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Case study 1 – zasada zrównoważonego rozwoju 

Nazwa beneficjenta: Szel-Tech Grzegorz Szeliga 

Nazwa projektu: Wdrożenie wyników prac B+R i uruchomienie seryjnej produkcji 

hybrydowego układu do odzysku ciepła odpadowego 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Firma Szel-Tech jest przedsiębiorstwem działającym w branży lotniczej od roku 

1997. Działalność firmy nastawiona jest na zarówno na sprzedaż na rynku 

rodzimym, jak i eksport. Dzięki oferowanej, najwyższej jakości produktów, firma 

SZEL-TECH stała się jednym z głównych dostawców części lotniczych na rynku 

austriackim. W 2001 roku firma Szel-Tech uzyskała Certyfikat Jakości dla JAR 21 

wydany przez GILC w Warszawie. Certyfikat ten otrzymują firmy, gwarantujące 

wysoką jakość swych produktów. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Projekt realizowany przez firmę Szel-Tech dotyczy realizacji prac badawczo-

rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników. Wartość projektu wyniosła 

10 266 025,84 PLN, z czego 5 352 581,66 PLN przypadło na wkład UE. Wszelkie 

działania podejmowane w ramach projektu zostały zrealizowane w obrębie 

przedsiębiorstwa, przez wnioskodawcę. Projekt zakłada powstanie innowacyjności 

produktowej o skali wychodzącej poza dotychczasową działalność przedsiębiorstwa. 

Produkt powstały w wyniku realizacji projektu ma charakteryzować się nowymi 

cechami i funkcjonalnościami, jakimi dotąd nie charakteryzował się żaden 

z produktów oferowany przez przedsiębiorstwo. Innowacja produktowa opiera się 

na zakupie sprzętu, który umożliwia wytworzenie nowych produktów będących 

urządzeniami do odzysku ciepła odpadowego z urządzeń chłodniczych. 

To tak pokrótce, projekt powstawał właściwie jeszcze przed tą 

perspektywą 2014-2020. Bo był realizowany z wcześniejszej perspektywy. 

I te działania były ukierunkowane dwutorowo. Pierwsze działanie to było 

takie, że firma na własny koszt zapoczątkowała tego typu prace ze 

względu na to, że spotkała się z tym problemem osobiście. Czyli tutaj 

właśnie z tym ciepłem odpadowym, które można w jakiś sposób 

zagospodarować. Drugim problemem badawczym, który powstał jakby 

jeszcze na etapie TRL powiedzmy 1, 2, 3, który był realizowany w firmie 

z własnych środków, to było właśnie to, że zasobniki akumulacyjne, które 

wykorzystywane były w przedsiębiorstwie dla pracowników produkcyjnych 

szybko uszkadzały się. I z tego względu powstała koncepcja najpierw 
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napisania takiego wniosku, który został pozytywnie oceniony na poziomie 

krajowym i zrealizowany projekt typowo badawczy, w którego efekcie 

powstał zasobnik akumulacyjny do magazynowania energii odpadowej. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą małym, w ramach realizacji projektu ubiegał 

się o dofinansowanie w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych. Obszarem 

realizacji projektu jest obszar miejski – Miasto Mielec. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Firma Szel-Tech realizując omawiany projekt wskazała, iż jest on przedsięwzięciem 

minimalizującym oddziaływanie działalności człowieka na środowisko. 

Wnioskodawca wykonał analizę oddziaływania projektu na środowisko. Zgodnie 

z analizą oddziaływanie to będzie jedynie przejściowe (w trakcie realizacji projektu) 

oraz odwracalne. Działania są nakierowane na racjonalne wykorzystywanie 

zasobów, ograniczenie presji na środowisko czy też podnoszenie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Realizacja i eksploatacja projektu nie wprowadzi 

nieoczekiwanych szkód dla środowisku dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu 

poszczególnych zadań. Charakter projektu zapewnia brak emisji zanieczyszczeń do 

gruntów, wód powierzchniowych bądź powietrza. 

Ponadto, Wnioskodawca zadeklarował, że realizacja projektu nie ogranicza równego 

dostępu do produktów i rozwiązań ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 

etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Tym samym projekt zakłada zastosowanie zasad horyzontalnych, tj. Zasady 

zrównoważonego rozwoju oraz Zasady zapobiegania dyskryminacji i równości szans 

kobiet i mężczyzn. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Dzięki zastosowanym zasadom horyzontalnym wnioskodawca zapewnia stosowanie 

uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających 

dostępność oraz możliwość korzystania ze wspieranej infrastruktury. W zakresie 

polityki równych szans wskazano zidentyfikowane bariery w kwestii zatrudnienia. 

Ponadto, projekt zakłada zakup energooszczędnych maszyn oraz urządzeń. Co 

ważne, produktem finalnym realizacji projektu jest produkt bazujący na odzysku 

energii i ponownym wykorzystaniu ciepła. 

Projekt zakłada wdrożenie wyników prac B+R względem technologii stricte 

ukierunkowanej na realizację zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto realizacja 

projektu zakłada utrzymanie koncepcji projektowej w trakcie trwania okresu 

trwałości. Projekt w ogólnym rozliczeniu ma natomiast neutralny wpływ na zasadę 

równości szans i niedyskryminacji. 
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Projekt skierowany został przede wszystkim do gospodarstw domowych oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw (w tym hoteli i pensjonatów). W trakcie realizacji 

projektu zapewnione zostały zasady dostępności a uczestnikom nie utrudniano 

dostępu do projektu. Zdaniem beneficjenta zapewniony został tak dostęp do 

informacji, ze względu na publikowanie raportów na stronie internetowej. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta możliwość pozyskania wiedzy na temat zasad horyzontalnych 

sprawia pewne problemy. Dostępne są opracowania, które informują o zasadach 

horyzontalnych, lecz zdaniem respondenta są one zbyt obszerne, a forma przekazu 

nie zawsze w sposób jednoznaczny tłumaczy określoną problematykę. 

Wszystkie te podręczniki wytycznych zostały przeczytane ze zrozumieniem, 

co nie jest równoznaczne z tym, że wszystko jest idealnie jakby zrozumiałe 

i jednoznaczne. Podręczniki, które zostały udostępnione, w tym wypadku 

przez RPOWP mają po kilkaset stron. Zostaliśmy zapoznani z tymi 

zasadami, które panują tutaj w regionie i stosujemy te zasady. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Badany beneficjent wskazał, że dobrym rozwiązaniem byłoby opracowanie jednego 

zbiorczego dokumentu, prezentującego praktyczne aspekty wdrażania zasad 

horyzontalnych. Zaznaczył przy tym jednak, że w celu uniknięcia opracowania 

kolejnego bardzo obszernego dokumentu, pożądaną formą byłaby seria opracowań 

ukierunkowanych stricte na poszczególne OP lub typ projektów. 
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Myślę, że bardzo dobry pomysł by to był [opracowanie zbiorczego 

dokumentu]. Ja wiem, że te wytyczne RPO WP są takie, że odnoszą się do 

wszystkich projektów i faktycznie są takie podręczniki, gdzie można 

znaleźć od projektów z OP jeden do osiem, dziewięć, jedenaście i tak dalej, 

gdzie dotyczą tylko samorządów i pewnie to powinno być też 

porozdzielane. Czym innym bowiem są projekty typowo przemysłowe, 

czym innym są projekty dotyczące centrów badawczych, co innego to są 

projekty dotyczące samorządów i pomocy związanej właśnie z jakąś 

władzą lokalną czy ze szkolnictwem i tak dalej. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Innym z napotkanych problemów jest specyfika pracy warsztatowej, tj. 

charakterystycznej dla wdrażanego projektu. Procesy obróbki wiążą się bowiem 

z wydobywaniem gazu podczas procesu spawania, co może być niebezpieczne np. 

dla kobiet w ciąży. 

Oczywiście no są tutaj problemy. Specyfika przede wszystkim produkcyjna, 

wdrożeniowa tego typu urządzeń to jest tak, że jest to przede wszystkim 

obróbka w metalu i w tworzywie sztucznym w postaci osłony. Mówię tutaj 

na przykład o procesach spawania. W szczególności zagraża to kobietom 

w początkowym stadium ciąży, gdzie kobieta jeszcze nie jest w 100% 

pewna, że jest w ciąży, a gazy, które wydobywają się podczas łączenia 

struktur metalu zagrażają bezpośrednio czy to kobiecie tu też dziecku, 

które inkubuje w tym momencie kobieta. Powiedzmy sobie, to są takie 

zagrożenia wynikające stricte z charakteru pracy warsztatowej. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Opisany powyżej problem związany z zagrożeniem dla kobiet w ciąży rozwiązano 

poprzez przeniesieniu części kobiet na stanowiska bardziej bezpieczne pod kątem 

BHP, nie narażające ich na pracę w warunkach szkodliwych (przy czym projekt 

zapewnił przyuczenie tychże osób do prac o charakterze ślusarskim, lecz nie 

wymagając prowadzenia prac w warunkach mogących być uznanymi za szkodliwe). 

Rozwiązano to poprzez to, że część kobiet po prostu trafiła na inne 

stanowiska, bardziej bezpieczne pod względem BHP, niezagrażających 

nawet w 1%. Na takiej zasadzie, że były tutaj też we wniosku osoby, które 

miały być zaangażowane (w ramach wskaźnika) jako pracownicy, 

operatorzy maszyn CNC i przyuczono niektóre kobiety do operacji typu 

ślusarskich i innych operacji, które jednak nie wymagały pracy 

w warunkach szkodliwych. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt odpowiada na potrzeby wąskiej grupy odbiorców produktu w ramach jego 

realizacji. Niemniej, założenie beneficjenta odpowiada na potrzeby osób bez 

względu na płeć czy sprawność. 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Beneficjent, podczas wywiadu pogłębionego, zwrócił uwagę na zwiększenie liczby 

miejsc pracy dla kobiet, w branżach stereotypowo skierowanych do tej pory dla płci 

męskiej.  

(…) najważniejszą zasadą będzie to, że do przemysłu powróciły kobiety, jak 

to miało miejsce w czasach przed latami 90-tymi, gdzie na (…) można było 

spotkać na wszelakiego rodzaju obrabiarkach i maszynach, urządzeniach 

kobiety. Niemniej jednak dzisiaj staje się to pewnie znowu takim 

standardem, że nie są wykluczone społecznie i są angażowane do 

pewnego typu tutaj działań. I co więcej, trzeba zaznaczyć, że pracodawcy 

są bardzo zadowoleni ze skuteczności [ich] działania.. Mówię tutaj o tych 

pomiędzy 90 a 2010, może troszkę dalej, 2015, nietypowych funkcjach, 

gdzie kobiety powróciły i faktycznie odnajdują się tutaj jakby 

w czynnościach zawodowych. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Beneficjent podkreślał, że wszystkie zadania realizowane w ramach projektu były 

dokonywane zgodnie z aktualnymi procedurami. W szczególności wyszczególniony 

był tryb realizacji zakupów i zasad przejrzystości, transparentności, dostępności, 

a także forma umieszczanie ofert i przetargów na specjalnych portalach, specjalnie 

do tego dedykowanym. 

(…) wszystkie czynności, które były dokonywane, były dokonywane zgodnie 

z procedurami, które obowiązywały na tamten moment realizacji projektu. 

Mówimy tutaj o zakupach, czyli były prowadzone według odpowiednich 

zasad tutaj przejrzystości, transparentności, dostępności, umieszczanie 

ofert i przetargów na specjalnych portalach wyznaczonych, czy to 

regionalnie, czy później centralnie. Używane były wszystkie systemy 

wymagane do zabezpieczenia projektu zgodnie z organizacją instytucji, 

które to wdrażały. (…) zapewnienie osób, które były traktowane tutaj 
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w sposób równy i w sposób zapewniający wszelkie niebudzące wątpliwości 

działania.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Beneficjent był zdania, że należy stosować się do założeń i popularyzować dążenie 

do równości szans i niedyskryminacji na różnych polach inwestycyjnych. 

