniach
specjalistycznych
dotyczących zasad
horyzontalnych.

Zaangażowanie gremiów
partnerskich do prac w
zespołach
zadaniowych/grupach
roboczych na etapie
programowania wsparcia.

Uczestnictwo pracowników
instytucji systemu realizacji
Programu w szkoleniach
specjalistycznych
dotyczących zasad
horyzontalnych.

Wyznaczenie w ramach IZ
tzw. koordynatorów
równościowych, którzy
odpowiadali m.in. za
konsultacje dokumentacji
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie
naborowej pod kątem
uwzględnienia w tej
dokumentacji odpowiednich
zapisów dot. zasad
horyzontalnych.

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
się zastosować rozwiązań
sprzyjających realizacji zasad
horyzontalnych w jego
projekcie.

Duży stopień wymagań
stawianych nie tylko
wnioskodawcom i
beneficjentom w zakresie
uwzględniania zasad
horyzontalnych, ale również
przedstawicieli instytucji.

Brak istotnych rotacji kadr
instytucji realizujących
Program – powoduje to, że w
IZ oraz IP przy realizacji
Programu – na każdym jego
etapie – pracują osoby
posiadające duże
doświadczenie w realizacji
programów unijnych
(sięgające jeszcze
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RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
poprzednich perspektyw
finansowych).

Współpraca beneficjentów z
opiekunami projektów,
pozwalająca minimalizować
skalę pojawiających się
trudności.

2. Wdrażanie

Uszczegółowienie wzoru
wniosków o dofinansowanie
oraz studium wykonalności w
taki sposób, że
wnioskodawcy w bardziej
szczegółowy sposób odnoszą
się do zasad horyzontalnych

Działalność Koordynatora ds.
Środowiska, oceniającego
dokumentację pod kątem
spełniania zasady
zrównoważonego rozwoju.

Współpraca beneficjentów z
opiekunami projektów,
pozwalająca minimalizować
skalę pojawiających się
trudności.
Umieszczenie zasad
horyzontalnych w kryteriach
oceny wniosku o
dofinansowanie – ułatwia to
wybór projektów
wpisujących się
pozytywnie/neutralnie w
zasady horyzontalne oraz
późniejsze monitorowanie
efektów.

Umieszczenie zasad
horyzontalnych w kryteriach
oceny wniosku o
dofinansowanie – ułatwia to
wybór projektów
wpisujących się
pozytywnie/neutralnie w
zasady horyzontalne oraz
późniejsze monitorowanie
efektów.

Utworzenie wewnętrznego
systemu monitorowania
protestów na ocenę
projektów, pozwalającą
wskazać, z powodu jakich
powodów (w tym zasad
horyzontalnych), składany
jest protest.

Zaprojektowanie generatora
wniosków o dofinansowanie
w taki sposób, by zapewnić
jego dostępność dla osób z
dysfunkcjami.

Zastosowanie podwójnej
weryfikacji spełniania zasad
horyzontalnych – na etapie
weryfikacji warunków
formalnych oraz na etapie
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
oceny spełniania kryteriów
dopuszczających
(sektorowych).

Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego,
uwzględniającego
zaangażowanie różnych
rodzajów partnerów
społeczno-gospodarczych.

3. Monitorowanie
i sprawozdawczość

Monitorowanie wskaźników
w podziale na płeć oraz
sytuację społeczną
uczestnika.

Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego,
uwzględniającego
zaangażowanie różnych
rodzajów partnerów
społeczno-gospodarczych.
Monitorowanie wskaźników
w podziale na płeć oraz
sytuację społeczną
uczestnika.

Przedstawianie informacji
dotyczących zasad
horyzontalnych corocznie, co
Działalność dwóch grup
wykraczało poza obowiązki
roboczych przy Ministerstwie narzucone na IZ przez KE –
Funduszy i Polityki
działanie takie pozwoliło na
Regionalnej: grupy roboczej
skuteczniejszą realizację tych
do spraw równości szans i
zasad, a przez to –
niedyskryminacji i oraz do
mobilizowało beneficjentów
spraw równości szans kobiet i do rzetelnego wypełniania

Przyjęcie wskaźników
horyzontalnych, które musi
realizować każdy projekt, co
ułatwia późniejsze
Comiesięczne sporządzanie
monitorowanie efektów
sprawozdań mających na celu wsparcia.
ukazanie, jaki jest postęp
realizacji wskaźników, skala
projektów neutralnych itp.
Funkcjonowanie grup
roboczych w ramach KM
Wprowadzenie wskaźnika
pozwalającego monitorować
liczbę obiektów, w których
wprowadzono udogodnienia
dla osób z
niepełnosprawnościami

Przejście z obiegu
dokumentów w formie
tradycyjnej na wymianę
poprzez system elektroniczny
– przyspiesza to wymianę
informacji, zmniejsza
obciążenia administracyjne i
sprzyja realizacji
zrównoważonego rozwoju
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

mężczyzn. Uczestnictwo
przedstawicieli IZ RPO WP
2014-2020 w pracach grup
można uznać za dobrą
praktykę.

obowiązków wynikających z
uwzględniania w projekcie
tych zasad.