Myślę, że te wszystkie wytyczne w zakresie równouprawnienia, 

udostępnienia wszystkich informacji, udostępnienia jakichś tutaj 

niezbędnych udogodnień dla danych grup społecznych, że to w dobrym 

kierunku tutaj wszystko zmierza. W takim, żeby wszyscy mieli jakby równy 

dostęp do powiedzmy sobie jakichś zasobów, które chce kreować dany 

region. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Ponadto wskazywano na potrzebę dalszego wspierania powrotu kobiet do 

przemysłowych stanowisk pracy. 

Myślę, że taką najważniejszą zasadą będzie to, żeby do przemysłu 

powróciły kobiety, jak to miało miejsce w czasach przed latami 90-tymi, 

gdzie na warsztacie faktycznie można było spotkać kobiety na wszelakiego 

rodzaju obrabiarkach i maszynach. Niemniej jednak dzisiaj staje się to 

znowu takim standardem, że nie są wykluczone społecznie i są 

angażowane do tego typu działań 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Dobrą praktyką zastosowaną przez wnioskodawcę z pewnością jest dostosowanie 

na etapie procesów sprzedażowych usprawnień w celu zapewnienia dostępu do 

produktów osobom z niepełnosprawnościami. Ponadto, firma Szel-Tech, w celu 

zminimalizowania zagrożenia dla środowiska, zadeklarowała się używać wyłącznie 

sprzętu budowlanego o dobrym stanie technicznym czy też niedopuszczenie do 

środowiska substancji niebezpiecznych czy wytworzonych ścieków. 

Zdaniem Beneficjenta dobrą praktyką w realizowanym projekcie jest infrastruktura 

projektowana według standardów unijnych i polskich, gdzie od razu przewidywane 

są usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, tj. parkingi, podjazdy, większość 

wszystkich rzeczy, które są niezbędną, są na poziomie tak zwanym zero. 
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(…) dobre praktyki to są tak, że jeżeli powstaje nowy obiekt na dzień 

dzisiejszy jest on projektowany według standardów unijnych i polskich, 

gdzie od razu przewidywane są usprawnienia dla osób 

niepełnosprawnych, są też parkingi, podjazdy, większość wszystkich 

rzeczy, które są niezbędną, są na poziomie tak zwanym zero, czyli 

niewymagającym żadnych stopni, progów i tak dalej. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dodatkowo respondent podkreślił odpowiednie oznaczenia dla osób 

z niepełnosprawnościami, a także na przestrzeń: powiększone toalety, wejścia, 

przejścia itp.  

(…) faktycznie są na przykład napisy typu jakimiś kodami dla osób 

z niepełnosprawnościami, gdzie są powiększone przede wszystkim toalety, 

infrastruktura cała, czyli każdy pracownik ma swoją praktycznie dostęp do 

swojej umywalki, nawet podczas ogromnego tłumu podczas przerw. (…) 

A jest to zasługa tych wytycznych, które zostały wdrożone. A nie ma tutaj 

się co czarować, większość budynków pożytku publicznego są to stare 

budynki, bo nowych praktycznie się nie buduje. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie - Ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt w sposób neutralny bądź też pozytywny odpowiada na zasady horyzontalne. 

Przedsięwzięcie w znacznym stopniu skupia się na zasadzie zrównoważonego 

rozwoju oraz eksploatacji produktu realizacji w sposób przyjazny dla środowiska 

naturalnego. Szczególny wpływ projektu odnotowano w zakresie wsparcia kobiet 

w podejmowaniu pracy w sektorze przemysłowym.  
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Case study 2 – zasada zrównoważonego rozwoju 

Nazwa beneficjenta: EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz 

Nazwa projektu: Wprowadzenie nowej generacji maszyn do recyklingu tworzyw 

sztucznych EKOLINIA GRIND 2.0. poprzez wdrożenie wyników prac B+R 

przedsiębiorstwa EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Ekolinia jest firmą zajmującą się projektowaniem oraz produkcją maszyn do 

recyklingu. Przedsiębiorstwo działa na rynku od roku 2000. Klienci Ekolinii to 

zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Ponadto, producent realizuje usługi 

wyważania dynamicznego oraz statycznego, cięcie wodą Mielec, wirówki, wanny, 

linie recyklingowe. Realizacja projektu jest zaplanowana na terenie miejscowości 

Młodochów, będącej siedzibą firmy. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Projekt zakłada wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych realizowanych 

przez przedsiębiorstwo celem zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. 

Prawidłowa realizacja badań oraz osiągnięci odpowiednich wskaźników rezultatu 

umożliwi jednocześnie uruchomienie innowacyjnej linii recyklingowej tworzyw 

sztucznych Nowa wysoko wydajna linia do recyklingu tworzyw sztucznych Ekolinia 

Grind 2.0.. Innowacyjność przedsięwzięcia jest wykracza poza obszar kraju i stanowi 

działanie innowacyjne na skalę europejską. Proces produkcyjny zakłada 

wykorzystanie maszyn i urządzeń wykorzystujących mechaniczną obróbkę metali, 

bez konieczności użycia środków chemicznych. Projekt nie ma tym samym realnego 

wpływu na degradację środowiska. Ponadto, projekt zakłada lepsze 

zagospodarowanie energią elektryczną poprzez wydajny proces recyklingu. 

Oszczędność to szacowana jest na poziomie 20% w skali roku. Projekt nie stanowi 

również zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.  

(…) monitorujemy głównie obsługiwany rynek pod kątem potrzeb 

i oczekiwań naszych klientów, bądź potencjalnych klientów. Mamy też 

mam nadzieję stabilne przychody (…) Zaplecze kadrowe i produkcyjne. 

Głównie do firmy zajmującej się przetwórstwem tworzyw sztucznych, które 

w swojej działalności wykorzystują maszyny, które produkujemy, czyli 

działania linii mielenia, mycia, suszenia tworzyw sztucznych, 

transportowania. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Obszar realizacji projektu 

Przedsiębiorstwo Ekolinia uzyskało dofinansowanie w wysokości 1 660 749,99 

złotych. Realizacja projektu nie jest obciążona ryzykiem negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne. Zarówno na etapie wdrażania, jak i eksploatacji projektu. 

Wnioskodawca uprzednio dokonał analizy czynników, które mogą mieć wpływ na 

środowisko naturalne w fazie inwestycyjnej. Projekt zakłada jego realizację 

w obrębie przedsiębiorstwa ubiegającego się o wsparcie. Siedziba firmy znajduje się 

w Gawłuszowicach, przy ulicy Młodochów 15A.  

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt wpisuje się w założenia polityki ochrony środowiska w zakresie zmian 

klimatu zgodnie ze Strategią Europa 2020. Realizacja projektu wykazuje pozytywny 

wpływ na realizację polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Produkty osiągane 

w ramach realizacji projektu zakładają szeroką dostępność z poszanowaniem praw 

kobiet i mężczyzn oraz zachowaniem równości szans i niedyskryminacji. Nowe, 

wydajne linie do recyklingu będą pozbawione również jakichkolwiek barier dla osób 

z niepełnosprawnościami. Projekt nie identyfikuje jakichkolwiek przeszkód do 

korzystania z produktu realizacji osobom niepełnosprawnym zatrudnionym 

w przedsiębiorstwach, którym dedykowane jest użytkowanie nowoczesnego 

zaplecza maszynowego. Ponadto, realizacja projektu zakłada otwarcie rekrutacji na 

trzy nowe stanowiska pracy bez różnicowania ze względu na płeć, pochodzenie bądź 

też wyznawaną religię.  

Założenia projektu uwzględniały przede wszystkim kryterium zmniejszenia zużycia 

energii elektrycznej. 

Głównie te działania polegały na tym, że cały park maszynowy jaki 

planowaliśmy kupić jeśli chodzi o cały projekt, miał na uwadze to, żeby to 

jak najmniejsza [pod względem zużycia energii], (…) żeby one były 

oszczędne, nie pobierały tak dużo prądu jak wcześniej.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Beneficjent w głównej mierze skupił się na realizacji założeń zasady 

zrównoważonego rozwoju, planując zakup parku maszynowego z uwzględnieniem 

jak najniższej energochłonności. Beneficjent odnotował zmniejszenie pobierania 

energii elektrycznej o ok. 5%.  
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Nasze linie, które produkujemy ogólnie nawet pojedyncze maszyny, które 

mamy w ofercie mają ogólnie około 5% mniejszą energochłonność 

i staramy się dążyć ku temu żeby jednak mimo wszystko te silniki, które 

montujemy były mniejsze, ale mniej więcej dawały taką samą moc. To 

wszystko w ramach możliwości. (…) co do zasady gdzieś tam z wyliczeń 

mamy, że około 5% mamy poprawę tego wskaźnika właśnie tej 

energochłonności. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent potwierdził, że nie odnotował żadnych problemów w realizacji projektu 

w odniesieniu do zapewnienia zasad horyzontalnych. 

Nie, raczej nie wystąpiły [trudności]. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy – beneficjent nie napotkał w tym zakresie problemów.  

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt odpowiada na potrzeby wąskiej grupy odbiorców produktu w ramach jego 

realizacji. Koncepcja została dostosowana do każdej grupy społecznej, aby 
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umożliwić wykorzystanie i eksploatację produktu finalnego bez ograniczeń płci czy 

stopnia sprawności użytkowników. 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Działania podjęte w ramach projektu miały wpływ przede wszystkim na realizacje 

zasady zrównoważonego rozwoju, umożliwiając wymianę parku maszynowego na 

energooszczędny, pozwalający osiągnąć 5% oszczędności energii (w stosunku do 

poprzednio wykorzystywanych rozwiązań).  

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Nie dotyczy – beneficjent potwierdził, że nie napotkał na obciążenia administracyjne 

związane z realizacją działań dot. wdrażania zasad horyzontalnych. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Zdaniem beneficjenta, warto kontynuować działania nastawione na obniżenie 

energochłonności posiadanego parku maszynowego. Szczególnie istotne znaczenie 

tego aspektu upatrywać należy w firmach typowo produkcyjnych, gdzie głównym 

elementem działalności jest wykorzystywanie maszyn i urządzeń. 

Myślę, że eko-wydajność tej inwestycji, którą przedsiębiorca prowadzi. 

Myślę, że kupowana infrastruktura produkcyjna, powinna uwzględniać 

fakt, aby energochłonność jednak była jak najniższa. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Dobrą praktyką realizacji projektu jest brak wykorzystania obróbki chemicznej lub 

elektrolicznej oraz całkowita rezygnacja z użycia rozpuszczalników organicznych. 

Dzięki takiej polityce recyklingu przedsiębiorstwo przyczynia się do znacząco do 

ochrony środowiska naturalnego, nie tylko poprzez poprawną degradację 

materiałów zużytych, ale również poprzez bezinwazyjny dla środowiska proces 

recyklingu. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt w sposób neutralny bądź też pozytywny odpowiada na zasady horyzontalne. 

Przedsięwzięcie w znacznym stopniu skupia się na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz 
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eksploatacji produktu realizacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. 

Modernizacja parku maszynowego miała na celu obniżenie energochłonności, co 

ostatecznie udało się osiągnąć (na poziomie pozwalającym uzyskać 5% oszczędności energii 

(w stosunku do poprzednio wykorzystywanych rozwiązań)). Biorąc pod uwagę 

charakterystykę analizowanego podmiotu (którego działalność skupia się stricte na 

produkcji, w tym przy wykorzystaniu maszyn przemysłowych) wynik ten uznać należy za 

pozytywny. Dodatkowo mechanizmy sprzedażowe oraz możliwość korzystania z produktu 

uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych bez podziału na płeć.  
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Case study 3 – zasada zrównoważonego rozwoju 

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowa Dęba 

Nazwa projektu: Rozwój instalacji OZE w instytucjach publicznych na terenie 

Gminy Nowa Dęba 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Nowa Dęba jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie podkarpackim, 

w powiecie tarnobrzeskim. W latach 1975–1998 gmina położona była 

w województwie tarnobrzeskim. Według danych na rok 2017, gminę zamieszkiwało 

18 347 osób. Gmina leży na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej dlatego też 

ukształtowanie terenu cechuje duże zalesienie. Znaczący wpływ na rozwój 

terytorium gminy miało powstanie w 1997 roku Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej ”Euro-Park Wisłosan”, której podstrefa zlokalizowana na terenie 

Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. umożliwiła ściągnięcie inwestorów. W mieście 

i gminie Nowa Dęba poza strefą ekonomiczną działa ponad 800 podmiotów 

gospodarczych.  

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Projekt realizowany przez Gminę kładzie szczególny nacisk na promocję 

odnawialnych źródeł energii, tj. odpowiadając bezpośrednio na potrzeby realizacji 

zasady zrównoważonego rozwoju. Przedsięwzięcie polega na budowie paneli 

fotowoltaicznych, które nie wymagają specjalistycznej instalacji lub budowli, które 

mogą mieć realny wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie panele do uzyskiwania 

energii odnawialnej, których źródłem jest słońce zostały w ramach realizacji 

projektu ustawione na terenach niezalewowych oraz wolnych od osuwisk w celu 

zminimalizowania ew. niekorzystnych efektów środowiskowych. Kwota 

dofinansowania o jaką ubiegał się wnioskodawca wyniosła 703 535,91 złotych. 

Trwałość projektu została oceniona na wystarczającą ze względu na status 

wnioskodawcy (JST).  

W ramach projektu wybudowano trzy instalacje fotowoltaiczne dla obiektów 

użyteczności publicznej. 

[Projekt] dotyczył odnawialnych źródeł energii to jest budowa trzech 

instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej. Jedna 

dotyczyła zapewnienia energii dla krytej pływalni i druga dla obiektu 

szkolnego, a trzecia mniejsza dla przedszkola i Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 
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Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Wygenerowana przez panele fotowoltaiczne energia będzie w części pokrywać 

zapotrzebowanie budynków na energię elektryczną na obszarze objętym realizację 

projektu (Nowa Dęba). W głównej mierze są to budynki pożytku publicznego, za 

których funkcjonowanie odpowiedzialna jest jednostka właściwa – wójt gminy. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt ma neutralny wpływ na zasadę horyzontalna dotyczącą równości szans 

i niedyskryminacji. W żaden sposób realizacja projektu nie ogranicza dostępu do 

uzyskanych zasobów ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 

lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, 

projekt zakłada przedsięwzięcie minimalizujące oddziaływanie człowieka na 

środowisko, ponieważ skupia się na działaniach mających na celu zwiększenie 

produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie emisji 

dwutlenku węgla do atmosfery. Projekt nie generuje również zanieczyszczeń 

szkodliwych dla środowiska. Zarówno instalacje fotowoltaiczne, jak i budynki, do 

których panele zostały podłączone podległe są burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa 

Dęba.  

Zdaniem Beneficjenta każdy projekt uwzględnia zasadę zrównoważonego rozwoju, 

w związku z tym że to jest projekt infrastrukturalny techniczny i nie ma 

bezpośredniego wpływu na mieszkańców realizowane były w tym przypadku przede 

wszystkim aspekty polityki środowiskowej. 

Zrównoważony rozwój poprzez wpływ na środowisko czyli mniej emisji 

zmniejszenie zużycia energii, wykorzystania tych źródeł odnawialnych 

i kwestie informacyjno-promocyjne o dofinansowaniach, jak również 

kwestie wykonawstwa tego, że mimo wszystko pośrednio korzystają osoby 

mając na względzie zasadę równości szans.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

W rezultacie realizacji projektu zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, a także emisja CO2 przez budynki użyteczności publicznej na terenie 

gminy Nowa Dęba. 

To było zmniejszenie zużycia energii, zapotrzebowanie na energię. Poza 

tym były kwestie obniżenia emisji dwutlenku węgla, pyłów itd. związanych 

z środowiskowymi zagadnieniami. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Pośrednim efektem było również zmniejszenie kosztów ponoszonych na zakup 

energii elektrycznej przez instytucje publiczne. 

Przede wszystkim główny efekt - uwzględnienie aspektów 

środowiskowych. Efektem jest to, że instytucje publiczne, które te 

instalacje mają są mniejsze koszty związane z zakupem energii. Ogólnie 

efekty środowiskowe i gospodarcze. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent potwierdził, że nie odnotował żadnych problemów w realizacji projektu 

w odniesieniu do zapewnienia zasad horyzontalnych. 

Nie, nie napotkaliśmy żadnych trudności z realizacją czy uwzględnianiem 

zasad zrównoważonego rozwoju w projekcie. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy – beneficjent nie napotkał w tym zakresie problemów.  
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Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Odbiorcami wsparcia są mieszkańcy określonego terytorium. Realizacja projektu jest 

podyktowana realnymi potrzebami mieszkańców bez podziału na płeć oraz 

sprawność.  

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju  

Projekt w sposób neutralny bądź też pozytywny odpowiada na zasady horyzontalne. 

Przedsięwzięcie w znacznym stopniu skupia się na zasadzie zrównoważonego 

rozwoju oraz eksploatacji produktu realizacji w sposób przyjazny dla środowiska 

naturalnego. Zasady horyzontalne zostały uwzględnione przede wszystkim poprzez 

równy dostęp do uzyskanych rezultatów projektu oraz eksploatacji bez podziału 

społecznego. 

Beneficjent wyszczególnił przede wszystkim efekty środowiskowe i gospodarcze. 

Pod względem efektów środowiskowych zwrócono uwagę na ograniczenie emisji 

CO2, a pod względem gospodarczych zmniejszenie zużycia energii z sieci normalnych 

czyli obniżenie kosztów energetycznych. 

Na pewno są tutaj efekty środowiskowe i gospodarcze. Środowiskowe to 

są ograniczenie emisji CO2, a gospodarcze to zmniejszenie zużycia energii 

z sieci normalnych czyli gospodarczo obniżenie kosztów na energię 

w okresie trwałości, a strata trwałości instalacji jest założona na poziomie 

1% rocznie więc na pewno te panele przez kilkadziesiąt lat będą 

funkcjonowały. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Respondent nie odnotował występowania obciążeń administracyjnych związanych 

z realizacją działań dotyczących wdrażania zasad horyzontalnych. Zdaniem 

badanego, wynika to m.in. z dysponowania doświadczoną kadrą, posiadającą 

wiedzę z zakresu polityk horyzontalnych. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Zdaniem beneficjenta, nie można wyodrębnić działań, z których należałoby 

zrezygnować. Każde działanie ukierunkowanie na wdrażanie zasad horyzontalnych 

jest cenne i charakterystyczne dla danego typu projektu. Z tego względu nie należy 
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negować istotności danego rodzaju działania, gdyż w przypadku różnego rodzaju 

projektów dane działanie może mieć większe bądź mniejsze znaczenie w kontekście 

realizacji zasad horyzontalnych. Tym samym, rezygnacja z jakiegoś rodzaju działania, 

które z pewnego powodu nie sprawdziło się w danym projekcie, w przypadku innej 

inwestycji mogłoby przynieść pozytywne efekty.  

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Jako dobrą praktykę beneficjent wskazał możliwość replikacji przeprowadzonych 

działań. Wykorzystane rozwiązania są bowiem na tyle uniwersalne, że mogą znaleźć 

zastosowanie w wielu innych projektach realizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego. 

Na pewno jest to działanie trwałe i powtarzalne - na terenie Podkarpacia 

jest sporo takich instalacji. Można więc powielać możliwość uzyskania 

gospodarczych i środowiskowych efektów poprzez rozbudowę takich 

instalacji. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt w znacznym stopniu skupia się na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz 

eksploatacji produktu realizacji w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. 

Zasady horyzontalne zostały uwzględnione przede wszystkim poprzez równy dostęp 

do uzyskanych rezultatów projektu oraz eksploatacji bez podziału społecznego. Pod 

względem efektów środowiskowych udało się osiągnąć ograniczenie emisji CO2, 

a pod względem efektów gospodarczych obniżenie kosztów energetycznych. 

Jednocześnie, ze względu na uniwersalnych charakter projektu, istnieje możliwość 

replikacji przyjętych rozwiązań i osiągnięcie podobnych efektów w innych 

inwestycjach o zbliżonym charakterze. 
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Case study 4 – zasada zrównoważonego rozwoju 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 

Nazwa projektu: Podporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF  

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Teren Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pokrywa się z OSI wskazanym 

w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 dla wszystkich kierunków 

działań w ramach priorytetu tematycznego 3.3 Funkcje metropolitalne Rzeszowa 

(Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 08.09.2015 r. Uchwałę Nr 

90/2067/15 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru 

powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020). Stowarzyszenie ROF pełni 

funkcję tzw. Instytucji Pośredniczącej (IP) dla realizacji działań związanych ze 

Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje obszar gmin: Gmina Miasto 

Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, 

Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto 

Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn. Rzeszowski Obszar 

Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem tereny o łącznej powierzchni wynoszącej 1 

047 km². Organami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego są: 

Zebranie Delegatów, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ROF miał na celu zwiększenie liczby 

ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na 

terenie ROF, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów jak również 

poprawy stanu środowiska naturalnego. Cel został osiągnięty poprzez budowę 

nowej oczyszczalni ścieków i rozbudowę istniejącej.  

W skutek realizacji projektu 6396 mieszkańców obszaru miało skorzystać 

z ulepszonego oczyszczania ścieków. Realizacja zadań zaplanowanych w ramach 

projektu zintegrowanego wpłynie na niwelowanie problemów w następujących 

zakresach: 

• zmniejszenie dysproporcji w dostępie ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków gmin ROF,  
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• stworzenie dostępu do systemu oczyszczania ścieków, której brak hamuje rozwój 

nowych inwestycji i działań developerskich / inwestycji indywidualnych,  

• zniwelowania zagrożeń środowiska w aspekcie zagrożeń wynikających z braku 

infrastruktury wodno-ściekowej. Ponadto realizacja projektu zintegrowanego 

pozwoli na osiągnięcie skumulowanych korzyści ekonomicznych, społecznych 

i finansowych jakim jest poprawa standardu życia mieszkańców gmin.  

Kwota dofinansowania wyniosła łącznie 6 682 383,09 złotych pozyskanych ze 

środków z Unii Europejskiej. 

Głównym jego celem jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego 

systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru 

Funkcjonalnego.  

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę nowoczesnej oczyszczalni 

ścieków i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków. Wskutek realizacji 

naszego projektu tutaj został bardzo szczegółowo określony wskaźnik i to 

jest 6396 osób, czyli mieszkańców obszaru będzie korzystało właśnie 

z ulepszonego oczyszczania ścieków. I realizacja naszego projektu wpłynie 

korzystnie na niwelowanie barier i rozwiązywanie problemów takich jak 

zmniejszenie dysproporcji w dostępie ludności korzystającej z systemu 

oczyszczania ścieków na terenie gmin ROF. Stworzy dostęp do systemu 

oczyszczania ścieków, której brak hamuje rozwój nowych inwestycji 

i działań deweloperskich na naszym terenie, jak również inwestycji 

indywidualnych. Zostaną zniwelowane zagrożenia środowiska wynikające 

z braku takiej infrastruktury wodno-ściekowej, realizacja naszego projektu 

pozwoli również na osiągnięcie skumulowanych korzyści ekonomicznych, 

społecznych i finansowych, jakim będzie poprawa standardu życia 

mieszkańców naszego obszaru. W projekcie bierze udział dwóch 

partnerów, dwie gminy, jest to gmina Chmielnik i gmina Głogów 

Małopolski. Gmina Chmielnik zakończyła już realizację inwestycji, 

natomiast gmina Głogów Małopolski jest na finiszu. Najprawdopodobniej 

w przeciągu najbliższych 3 miesięcy zakończymy realizację. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Przedmiotem projektu były prace prowadzone na obszarze dwóch gmin:  

 Gmina Chmielnik - w ramach realizacji projektu planowana jest rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Chmielniku. Będzie ona polegać przede wszystkim na 

wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych poprzez zastosowanie 

nowych, bardziej efektywnych i wydajnych urządzeń, przy zachowaniu 

kubatury stawów na poziomie niezmienionym. W ramach rozbudowy 

zostanie zwiększona średniodobowa przepustowość oczyszczalni do 1000 

m3/dobę.  
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 Gmina Głogów Małopolski - w ramach inwestycji planuje się budowę małej 

oczyszczalni ścieków mechaniczno – biologicznej o wydajności 420 m3/d 

w Przewrotnem. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Inwestycja wpisuje się w priorytet zrównoważonego rozwoju, ponieważ zakłada 

realizację bardziej przyjaznej środowisku gospodarki o wysokiej konkurencyjności. 