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie
(ograniczenie druku i zużycia
papieru).

4. Informacja i promocja

Zaangażowanie
beneficjentów oraz
uczestników projektów do
promocji Programu.

Zwiększanie świadomości
beneficjentów w zakresie
konieczności realizacji
projektu zgodnie z zasadami
horyzontalnymi.

Bieżące informowanie
wnioskodawców i
beneficjentów o wymogach
w zakresie zasad
horyzontalnych.

Informowanie beneficjentów
o możliwościach
uwzględnienia w praktyce
realizacji zasad
horyzontalnych poprzez
podawanie przez opiekunów
projektów konkretnych
przykładów działań
możliwych do wdrożenia w
ramach projektów (np.
zapraszanie na zebrania
rodziców zarówno matki, jak i
ojców).

5. Kontrola

• Wizyty monitoringowe;
• Kontrole na miejscu
realizacji projektu;
 Stosowanie list
sprawdzających.

• Kontrole na miejscu
realizacji projektu;
 Stosowanie list
sprawdzających.

 Kontrole na miejscu
realizacji projektu;
 Stosowanie list
sprawdzających.

 Kontrole na miejscu
realizacji projektu;
 Stosowanie list
sprawdzających.
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RPO WP Podkarpacie
Uwzględnianie zasad
horyzontalnych w formie:



6. Ewaluacja

merytorycznych treści
zawartych w
dokumentach
poewaluacyjnych.
technicznego
uwzględnienia
wymogów
dostępności i zasad
horyzontalnych w
dokumentacji.

Stosowanie tzw. zielonych
zamówień publicznych;
Pierwszeństwo materiałów
przekazywanych drogą
elektroniczną nad
dokumentami drukowanymi.

7. Realizacja zasady
partnerstwa

Powierzanie zadań
instytucjom pośredniczącym

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Uwzględnianie w ramach
wymogów dotyczących
badania konieczności
dostosowania produktów
powstałych w wyniku
badania do standardów
dostępności.

Budowanie potencjału w
zakresie ewaluacji następuje
poprzez uczestnictwo
przedstawicieli JE oraz GSE w
szkoleniach, warsztatach oraz
konferencjach poświęconych
tematyce, jaką zajmują się
oni w swojej pracy. Wyniki
badań ewaluacyjnych są
również upowszechniane
poprzez organizację
konferencji oraz spotkań
interesariuszy.

Funkcjonowanie Grupy
Sterującej Ewaluacją.
Uwzględnianie w ramach
wymogów dotyczących
badania konieczności
dostosowania produktów
powstałych w wyniku
badania do standardów
dostępności.
Wymóg przedstawiania
wyników tam, gdzie to
zasadne, w podziale na płeć
oraz cechy mające wpływ na
sytuację danej osoby (wiek,
niepełnosprawność itp.).

Powierzanie zadań
instytucjom pośredniczącym
Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego oraz

Wymóg przedstawiania
wyników tam, gdzie to
zasadne, w podziale na płeć
oraz cechy mające wpływ na
sytuację danej osoby (wiek,
niepełnosprawność itp.).

Powierzanie zadań
instytucjom pośredniczącym

Powierzanie zadań
instytucjom pośredniczącym
Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego oraz
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego

funkcjonowanie w ramach
Komitetu Monitorującego
grup roboczych.

Funkcjonowanie Komitetu
Monitorującego

funkcjonowanie w ramach
Komitetu Monitorującego
grup roboczych.

Stosowanie ułatwień dla
członków Komitetu
Monitorującego poprzez
umożliwienie jego członkom
zgłoszenia wniosku
o zapewnienie:


usług asystenckich;



materiałów
informacyjnych
dostosowanych do
potrzeb (np. poprzez
sporządzenie ich
w języku Braille’a
bądź w wersji
kontrastowej);



specjalnego
wyżywienia
(poczęstunku) z uwagi
na stan zdrowia.