Ponadto, projekt nie wskazuje na ponadnormatywny wpływ na ludzi i środowisko, 

w tym: walory krajobrazowe czy istniejącą zabudowę. Dobrą praktyką w realizacji 

projektu jest uwzględnienie rozwiązania zapewniającego odporność na bieżącą 

zmienność klimatu i przyszłe zmiany klimatu.  

Realizacja projektu przynosi pozytywne efekty w zakresie polityki ochrony 

środowiska i poprawy stanu środowiska naturalnego, dzięki zastosowanym 

nowoczesnym materiałom i technologiom, w zakresie polityki równych szans 

(projekt zgodny jest z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, zgodnie 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” w tym z załącznikiem nr 2 do ww. Wytycznych 

- Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 oraz w zakresie polityki 

zrównoważonego rozwoju (wyrównując szanse rozwojowe mieszkańców, realizując 

projekt  

nie zakłócający zasad konkurencji – opierając się o przepisy dotyczące zamówień 

publicznych, zawierających przepisy dotyczące konkurencyjności oraz jawności 

realizowanych inwestycji). 

Projekt ma pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się 

emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania 

obiektów. Nie przewiduje się również przekraczających dopuszczalnych poziomów 

hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe 

w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Projekt uwzględnia zagadnienia związane z wpływem obecnego stanu klimatu 

i zachodzących w nim zmian na trwałość inwestycji oraz wpływem przedsięwzięcia 

na klimat.  

Projekt, poprzez zaproponowaną technologię i parametry technologiczne, 

uwzględnia w sposób wystarczający odporność infrastruktury na niekorzystne 

warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy).  

Przygotowany projekt budowlany przedsięwzięcia uwzględnia rozwiązania 

technologiczne gwarantujące zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska w trakcie 

jego realizacji i normalnej eksploatacji. Infrastruktura objęta projektem zostanie 
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wykonana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej. 

Projekt nie narusza zasad horyzontalnych, zapobiegania dyskryminacji oraz 

równości szans kobiet i mężczyzn. Ponadto, wdrażany projekt ma na celu 

minimalizowanie ingerencji człowieka na środowisko naturalne oraz racjonalne 

gospodarowanie zasadami. Tym samym odpowiada na zasadę zrównoważonego 

rozwoju.  

Zdaniem beneficjenta specyfikacja projektu wpisuje się w priorytet 

zrównoważonego rozwoju, ze względu na spieranie gospodarki efektywnej 

i korzystającej z zasobów bardziej przyjaznych środowisku i bardziej konkurencyjnej. 

Ponadto Beneficjent nie przewidział emisji żadnych szkodliwych substancji do 

środowiska podczas użytkowania nowopowstałych obiektów. Nie przewiduje się 

również przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Sama specyfika naszego projektu wpisuje się w priorytet zrównoważonego 

rozwoju. Chociażby w ten, jakim jest wspieranie gospodarki efektywnej 

i korzystającej z zasobów bardziej przyjaznych środowisku i bardziej 

konkurencyjnej.(…) technologie zastosowane w naszym projekcie 

wpływają niezwykle pozytywnie na środowisko naturalne. Nie mamy tutaj 

i nie przewidujemy emisji żadnych szkodliwych substancji do środowiska 

podczas użytkowania tych obiektów. Nie przewiduje się również 

przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu. Także wszystkie te 

kwestie były bardzo szczegółowo analizowane.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Zdaniem Beneficjenta projekt ma duże strategiczne znaczenie społeczno-

gospodarcze na analizowanym obszarze. Będzie kompleksowo rozwiązywał 

problemy w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, co zapewni też zrównoważony 

rozwój ROF i pozwoli na osiągnięcie efektu synergii i kompleksowego rozwiązania 

problemów gmin, gdzie występuje najwyższy odsetek ludności korzystających 

z systemu oczyszczalni ścieków. 

Zdecydowanie wzrośnie na pewno atrakcyjność osadnicza naszego 

obszaru, spowoduje to zwiększenie zainteresowania tym obszarem 

przedsiębiorców. (…) proces inwestycyjny w budownictwo mieszkaniowe 

indywidualne, gdzie stworzone zostaną już te warunki na pewno też to 

będzie miało pozytywny wpływ. No i co skutkuje również rozwojem całego 

obszaru rzeszowskiego, nie tylko tych gmin, które biorą udział w projekcie, 

ale również wszystkich pozostałych, bo zniweluje to różnice na naszym 

obszarze 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Beneficjent przyznał również, że projekt przynosi pozytywne efekty w zakresie 

polityki ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska naturalnego (m.in. poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych materiałów i technologii). Ponadto, projekt jest 

zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji.  

Nasz projekt jak najbardziej pozytywnie wpływa na realizację polityk 

horyzontalnych. Ten projekt przynosi pozytywne efekty w zakresie polityki 

ochrony środowiska i poprawy stanu środowiska naturalnego. Dzięki 

zastosowaniu bardzo nowoczesnych materiałów i technologii. Jeśli chodzi 

o politykę równości szans, jest on jak najbardziej zgodny również z tą 

polityką. W zakresie polityki zrównoważonego rozwoju również wpisuje się 

i nie zakłóca zasad konkurencji, opiera się na stosowaniu przepisów zasady 

zamówień publicznych. Zasady zamówień publicznych są jawne 

i realizowane w sposób prawidłowy, także jak najbardziej polityki 

horyzontalne pozytywnie wpływają na realizację naszego projektu. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta informacje dot. sposobu zapewnienia realizacji zasad 

horyzontalnych w projekcie są co prawda dostępne i wyczerpujące, lecz brakuje 

jego zdaniem jednego (zbiorczego) dokumentu, który agregowałby wszystkie 

potrzebne informacje. 

Tak, zdecydowanie jest wystarczający, przejrzysty, zrozumiały, jak 

najbardziej wszystkie te informacje, które są zawarte w dokumentacji są 

dla nas jasne.(...) No oczywiście, że pod względem technicznym prościej 
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jest sięgać do jednego dokumentu, nie do kilku odrębnych. (…) Jeżeli 

mielibyśmy złożyć pierwszy projekt i zapoznawać się od początku z tym 

wszystkim to niewątpliwie takie kompendium ułatwiłoby ten proces 

przygotowawczy i później aplikacyjny. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Poza ww. zagadnieniem beneficjent nie napotkał żadnych problemów 

z zapewnieniem zasad horyzontalnych w projekcie. 

Na ten moment nie napotkaliśmy takich trudności, pewnie z tego względu, 

że projekt jest bardzo specyficzny i nakierowany na te efekty 

środowiskowe 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Beneficjent nie napotkał na trudności, które wymagałyby podjęcia środków 

z zakresu przeciwdziałania im.  

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzebę modernizacji infrastruktury 

komunalnej. Projekt umożliwia wykorzystanie i eksploatację produktu finalnego bez 

ograniczeń płci czy stopnia sprawności użytkowników. Podejmowane w ramach 

realizacji projektu działania sprzyjają osiągnięciu stanu, w którym mężczyznom 

i kobietom przypisuje się taka samą wartość społeczną, jak i równe prawa oraz 

równe obowiązki. Projekt odpowiada na potrzeby szerokiej grupy osób, mając za 

zadanie umożliwienie korzystania z ulepszonego oczyszczania ścieków przez 6 396 

osób. 

Rezultatem będą nasi końcowi odbiorcy, czyli mieszkańcy, czyli te 6396 

osób, które bezpośrednio będzie korzystało z ulepszonego oczyszczania 

ścieków. Natomiast tutaj wartością dodaną mogą być również pewnie 

inne obiekty, instytucje, przedsiębiorcy, którzy z pewnością będą mogli też 

skorzystać z zasobów tej oczyszczalni w przyszłości. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Projekt wpływa przede wszystkim na realizację zasady równoważonego rozwoju. Ma 

on na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu 
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oczyszczania ścieków komunalnych na terenie ROF, zapewniającego podwyższone 

usuwanie biogenów jak również poprawy stanu środowiska naturalnego. Zakłada on 

realizację bardziej przyjaznej środowisku gospodarki o wysokiej konkurencyjności, 

umożliwiając korzystania z ulepszonego oczyszczania ścieków przez 6 396 osób.  

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Beneficjent nie napotkał na problemy z zakresu obciążenia administracyjnego 

wynikające z prowadzenia działań związanych z zapewnieniem realizacji zasad 

horyzontalnych. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Zdaniem beneficjenta wszystkie dotychczas realizowane działania należy 

kontynuować. Nie wskazano przy tym działań, z których należy zrezygnować. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta za dobrą praktykę uznać należy cały projekt, jako ogół działań. 

Zapewnia on bowiem niwelację dysproporcji w dostępie do zasobów ściekowo-

kanalizacyjnych, znacząco wpływając na realizację zasady zrównoważonego 

rozwoju. 

Na pewno dobrą praktyką sam w sobie cały projekt może być z tego 

względu, że rzeczywiście niweluje te dysproporcje w dostępie do zasobów 

ściekowo-kanalizacyjnych. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt stanowi wsparcie głównego celu rozwojowego regionu poprzez 

zabezpieczenie zasobów środowiskowych oraz przez usunięcie niektórych 

ograniczeń dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zapewnienie 

podstawowych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych poprawi 

atrakcyjność inwestycyjną i przyczyni się do zrównoważonego rozwoju regionu 

podkarpackiego oraz Polski na tle innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. 

Projekt w znacznym stopniu skupia się więc na zasadzie zrównoważonego rozwoju, 

determinując realizację bardziej przyjaznej środowisku gospodarki o wysokiej 

konkurencyjności. Zasady horyzontalne zostały uwzględnione przede wszystkim 

poprzez równy dostęp do uzyskanych rezultatów projektu oraz eksploatacji bez 

podziału społecznego.  
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Case study 5 – zasada równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Nazwa beneficjenta: Uzdrowisko Iwonicz S.A. 

Nazwa projektu: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR” w Iwoniczu-Zdroju wraz z zakupem sprzętu 

rehabilitacyjnego oraz zagospodarowaniem otoczenia 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Iwonicz-Zdrój to jeden z najstarszych uzdrowisk polskich, które oprócz uznanej 

renomy, słynie z unikalnego, leczniczego mikroklimatu oraz ekologicznie czystego 

środowiska naturalnego. Wnioskodawca oferuje bazę sanatoryjną i zabiegową, 

Największe bogactwo Iwonicza Zdroju stanowią lecznicze wody mineralne, które 

służą do inhalacji, kuracji pitnych i kąpielowych oraz do produkcji iwonickiej soli 

leczniczej i kosmetyków ze znakiem „Iwoniczanka”, których walory potwierdzone 

zostały szeregiem nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i regionalnych konkursach. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Przedmiotem realizacji projektu jest budowa nowego ośrodka rehabilitacyjnego 

wraz z zakupem niezbędnego sprzętu dedykowanego świadczeniem usług. 

Dodatkowo projekt zakłada wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych 

zabiegów oraz usług lecznictwa uzdrowiskowego lub turystyki uzdrowiskowej. 

Elementy realizacji projektu zostały ocenione jako podnoszące atrakcyjności 

turystycznej gminy, w której realizowany jest projekt. Iwonicz-Zdrój stanowi 

destynację turystyczną zarówno dla osób z Polski, jak i Europy. Projekt zakłada 

również poszanowanie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez zachowanie 

zasobów naturalnych, uwarunkowań wynikających z przepisów prawa 

obowiązujących na obszarach chronionych oraz ograniczenia presji na środowisko. 

Nowoczesna infrastruktura i wyposażenie Szpitala zakłada zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię elektryczną.  

[proszę opisać założenia projektu] Wprowadzenie nowych usług 

i podniesienie jakości oferty lecznictwa uzdrowiskowego szpitala 

uzdrowisko-rehabilitacyjnego Excelsior. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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[proszę podać działania realizowane w ramach projektu] To była 

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa skrzydła z otoczeniem, czyli 

nawierzchnia dojść, dróg dojazdowych, chodników szpitala uzdrowiskowo-

rehabilitacyjnego w Iwoniczu Zdroju. Następnie zakup wyposażenia 

medycznego do szpitala, wyposażenia zorganizowanej siłowni 

zewnętrznej, oznaczenie ścieżki dydaktycznej i poidełka wody oraz remont 

elewacji dachu budynku źródło Józefa. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

[proszę opisać rezultaty projektu] powstała nam nowa powierzchnia, 

wyposażona wraz z taką częścią rekreacyjną w postaci ścieżek, źródła 

Józefa, siłowni zewnętrznej. I przede wszystkim o tą infrastrukturę, która 

powstała został wdrożony program zdrowotny skierowany do osób ze 

schorzeniami narządu ruchu. I celem tego programu jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu ze społeczeństwa osób z dysfunkcją narządu ruchu. 

Rehabilitacja skierowana jest przede wszystkim do osób, które w wyniku 

swojej choroby mają problemy z poruszaniem się, samodzielnością, są 

uzależnione od pomocy osób trzecich, a czasem nawet przebywają w tych 

całodobowych ośrodkach opiekuńczych. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Realizacja projektu przewidywana była na obszar objęty strefą ochrony 

uzdrowiskowej. Iwonicz-Zdrój znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej. 

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie uzdrowiska znajdującego się przy al. 

Torosiewicza 2 w Iwoniczu-Zdroju. Kwota dofinansowania o jaką ubiegał się 

wnioskodawca wynosiła 6 564 740,60 złotych. Kwalifikowalność kosztów została 

uznana za niezbędne do poniesienia w ramach poprawnej realizacji projektu. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt w żaden sposób nie ogranicza dostępu do przedmiotu realizacji ze względu 

na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto, przyjęte w projekcie 

rozwiązania zapewniają udogodniania dla osób niepełnosprawnych, nie ograniczając 

im dostępu do Szpitala oraz oferowanych przez niego usług. Projekt przewiduje 

również równy dostęp do przedmiotu realizacji kobiet i mężczyzn. Wnioskodawca 

zapewnił, iż na żadnym etapie projektu nie doszło do naruszenia zasad polityki 

równości szans i dyskryminacji. Projekt uwzględnia zasadę uniwersalnego 

projektowania w celu zachowaniu jego użyteczność wszystkim grupom społecznym. 

Infrastruktura budynku zostanie przygotowana z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Standardem staną się minimum 100 centymetrowe przejścia 

lub przejazdy, a w budynku będącym przedmiotem realizacji znajdzie się winda 
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łóżkowa. Dodatkowo projekt uwzględnia zakup pochylni oraz dostosowanie 

osobnych toalet dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  

Należy podkreślić, że uczestnik wywiadu ocenił poziom swojej wiedzy na temat 

zasad horyzontalnych, jako dostateczny. Oznacza to, że wie gdzie szukać informacji, 

co oznaczają zasady horyzontalne oraz czym są standardy dostępności dla polityki 

spójności i standardy dostępności w budynku dla osób niepełnosprawnych, 

uwzględniające koncepcje uniwersalnego projektowania. 

Beneficjent podkreślił, że zastosowane zasady horyzontalne w projekcie obejmują 

przede wszystkim standard architektoniczny - dostępności budynków dla osób 

niepełnosprawnych, z uwagi na tą liczbę 30% odbiorców właśnie 

z niepełnosprawnością ruchową. 

zlikwidowaliśmy bariery architektoniczne, parking jest dla osób 

niepełnosprawnych praktycznie blisko wejścia do budynku, bardzo blisko. 

Nie ma żadnych barier architektonicznych na drodze od właśnie parkingu 

do wejścia, strefa wejścia też jest zaprojektowana, są wszystkie place 

manewrowe, czyli minimum metr pięćdziesiąt, drzwi minimum metr, czyli 

te osoby niepełnosprawne mogą sobie swobodnie wjechać do budynku. Są 

pomieszczenia, które też są dla nich przygotowane, czyli są odpowiednie 

wymiary, wysokości mebli, przestrzeń użytkowa, wszystko jest dostępne 

dla osób niepełnosprawnych, łącznie z pomieszczeniami wc, sanitarnymi, 

jest zaprojektowano windę łóżkową, zaprojektowano, znaczy wcześniej już 

istniały windy też w budynku, też nie ma żadnych barier 

architektonicznych, korytarze, wszystkie przestrzenie, wszystko jest 

dostosowane do tych wymiarów uwzględnionych w standardach 

dostępności.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu  

Uczestnik wywiadu identyfikuje także potrzebę stosowania zasad horyzontalnych 

w realizowanym projekcie. Przede wszystkim z uwagi na to, że 30% odbiorców usług 

stanowią osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym, zastosowanie zasad 

horyzontalnych jest bardzo istotne w tym projekcie. 

[standardy zastosowane w projekcie] (…) to był przede wszystkim 

standard architektoniczny dostępności budynków dla osób 

niepełnosprawnych, z uwagi na tą liczbę 30% odbiorców właśnie 

z niepełnosprawnością ruchową. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

W efekcie, osoby z niepełnosprawnościami mogą podjąć leczenie i chociaż 

częściowo się usamodzielnić. Celem realizowanego projektu jest przeciwdziałanie 

wykluczeniu ze społeczeństwa osób z dysfunkcją narządu ruchu. Warto podkreślić, 
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że w trakcie realizowania projektu zatrudniono 5 osób (2 kobiety i 3 mężczyzn, co 

pozwoliło na zapewnienie zasady równości szans i niedyskryminacji), a na każdym 

etapie wybierane zostały osoby, z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych.  

Projekt skierowany jest do osób ze schorzeniami narządu ruchu, dlatego na pewno 

zostały osiągnięte efekty społecznego. Ponieważ głównym celem jest 

przeciwdziałanie wykluczeniu społeczeństwa osób z dysfunkcjami. Projekt 

realizowany był zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju a projekt miał neutralny 

wpływ na środowisko. W samym budynku wymienione została stolarka okienna, 

która ma wysoki współczynnik przenikania ciepła (w ten sposób zmniejszono 

zapotrzebowanie na ciepło w budynku). 

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że projekt skierowany jest dla osób 

niepełnosprawnych, które mają problemy z samodzielnością, są uzależnione od 

pomocy osób trzecich. 

W wyniku tej kompleksowej terapii schorzeń narządu ruchu 

niejednokrotnie dochodzi do wyleczenia, że te osoby usamodzielniają się, 

mogą już próbować szukać pracy.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

W ramach projektu uwzględniono również zasadę równości płci - Na każdym etapie 

realizacji projektu były wybierane osoby, ze względu na kwalifikacje zawodowe, 

a nie ze względu na płeć, wiek czy też niepełnosprawność fizyczną. 

Poza tym zatrudniliśmy też 5 osób, dwie kobiety, trzech mężczyzn, czyli też 

tutaj kobiety zostały uwzględnione, żeby zapewnić tą równość płci. (…) Na 

każdym etapie realizacji projektu były wybierane osoby, zarówno na 

etapie przygotowania, jak i później realizacji, ze względu na kwalifikacje 

zawodowe, nie ze względu na płeć, wiek czy też niepełnosprawność 

fizyczną. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 
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Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent potwierdził, że nie odnotował żadnych problemów w realizacji projektu 

w odniesieniu do zapewnienia zasad horyzontalnych. 

Nie, nie było tutaj żadnych problemów.. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

W trakcie projektu nie odnotowano problemów dotyczących realizowania zasad 

horyzontalnych. Zdaniem beneficjenta efekty mają szanse zachować się w okresie 

przekraczającym obowiązkowy okres trwałości. Wszystkie urządzenia objęte są 

gwarancją, a fundusz remontowy pozwala na utrzymanie wszystkich elementów 

infrastruktury w stanie bardzo dobrym.  

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt skupia się na dostosowaniu oferty oraz architektury ośrodka o charakterze 

uzdrowiska. Koncepcja projektowa uwzględnia wszelkie aspekty mające na celu 

umożliwienie do pełnego wykorzystania produktu przez osoby bez podziału na płeć 

bądź też stopień sprawności fizycznej. Beneficjent we wniosku wskazał wysoki 

poziom adaptacji infrastruktury, aby udostępnić ją jak najszerszemu gronu 

zainteresowanych kuracjuszy. Elementy wyposażenia sanitarnego oraz architektura 

zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zniwelować ograniczenia 

architektoniczne uniemożliwiające korzystania ze Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR”. 

Program zdrowotny został skierowany do bardzo szerokiej grupy odbiorców. Jego 

celem jest przeciwdziałanie wykluczenie z uwagi na dysfunkcje narządów ruchu. 

Wdrożona terapia jest kompleksowa i wielu uczestników ma szanse na 

wyzdrowienie i chociaż częściowe usamodzielnienie.  
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[Które rodzaje wsparcia uznać można za najbardziej skuteczne i trwałe 

w tym zakresie] (…) cała inwestycja została skierowana dla osób 

niepełnosprawnych. Czyli zarówno zakup tego sprzętu, sprzęt to był stricte 

pod tą terapię schorzeń narządu ruchu, czyli realizacje programu, 

wszystkie budynki, cała infrastruktura, wszystko jest dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Więc wydaje mi się, że po prostu cała 

inwestycja. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Podczas badania respondent zwrócił uwagę na umieszczenie informacji na stronie 

internetowej, która została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Natomiast standard architektoniczny dotyczył przede wszystkim zlikwidowania 

barier, uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się. 

W tym celu strefa wejścia została zaprojektowana w taki sposób, aby osoby 

z niepełnosprawnościami mogły swobodnie poruszać się. Co więcej, przygotowane 

odpowiednie pomieszczenia, które są dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami (wysokość mebli, przestrzeń użytkowa, pomieszczenia 

sanitarne, łazienki). Dostosowano także szerokość korytarzy i pozostałych 

przestrzeni do osób z niepełnosprawnościami wraz z przystosowaniem windy 

i instalacji przyzywającej pomoc. Zastosowanie wskazanych standardów przyniosło 

wymierne korzyści dla uczestników projektu – przede wszystkim osób, które mają 

problem z poruszaniem się. W wyniki terapii schorzeń narządu ruchu, osoby 

z niepełnosprawnościami stają się bardziej samodzielni. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami; 

Procedury administracyjne stanowiły pewnego rodzaju wyzwanie dla beneficjenta. 

Wymieniano w tym zakresie konieczność uzyskiwania stosownych pozwoleń przed 

przystąpieniem do robót budowlanych. 

[procedury administracyjne] Wszelkiego rodzaju udogodnienia muszą być 

uwzględnione w projektach i muszą być wydane pozwolenia bądź 

zgłoszenia muszą nastąpić takich robót. I tutaj nam prawda zwiększa się 

tak jakby kwota przygotowania inwestycji do realizacji, bo trzeba zapłacić 

za projekty, trzeba odczekać minimum miesiąc na uzyskanie decyzji, żeby 

takie działania wykonać. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej; 

Respondent stwierdził, że należy kontynuować wszystkie przyjęte w projekcie 

działania z zakresu wspierania polityk horyzontalnych. Nie wskazał tym samym, że 

należy rezygnować z części przyjętych rozwiązań. Jednocześnie beneficjent 

podkreślił, że zapewnianie realizacji zasad horyzontalnych powinno być 

przestrzegane na wszystkich etapach realizacji projektu, w tym na etapie jego 

przygotowywania. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych; 

W przypadku realizowanego projektu trudno mówić o możliwości wykorzystania 

projektu przez innych, potencjalnych beneficjentów. Wynika to ze specyfiki 

podmiotu oraz posiadanego potencjału endogenicznego. Zastosowane rozwiązania 

wynikają przede wszystkim z dostępności budynków i ich dostosowaniu do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.  

Zdaniem Beneficjenta dobrą praktyką projektu jest zakup sprzętu do realizacji 

programu zdrowotnego skierowanego do osób ze schorzeniami narządu ruchu. 

Jednakże respondent podkreślał, że nie wie czy jest to możliwe do powielenia 

w innych obiektach. 