Stworzenie platformy elearningowej, na której
kandydaci na ekspertów
oceniających wnioski muszą
przejść kurs z zakresu
znajomości zasad
horyzontalnych.
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RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie

RPO WD Dolny Śląsk

RPO WŚ Świętokrzyskie

Uwzględnianie zasad
horyzontalnych na poziomie
wniosku o dofinansowanie w
szczegółowy, przemyślany
sposób, odnoszący się do
specyfiki projektu. Powoduje
to, że na etapie realizacji
projektu nie występują
trudności polegające na
niedostosowaniu działań do
zasad horyzontalnych.

Uwzględnianie w ramach
projektów perspektywy
społecznej – poprzez
realizację projektów
beneficjenci starają się
zapewnić ułatwienia dla osób
korzystających z efektów
projektu.

Zaangażowanie do
konsultacji społecznych w
projektach dotyczących
rewitalizacji odbiorców
ostatecznych działań –
również dzieci, gdy sprawa
dotyczy np. budowy placu
zabaw.

DOBRE PRAKTYKI – POZIOM PROJEKTÓW
W przypadku zasady
zrównoważonego rozwoju:

1. Wdrażanie

 Przejście na
korespondencję
elektroniczną oraz
drukowanie w układzie
dwustronnym, co
pozwoliło wywrzeć
pozytywny wpływ na
środowisko poprzez
ograniczenie zużycia
papieru oraz
wygenerowanie
oszczędności dla
beneficjenta;
 Wprowadzenie zajęć
ekologicznych dla dzieci,
opartych o eksperymenty;
 Unikanie wykorzystania w
procesie produkcyjnym
substancji chemicznych
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mających negatywny
wpływ na środowisko
przyrodnicze.

W przypadku zasady
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami:
 Zatrudnienie asystenta
osoby niepełnosprawnej
dla osoby z
niepełnosprawnością
zatrudnionej w ramach
projektu;
 Upowszechnienie pracy
zdalnej, dzięki czemu
osoby z obszarów
wykluczonych
komunikacyjnie oraz
osoby z
niepełnosprawnością
mogły być zarówno
107 | S t r o n a

Wskaźnik benchmarkingu

RPO WP Podkarpacie

RPO WL Lubelskie
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zatrudnione, jak i
uczestniczyć w projekcie
(znoszenie barier
geograficznych oraz
ograniczeń fizycznych);
 Organizacja konkursów, w
których brały udział osoby
pełnosprawne oraz osoby
z niepełnosprawnością, co
pozwoliło osobom z
niepełnosprawnościami
uwierzyć we własne
możliwości oraz
przełamać stereotypy
związane z
niepełnosprawnością;
 Zastosowanie
indywidualnego podejścia
do uczestników
projektów, dzięki czemu
aktywizacja osób z grup
narażonych na
dyskryminację pozwoliła
na osiągnięcie
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wymiernych efektów (w
postaci znalezienia
zatrudnienia dla dużej
grupy osób).

W przypadku zasady
równości szans kobiet i
mężczyzn:
 Przełamywanie
stereotypów dotyczących
płci poprzez wsparcie dla
mężczyzn opiekujących się
dziećmi poniżej 3 roku
życia;
 Stosowanie elastycznego
czasu pracy, co
umożliwiało godzenie
życia zawodowego i
rodzinnego;
 Zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem, co umożliwiło
kobietom uczestnictwo w
projekcie, a tym samym
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Organizacja spotkań
informacyjno-promocyjnych i
szkoleń w terminach
dopasowanych do czasu
naboru wniosków w ramach
danego
działania/poddziałania.

Współpraca pomiędzy
podmiotami realizującymi
projekty nawet, gdy
beneficjenci nie realizują
projektu w formule
partnerskiej. Dzięki temu
możliwe jest
zaobserwowanie dobrych
praktyk i skutecznych
rozwiązań u innego podmiotu
i wdrażanie ich we własnym
projekcie – w ramach RPO
WŚ działanie takie sprawdziło
się w przypadku jednostek
samorządu terytorialnego.

powrót do pracy
zawodowej po przerwie
związanej z
macierzyństwem.

2. Informacja i promocja

Angażowanie do promocji
projektów odbiorców
wsparcia – uczestników
projektów.

Beneficjenci posiadają
wiedzę i świadomość
dotyczącą zasad
horyzontalnych dzięki
działaniom IZ oraz IP
(automatyczny mailing,
szkolenia i spotkania
informacyjne, działalność
opiekuna projektu). Działania
te są przez nich przekładane
na realizację projektu,
również w ramach
podejmowanych działań
promujących projekt.
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