Wie Pan co, to nie wiem czy będzie możliwe do zastosowania w innym 

miejscu, ze względu na to, że tutaj chodzi o potencjał endogeniczny, jakim 

dysponuje Iwonicz Zdrój. Ewentualnie mógłby być do powtórzenia 

w innych szpitalach uzdrowiskowo-rehabilitacyjnych, które mają 

lokalizacje tutaj właśnie w tym miejscu. A chodzi właśnie o  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt stanowczo stawia na poszanowanie zasad horyzontalnych poprzez 

dostosowanie infrastruktury oraz rozbudowę oferty Szpitala Uzdrowiskowo-

Rehabilitacyjnego „EXCELSIOR”. Działania podejmowane w ramach projektu mają na 

celu umożliwienie wykorzystania wspomnianych aspektów osobom o różnym 

stopniu sprawności. Dodatkowo, prace budowlane i architektoniczne nie wpływają 

w sposób niekorzystny na środowisko oraz degradację przestrzeni przeznaczonej na 

budowę. 
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Case study 6 – zasada równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Nazwa beneficjenta: Przemyska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

Nazwa projektu: Staż + Szkolenie = Zatrudnienie 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została wpisana do KRS w dniu 

20.08.2004 r. PARR S.A. jest zaliczana do grupy instytucji wspierających biznes, które 

są określane jako Organizacje Wsparcia Biznesu (OWB). Klasyfikacja taka wynika 

m.in. ze statutu spółki, zgodnie z którym celem działania PARR S.A. jest m.in.: 

wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla i regionu 

przemyskiego czy inicjowanie i promowanie przedsiębiorczości. PARR S.A. prowadzi 

szeroką działalność mającą na celu rozwój regionu, w szczególności miasta 

Przemyśla i powiatu przemyskiego. Agencja realizuje swoje zadania statutowe 

w dużej mierze poprzez realizację projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Realizowany projekt ma na celu powrót do aktywności zawodowej ludzi młodych. 

Grupą docelową przedsięwzięcia stanowią osoby długotrwale bezrobotne, 

zamieszkałe na obszarze Województwa Podkarpackiego. Beneficjenci końcowi 

wdrażanego projektu to osoby zarejestrowane w PUP przez okres ponad 12 

miesięcy od momentu ostatniej w nim rejestracji, w wieku powyżej 29 roku życia. 

Koncepcja ogólna to dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 

biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, 

m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności 

pracowników. Cel projektu zakłada podjęcie pracy minimum 29 osób w wieku do 29 

lat, które spełniają opisane powyżej kryteria dotyczące bierności na rynku pracy. 

W celu osiągnięcia zamierzonego efektu Wnioskodawca zobligował się 

przeprowadzić szkolenia dla grupy docelowej projektu. Kwota dofinansowania, 

o jaką ubiegała się Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. to 1 578 044,00 

złotych. 

Biorąc pod uwagę rezultaty projektu, zakładana liczba osób objętych wsparciem 

w programie wynosiła 72 osoby, a ostatecznie zrealizowano wsparcie na grupie 75 
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osób (w tym 45 kobiet i 30 mężczyzn). Spośród nich 68 osób ukończyło szkolenie 

zawodowe. 

Liczba osób, które odbyły kwalifikacje - czyli zdały egzamin zewnętrzny po 

ukończeniu szkoleń zawodowych, wyniosła 68 osób. Natomiast liczba 

osób, które ukończyły staż zawodowy to są 63 osoby - 41 kobiet i 22 

mężczyzn. Natomiast wśród osób, które podjęły zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie znalazło się 57 osób. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Obszarem projektu jest teren Województwa podkarpackiego celem ułatwienia 

dostępu do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych i oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Realizowany projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi. Przedsięwzięcie zakłada równy dostęp do przedmiotu realizacji 

zarówno kobietom, ja i mężczyznom bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub 

etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

7 osób z niepełnosprawnością zdecydowało się wziąć udział w projekcie. Spośród 

nich 6 osób ukończyło w całości ścieżkę wsparcia i podjęło zatrudnienie po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

Szkolenia i staże były dostosowane do potrzeb indywidualnych projektu, co 

sprawiło że 188 osób zdobyło kwalifikacje, myśmy o wiele mniej zakładali 

dlatego że o wiele mniej osób zda egzamin końcowy czy ukończy staż 

i podejmie zatrudnienie a te efekty udało się osiągnąć na bardzo wysokim 

poziomie. (…) myślę, że te potrzeby zostały zaspokojone, bo te 7 osób 

z orzeczeniem o niepełnosprawności, które przyszły do projektu, ukończyły 

go zgodnie ze ścieżką. Natomiast 6 osób podjęło zatrudnienie po 

zakończeniu realizacji projektu, także myślę, że pod tym kątem ich 

potrzeby zostały zaspokojone. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Uczestnicy projektu nie posiadali znaczącej wiedzy dot. zasad horyzontalnych. 

Przeciętny poziom wiedzy na ten temat wskazało niecałe 10% badanych, 

a większość spośród pozostałych osób stwierdziła, że nie posiada żadnej wiedzy na 

ten temat (68,6%). 

Wykres 1. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Udział w projekcie nie przyczynił się natomiast do wzrostu wiedzy na temat zasad 

horyzontalnych wśród uczestników projektu. Mały bądź bardzo mały stopień 

wzrostu zrozumienia tego zagadnienia wskazało ponad 60% badanych uczestników. 

Pozostały udział przypadł na respondentów, którzy nie mieli zdania na ten temat. 

Wykres 2. W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 
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Wszyscy badani uczestnicy potwierdzili, że podczas realizacji projektu nie wystąpiły 

żadne problemy związane z przestrzeganiem zasad horyzontalnych (przy czym warto 

mieć na uwadze opisany powyżej niski poziom świadomości dot. znaczenia tychże 

zasad). 

Spośród respondentów, którzy potrafili określić zasadność uwzględnienia zasad 

horyzontalnych w projekcie większość uznała, że wprowadzenie zasad 

horyzontalnych w realizowanych w ramach projektu działaniach było potrzebne 

i uzasadnione (17,7% odpowiedzi). 7,9% badanych nie stwierdziło zasadności 

uwzględnienia zasad horyzontalnych. Jako powód respondenci wskazywali jednak 

brak wiedzy w tym obszarze. 

 Zawsze warto wyrównywać szanse. 

 Dzięki temu możliwe jest większe wsparcie dla osób niepełnosprawnych 

oraz bezrobotnych. 

 Pozwala to na umożliwienie zaoferowania wsparcia odpowiedniego do 

potrzeb. 

 Pozwala to na zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych. 

 Nie wiem czemu ma to służyć. 

Źródło: Opinie uczestników projektu, badanie CAWI/CATI 

Wykres 3. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 
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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 

Biorąc pod uwagę standard architektoniczny, szkolenia zawodowe i kompetencyjne 

odbywały się w budynkach bez barier architektonicznych, utrudniających poruszanie 

się osobom z niepełnosprawnościami. Dodatkowo staże zawodowe były 

dostosowane do potrzeb osób z orzeczeniami o niepełnosprawności. 

(…) Również szkolenia zawodowe i kompetencyjne odbywały się 

w budynkach bez barier architektonicznych, to było takie nasze założenie 

podczas przygotowywania zamówień publicznych. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Z kolei staże zawodowe były dostosowane do potrzeb osób z orzeczeniami 

o niepełnosprawności i brało u nas udział 7 osób (…)  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Ponadto na każdym etapie realizacji projektu uczestnicy byli informowani 

i umożliwiono im dostosowanie szkoleń i staży zawodowych do ich indywidualnych 

potrzeb bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność i pochodzenie. Kobiety 

mogły się kształcić w zawodach uznawanych za męskie a mężczyźni z kolei 

w zawodach uznawanych za kobiece. Doradcy zawodowi zachęcali ponadto 

uczestników do przełamywania stereotypów.  

Biorąc z kolei pod uwagę standard cyfrowy, opisy dotyczące projektu umieszczono 

na stronie projektu, a w ogłoszeniu o naborze podano informację adresowaną 

również do osób niepełnosprawnościami.  

 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Uczestnicy projektu zapytani zostali, czy w projekcie, w którym brali oni udział 

uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami. Większość respondentów 

badania wskazała, że nie (78,4%), zaś 11,8% badanych stwierdziło, iż była jedna 

osoba bądź kilku uczestników z niepełnosprawnościami. 
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Wykres 4. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Mając na uwadze udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie, uczestnicy 

uznali, iż nie było potrzeby dostosowania działań do ich potrzeb (78,4%), zdaniem 

zaś niemal 6% respondentów, jeśli potrzeba taka zaistniała, projektodawca 

wielokrotnie reagował na zaistniałe potrzeby. Wskazano, iż dostosowano 

pomieszczenia oraz infrastrukturę komputerową do możliwości osób 

z niepełnosprawnościami. Uwzględniając ww. udział osób niepełnosprawnych 

w ogóle uczestników projektów, pozytywnie ocenić należy działania beneficjenta 

względem potrzeb tej grupy uczestników. 

Wykres 5. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 
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Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent wskazał, że szczególny problem odnotował w zakresie znalezienia stażu 

dla uczestników w wieku 50+ oraz osób z problemem alkoholowym. Pracodawcy 

cechowali się sporą rezerwą względem zatrudnienia takich osób. Ostatecznie udało 

się jednak pokonać te trudności. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Beneficjent poszukiwał pracodawców nastawionych prospołecznie, nie odnoszących 

się z dystansem do pracowników w wieku powyżej 50 lat oraz borykających się 

z problemem alkoholowym. W pomoc angażował również psychologa i mediatora, 

organizując m.in. wspólne rozmowy z pracodawcami. Beneficjent zaznaczył przy 

tym, że każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie i próbować zaoferować 

kompleksowe wsparcie.  

Większość pracodawców zdecydowała się na osoby do 50 roku życia, 

natomiast alkoholicy nie byli mile widziani. Było ciężko ale udało się 

znaleźć dla każdego ten staż. Szukaliśmy pracodawców z dobrym sercem, 

którzy dawali tą szansę. (…) Czasem trzeba wyjść poza tą rolę biurokracji 

i wyciągnąć rękę do drugiej osoby. Zwłaszcza że to był projekt dla osób 

trudnych i żeby zrealizować osiągnąć wskaźniki trzeba było się 

nagimnastykować. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Uczestnictwo w projekcie dedykowane jest mieszkańcom województwa 

podkarpackiego bez względu na wiek, płeć czy stopień sprawności. Kryterium 

decydującym o przyznaniu wsparcia w ramach realizacji projektu nie stanowią 

powyższe aspekty, a odpowiedni okres pozostawania biernym zawodowo. 

Na pewno potrzebą osób z niepełnosprawnościami jest przede wszystkim 

dostosowanie kursów, szkoleń do ich potrzeb do ich takich specyficznych 

potrzeb i znalezienie zatrudnienia (…) myślę, że te potrzeby zostały 

zaspokojone, bo te 7 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, które 

przyszły do projektu, ukończyły go zgodnie ze ścieżką. Natomiast 6 osób 

podjęło zatrudnienie po zakończeniu realizacji projektu, także myślę, że 

pod tym kątem ich potrzeby zostały zaspokojone. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Warto zwrócić uwagę, że poprawia się sytuacja w stosunku 

z niepełnosprawnościami przede wszystkim możliwość zdobycia środków do życia.  

(…) zatrudnienie było umożliwione, myśmy mieli podpisane umowy 

stażowe z przedsiębiorcami i w takiej umowie stażowej był obowiązek 

zatrudnienia każdej osoby stażysty na umowę o pracę na pół etatu 

przynajmniej na 3 miesiące.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

(…) Najbardziej trwałe i skuteczne wsparcie myślę że staż i niejako 

przymus zatrudnienia ze strony pracodawcy i dzięki temu ta osoba miała 

dłuższy czas żeby się wykazać na danym stanowisku i mieć szanse na 

kontynuacje zatrudnienia lub zapewnić sobie innego zatrudnienia np. po 

stażu nie chciała zostać u tego pracodawcy i szukaliśmy innego 

zatrudnienia i tez to się udało znaleźć. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Uczestnicy projektu w znacznej części uznali, iż należy poszerzyć dostępność 

projektów dla osób z niepełnosprawnościami (przewaga ocen 4 oraz 5 

w odróżnieniu od odpowiedzi wskazującej, iż obecnie stosowane rozwiązania są 

wystarczające w stosunku do potrzeb). Warto jednak mieć na uwadze, że największy 

udział wskazań w obu wariantach odpowiedzi przypadł na oceny neutralne (3). 

Wykres 6. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zdecydowana większość uczestników projektów stwierdziła, iż działania podjęte 

w ramach projektu w niskim stopniu wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

0,0% 0,0%

52,9%

31,4%

15,7%

0,0%

21,6%

70,6%

2,0%
5,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5



 

44 | S t r o n a  
 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju (blisko 59% respondentów udzieliła oceny 1 lub 2 

zarówno w przypadku wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami, jak 

i wyrównania szans kobiet i mężczyzn). Ma to jednak wpływ ze stosunkowo 

niewielkim udziałem osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie uczestników 

projektu. 

Wykres 7. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Obciążenia administracyjne napotkane przez beneficjenta wynikały głównie 

z charakteru grupy docelowej. Uczestnicy należeli bowiem do grup osób 50+ oraz 

borykających się z problemami alkoholowymi. Wiązało się to z niechęcia ze strony 

pracodawców w podejmowaniu współpracy (przyjmowaniu tychże osób na staż 

zawodowy), co natomiast warunkowało konieczność podejmowania wielu prób 

kontaktów z wieloma potencjalnymi partnerami. Konieczność odbywania wielu 

rozmów telefonicznych i prowadzenia związanej z tym korespondencji wpływała na 

ograniczenie czasu możliwego do wykorzystania na pozostałe elementy projektu, 

w tym związane z prowadzona administracją. 

W projekcie brały udział osoby z problemami alkoholowymi oraz osoby 

50+. Na pewno więcej trzeba było wykonać telefonów i to się rozciągało 

w czasie czasami. Takie osoby się wysyłało do 10 pracodawców i trzeba 

było to wszystko zorganizować, dużo czasu się traciło - były takie 

obciążenia administracyjne, że osoby, które się tym zajmowały w ramach 

projektu traciły czas na poszukiwania, na spotkania i uciekały zatem inne 

rzeczy. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Uczestnicy badania zapytani zostali, czy ich zdaniem istnieją działania, które 

należałoby kontynuować w przyszłości. Zdaniem 43,1% uczestników projektów 

możliwe jest wskazanie tego rodzaju działań – były to przede wszystkim pomoc 

w znalezieniu zatrudnienia, prowadzenie szkoleń i kursów i umożliwienie 

uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych. 

Wykres 8. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, które 

należałoby Pana(i) zdaniem kontynuować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Jedynie niespełna 12% uczestników projektu zauważyło zaś działania, z których 

w przyszłości powinno się zrezygnować (przy czym wskazywano w tym zakresie 

wyłącznie na sytuacje, w których uczestnicy po udziale w projekcie nie uzyskali 

zatrudnienia). 31,4% respondentów nie rezygnowałoby z żadnych działań, blisko 

57% zaś nie znało odpowiedzi na to pytanie. 

Wykres 9. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, z których 

należałoby Pana(i) zdaniem zrezygnować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Sam beneficjent nie potrafił natomiast wskazać działań, z których należy 

zrezygnować. Zwrócił jednak uwagę, że w ramach przyszłych działań warto skupić 
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się na działaniach bardziej ukierunkowanych na podejście indywidualne. Jest ono 

szczególnie cenne w przypadku pracy z grupami „trudnymi”, tj. m.in. z osobami 

borykającymi się z problemami alkoholowymi. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Za dobre praktyki uznać należy wysoki stopień indywidualizmu w podejściu do 

poszczególnych uczestników projektu. Dzięki temu możliwa stała się skuteczna 

pomoc udzielona osobom z tzw. „trudnej grupy”, czyli m.in. wobec osób 

z problemami alkoholowymi. Zaangażowanie w kontakt z wieloma pracodawcami, 

udział mediatora i psychologa przyczyniał się do możliwości znalezienia stażu dla 

wszystkich uczestników projektu oraz do znalezienia stałego zatrudnienia przez 

część z nich. 

Na pewno największe efekty dało indywidualne podejście do uczestnika. 

Od momentu doradztwa zawodowego był on prowadzony indywidualnie 

i na tym doradztwie zawodowym ustalał swoją ścieżkę indywidualną - 

mógł wymyśleć sobie zawód. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt uwzględnia zasady horyzontalne poprzez oferowanie wsparcia szerokiemu 

spectrum potencjalnych odbiorców działania. Szczególny nacisk położono na pomoc 

osobom w wieku 50+ oraz borykającym się z problemami alkoholowymi. Grupy te 

odznaczają się stosunkowo niskim poziomem determinacji względem aktywizacji 

zawodowej, będąc jednocześnie niechętnie zatrudniana przez pracodawców. Stąd 

pozytywnie ocenić należy wpływ projektu na realizacje polityk horyzontalnych, 

w tym w głównej mierze równość szans i niedyskryminacji. 

  



 

47 | S t r o n a  
 

Case study 7 – zasada równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Nazwa beneficjenta: Gmina Besko 

Nazwa projektu: Wspieramy osoby niesamodzielne z terenu Gminy Besko 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Besko to gmina wiejska położona w Województwie Podkarpackim, w powiecie 

sanockim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim. 

Siedzibą gminy jest Besko. Według danych z 31 grudnia 2017 roku gminę 

zamieszkiwało 4504 osób. Powierzchni gminy to 27,6 km². 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie miejsc świadczenia usług 

społecznych dla mieszkańców Gminy Besko o 10 osób. Świadczenia dedykowane są 

osobom niesamodzielnym - ze względu na wiek, stan zdrowia lub 

niepełnosprawność. Realizacja projektu bezpośrednio wpływa na realizację celu 

szczegółowego działania 8.3 RPO WP 2014-2020 w zakresie „zwiększenia 

dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych (...) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 

poprzez poprawę lepszego funkcjonowania w środowisku. Projekt zapewnia 

bowiem uczestnikom wsparcie w zakresie podwyższenia bezpieczeństwa, jakości 

życia i lepszego funkcjonowania w środowisku uwzględniając indywidualne potrzeby 

i możliwości. 

Grupą docelową projektu są osoby niesamodzielne, zamieszkujące teren Gminy 

Besko. Realizacja zakłada pomoc osobom samotnym przez 7 dni w tygodniu. 

Natomiast osobom posiadającym członków rodziny pomoc świadczona będzie przez 

5 dni w tygodniu. Projekt zakłada pracę zespołu projektowego w biurze 

zlokalizowanym w siedzibie GOPS Besko, z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu. Wnioskodawca na etapie rekrutacji 

preferował osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego 

kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę 

w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej. Projekt przewiduje również częściową odpłatność uczestników, których 
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dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za 

realizowane usługi. 

Projekt miał na celu miał dostępność usług opiekuńczych. Celem było zwiększenie 

dostępności usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby czy 

niepełnosprawności wymagały pomocy innych osób. 

Usługi opiekuńcze miały przede wszystkim pomóc w zaspokajaniu przede 

wszystkim takich podstawowych, codziennych potrzeb życiowych, opieki 

higienicznej, pielęgnacyjnej, kontaktu z otoczeniem. I były dostosowane do 

potrzeb wynikających ze schorzenia, z rodzaju niepełnosprawności. Jeżeli 

chodzi o kadry to była taka, która posiadała odpowiednie kwalifikacje do 

realizacji tej usługi i bezpośredni nadzór nad realizacją tych usług był przez 

OPS realizowany.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Projekt obejmujący wsparcie dla osób niesamodzielnych zakłada pomoc 

mieszkańcom zakwalifikowanym do wsparcia, zamieszkującym teren Gminy Besko. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Beneficjent w ramach realizacji projektu równy dostęp do udziału w projekcie, 

w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie zakres projektu 

bezpośrednio wpisuje się w realizację przedmiotowej zasady, zakładając wsparcie 

dla osób niesamodzielnych. Działanie gminy wpisuje się tym samym w zasady 

horyzontalne – równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady zrównoważonego 

rozwoju. Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach projektu na łączną kwotę 422 

909,52 złotych. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Uczestnicy projektu wskazywali na niski stopień zrozumienia zasad horyzontalnych 

po udziale w działaniach realizowanych w ramach projektu, warto jednakże zwrócić 

uwagę na fakt, iż aż 60% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. 
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Wykres 10 W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Badanie przeprowadzone z beneficjentem pozwoliło jednakże wykazać, że 

większość z uczestników projektu stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. 

Zastosowanie działań z zakresu realizacji polityk horyzontalnych pozwoliło na 

aktywizację tychże osób, które dotychczas cierpiały z powodu wykluczenia 

społecznego, nie posiadając kontaktu ze społecznością lokalną. 

Właściwie większość [uczestników] to były osoby 

z niepełnosprawnościami. [Osoby te] właśnie ze względu na stan zdrowia, 

na niepełnosprawność były, że tak powiem trochę wyizolowane ze 

społeczności, ponieważ nie miały kontaktu ze społecznością lokalną, ze 

względu na to, że nie opuszczały do tej pory swoich domów. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, jak 

uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Niemal połowa uczestników projektu stwierdziła, iż nie posiadają oni wiedzy 

w zakresie zasad horyzontalnych (45,5%), zaś 36% respondentów badania tego 

rodzaju wiedzę posiadało, określając jej stopień jako względnie przeciętną (27%), 

i małą (9%). 
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Wykres 11. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Aż 70% respondentów nie potrafiło określić, czy ich zdaniem uwzględnienie zasad 

horyzontalnych w projekcie było potrzebnym działaniem, zaś po 10% respondentów 

wskazało odpowiedzi „raczej tak” oraz „zdecydowanie nie”. Respondenci 

potwierdzający zasadność stosowania zasad horyzontalnych zwróciła uwagę na ich 

istotę oraz cel. 

 Zasady horyzontalne są wręcz niezbędne. 

 Wszyscy powinni mieć równe szanse. 

Źródło: Opinie uczestników projektu, badanie CAWI/CATI 

Wykres 12. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Respondenci badania zapytani zostali o sposób, w jaki zasady horyzontalne 

uwzględnione zostały w projekcie, w którym wzięli oni udział. W kontekście zasady 
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zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, uczestnicy projektu zauważyli, iż zasada zachowana 

została poprzez zwiększenie wiedzy w zakresie wsparcia i potrzeb osób 

wykluczonych społecznie, fakt, iż każdy miał prawo uczestnictwa oraz poprzez 

zapewnienie właściwej opieki osobom niesamodzielnym. W kontekście zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn, zdaniem respondentów istotne było to, iż żadna 

grupa nie była wyróżniona, w związku z czym każdy ma równe szanse, bez względu 

na płeć. W ramach zachowania zasady zrównoważonego rozwoju zauważono, że 

w ramach projektu nie używano plastikowych naczyń jednorazowych. 

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 

Uczestnicy projektu zapytani zostali jaki rodzaj wsparcia oferowany w projekcie 

okazał się najbardziej skuteczny względem wyrównywania szans poszczególnych 

grup osób – zdecydowana większość respondentów badania nie potrafiła wskazać 

tego rodzaju wsparcia, choć część respondentów zwróciła uwagę na zwiększenie 

wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych oraz usługi opiekuńcze. 

Żaden z respondentów nie wskazał również najmniej skutecznego względem 

wyrównywania szans poszczególnych grup osób rodzaju wsparcia. 

Natomiast zdaniem Beneficjenta, względem standardu informacyjno-promocyjnego, 

już w założeniach ustanowiono, aby zapewnić dostępność m.in. dla osób 

z niepełnosprawnościami na poziomie porównywalnym z pozostałymi osobami. 

W działania te zaangażowano pracowników socjalnych, którzy chodzili i informowali 

potencjalnych uczestników o możliwości wzięcia udziału w projekcie.  

(…) Jeśli ktoś tam widział, że jest gdzieś osoba z niepełnosprawnościami, 

która by miała problem z dotarciem do miejsca, czy z zadzwonieniem,, czy 

z innym problemem na przykład ze względu na wiek, że nie miałaby 

dostępu do informacji, że taki projekt jest realizowany, to był bezpośredni 

kontakt z potencjalnymi uczestnikami w ich miejscu zamieszkania. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Nie odnotowano potrzeby zachowania standardu transportowego, ze względu na 

fakt, iż projekt nie generował potrzeb w zakresie transportu osób. Również 

w przypadku standardu architektonicznego nie odnotowano potrzeby jego 

zapewniania, ze względu na charakterystykę projektu – spotkania odbywały się 

w miejscu zamieszkania uczestników. 
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Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Ze względu na charakter projektu (m.in. spotkania odbywające się w miejscu 

zamieszkania uczestników) beneficjent nie odnotował potrzeby stosowania 

mechanizmu racjonalnych usprawnień (pomimo tego, iż większość uczestników 

projektu stanowiły osoby z niepełnosprawnościami). 

Problemy i bariery napotkane podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem wszystkich badanych uczestników projektu nie pojawiły się żadne 

trudności oraz bariery. 

Z kolei sam beneficjent wskazał na trudność spowodowaną zgonem jednego 

z uczestników projektu. Problem stanowiła tym samym dodatkowa rekrutacja, 

w której musiał pozyskać osobę o określonych cechach, wpisującej się w założenia 

projektu (pod względem płci i stopnia niepełnosprawności). 

Jeżeli w projekcie wśród uczestników nastąpił zgon osoby a miałam 

przewidziane, jeśli chodzi o równość płci, że mam 5 na 5 osób to dla mnie 

to był problem. Ogłaszałam nowy nabór dla tej jednej osoby, żeby 

zachować tą zasadę odnośnie do płci. Tylko kto mi się zgłosi, jaka będzie to 

osoba? I żeby ta zasada równości szans była zachowana. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Względem napotkanego problemu (opisanego w poprzednim podpunkcie) 

beneficjent zorganizował dodatkową rekrutację, w wyniku której ostatecznie udało 

się spełnić założenia projektowe. Nadmienić należy jednak, ze problem ten miał 

bardzo incydentalny charakter i wiązał się ze śmiercią uczestnika. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt odpowiada na potrzeby osób niesamodzielnych bez względu na płeć bądź 

też stopień sprawności. Pomoc w ramach realizacji projektu stanowi realne 

zapotrzebowanie na wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej 

sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. 

Uczestnicy analizowanego projektu wskazali, iż uczestniczyło w nim przynajmniej 

kilka osób z niepełnosprawnościami (82% odpowiedzi). 
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Wykres 13. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Wszyscy respondenci badania, którzy odpowiedzieli na pytanie o to, czy w projekcie 

elastycznie reagowano na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością, wskazali, iż 

nie wystąpiły tego rodzaju potrzeby, które wymagały by reakcji ze strony realizatora 

projektu (jedna osoba wskazała odpowiedź „”nie, ale istniała taka potrzeba”, 

jednakże doprecyzowała swoją odpowiedź, że taka potrzeba nie zaistniała). 

Wykres 14. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Uczestnicy projektu w porównywalnym zakresie stwierdzili, iż należy poszerzyć 

działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz, że działania te są obecnie 

wystarczające, choć większa liczba wskazań najwyższej oceny (5) dotyczyła 

możliwości rozszerzenia stosowanych rozwiązań.  
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Wykres 15. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zdaniem uczestników projektu działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają 

szanse wpłynąć na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na 

realizację zasady zrównoważonego rozwoju w dużym stopniu – w obu przypadkach 

zdecydowanie dominowały odpowiedzi pozytywne (4). Ponadto, w przypadku 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami 27% respondentów 

zdecydowało się wskazać ocenę najwyższą, 5. 

Wykres 16. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Sam beneficjent również przyznał, że przeprowadzone działania mają bezpośredni 

wpływ na polepszenie sytuacji odbiorców wsparcia. Trudno natomiast przewidzieć 
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trwałość udzielonego wsparcia – wynika to w dużej mierze z charakteru grupy 

docelowej, która cechuje się wysokim stopniem zapotrzebowania na podobne 

wsparcie. Tym samym istotne jest kontynuowanie podobnych działań w przyszłości. 

Te założenia które były w projekcie to one zostały zrealizowane. Czyli te 

osoby, które nie mogły sobie samodzielnie poradzić i wymagały pomocy 

innych osób, to tą pomoc im w ten sposób zabezpieczono i tą pomoc dalej 

się im w tym samym zakresie zabezpiecza. No to będzie trwały jakiś 

czynnik, trwały rezultat na ten moment. W ramach czasowych trudno 

powiedzieć, czy za 2 lata ta grupa będzie funkcjonować i czy tą formę 

wsparcia do tych osób będzie można kierować czy to już będą inne osoby 

z podobnymi problemami. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Respondent nie potwierdził występowania obciążenia administracyjnego, które 

miałoby znaczący wpływ na realizację projektu. 

Nie widzę w moim projekcie jakiegoś specjalnie większego obciążenia aż 

takiego, które by miało znaczący wpływ na realizację projektu - 

związanego z realizacją tych zasad [horyzontalnych]. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Uczestnicy projektów w większości nie wskazywali działań, które należałoby 

kontynuować (45% odpowiedzi) chociaż zdaniem 27% respondentów badania 

działania tego rodzaju istnieją. Zwrócono uwagę przede wszystkim na świadczenie 

usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. Uznano, że działanie to jest 

niezbędne, stanowiąc istotną pomoc dla rodziny osoby niesamodzielnej. 
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Wykres 17. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, które 

należałoby Pana(i) zdaniem kontynuować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Niemal połowa respondentów nie stwierdziło również, aby istniały działania, 

z których należałoby w przyszłości zrezygnować. 

Wykres 18. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, z których 

należałoby Pana(i) zdaniem zrezygnować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=11). 

Sam beneficjent natomiast nie potrafił wskazać działań których nie należy 

kontynuować. Wartymi dalszego wspierania były z kolei wszystkie dotychczas 

realizowane działania. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta, szczególnie cennym elementem działań był bezpośredni 

kontakt z pracownikami socjalnymi. Pozwoliło to nawiązać bieżącą współpracę 

i uzyskać zadowalające efekty. Prowadzone wcześniej działania informacyjno-

27,3% 27,3%

45,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Tak Nie Trudno powiedzieć

2,0%

44,0%

54,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tak Nie Trudno powiedzieć



 

57 | S t r o n a  
 

promocyjne, np. w postaci plakatów czy ulotek nie przynosiły spodziewanego 

rezultatu. Dopiero nawiązanie ww. współpracy przyniosło przełom i pozwoliło 

sprawnie zrealizować projekt. 

Najlepszym standardem, który żeśmy tutaj wypracowały w tym projekcie 

to był ten bezpośredni kontakt. (…) Dopiero te bezpośredni kontakt 

informacyjny już u tych osób, że tak powiem pracowników socjalnych czyli 

od kadry pomocy społecznej dopiero przyniósł rezultaty, że osoby 

przystępowały do projektu albo posiadały już taką wiedzę ze źródła. Ale no 

to nie wiem, wydaje mi się, że to była najlepsza forma przekazu jaką udało 

nam się w projekcie wypracować.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Zasady horyzontalne zostały zachowane poprzez uwzględnienie potrzeb i szans na 

rozwój kobiet i mężczyzn. Projekt zakładał wsparcie przy zachowaniu równości szans 

i niedyskryminacji uczestników wsparcia. Większość uczestników projektu (zgodnie 

z jego założeniami i przeprowadzoną rekrutacją) stanowiły osoby 

z niepełnosprawnościami, co przyczyniło się do znacznego wpływu na ich 

aktywizację społeczną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tejże grupy. 
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Case study 8 – zasada równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Nazwa beneficjenta: Powiat Jarosławski 

Nazwa projektu: Bliżej rynku pracy-kompleksowy program edukacji zawodowej 

w Powiecie Jarosławskim 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Powiat Jarosławski został utworzony w 1999 roku w ramach reformy 

administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jarosław. Powiat położony jest we 

wschodniej części województwa podkarpackiego. Jest częścią makroregionu 

południowo-wschodniej Polski. Leży na ważnych szlakach komunikacyjnych - 

kolejowym i drogowym, przy drodze krajowej nr 94 i autostradzie A - 4 Niemcy - 

Ukraina. Wschodnia część powiatu pokrywa się na długości 7 kilometrów z granicą 

ukraińską. Jego obszar obejmuje 1029 km2, a zamieszkuje go ponad 120 tysięcy 

mieszkańców. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i spójności działań z potrzebami 

rynku pracy. Projekt objął 13 publicznych ponadgimnazjalnych szkól zawodowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu jarosławskiego. Elementami projektu są między 

innymi: wzrost kompetencji i kwalifikacji 67 nauczycieli będących pracownikami 

szkół. Ponadto celem projektu jest wzrost dostępności oferty edukacyjnej dla 1366 

uczniów. Ponadto projekt zakładał doposażenie minimum 11 placówek dzięki EFS. 

Planowane działania zostały dobrze zidentyfikowane i dobrane do potrzeb 

odbiorców. Wnioskodawca zaplanował wsparcie w formie kursów prowadzących do 

uzyskania konkretnych kompetencji i kwalifikacji przez uczestników. Łączne 

dofinansowanie przyznane Powiatowi Jarosławskiemu na realizację zadań to 

4 509 546,95 złotych. W województwie podkarpackim bezrobocie wśród 

absolwentów szkół zawodowych kształtuje się powyżej średniej krajowej co stało się 

bodźcem do działań służących poprawie zatrudnienia absolwentów szkół w regionie 

objętym przez realizację projektu. 

Projekt obejmował szereg działań, głównym założeniem projektu było 

lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 

pracy i ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 
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zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 

umiejętności dostosowania programów nauczania oraz tworzenia 

i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu, 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Realizacja projektu przypada na placówki oświaty objęte wsparciem znajdujące się 

na terenie powiatu jarosławskiego. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Beneficjent w ramach realizacji projektu równy dostęp do udziału w projekcie, 

w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie zakres projektu 

bezpośrednio wpisuje się w realizację przedmiotowej zasady, zakładając wsparcie 

dla osób niesamodzielnych. Działanie gminy wpisuje się tym samym w zasady 

horyzontalne – równości szans kobiet i mężczyzn, równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasady zrównoważonego 

rozwoju. Ponadto realizacja projektu zapewniła wzięcie udziału w kursach 

zawodowych powszechnie uważanych za typowo „męskie”, kobietom. Kursy te to 

na przykład mechanika samochodowa. Jednocześnie projekt realizowany był 

w oparciu o regulaminy rekrutacji uczestników projektu z uwzględnieniem równego 

dostępu kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. 

Na pewno standard edukacyjny, standard informacyjno-promocyjny, 

standard cyfrowy. Te 3 były zastosowane. Tutaj właśnie nastąpiło 

tworzenie miejsc, w których osoby z niepełnosprawnością mogą się 

kształcić.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Na stronie internetowej, gdzie był regulamin rekrutacji, w niektórych 

szkołach była możliwość powiększania tekstu i pobierania go do 

wykorzystania na własnych urządzeniach. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zakładały współdziałanie w zespołach 

wewnętrznie zróżnicowanych pod względem płci, stopnia sprawności, miejsca 

zamieszkania. Dzięki wsparciu w tych projektach (między innymi w specjalnym 

ośrodku szkolno-wychowawczym) pracownie do praktycznej nauki zawodu, 

w których osoby z niepełnosprawnościami mogły się kształcić i zdobywać 

dodatkowe umiejętności, aby zwiększyć swą konkurencyjność na rynku pracy. 
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Beneficjent zaznaczył, że dzięki uwzględnieniu zasady równości szans 

i niedyskryminacji udało się m.in. zrealizować kurs spawalniczy dla kobiety 

z niepełnosprawnością. Ponadto, dzięki organizacji staży zawodowych, pracodawcy 

mogli przekonać się o zaletach zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. 

Oceniam [efekty] bardzo dobrze, bo z tego względu, że osiągnięto efekt 

społeczny pozwalający osobie niepełnosprawnej, na przykład tej kobiecie, 

ukończenie specjalistycznego kursu spawalniczego. Uczennica otrzymała 

uprawnienia, które pozwalają jej być konkurencyjnym na rynku pracy po 

zakończeniu kształcenia. Tak samo uczniowie ze specjalnego ośrodka no 

zostali wyposażeni w dodatkowe umiejętności i to pomagało im przy 

szukaniu pracy. (...) zobaczyli też [pracodawcy], poprzez uczestnictwo tych 

uczniów w stażach w przedsiębiorstwach, że można śmiało zatrudniać 

osoby z niepełnosprawnościami i to są wartościowi pracownicy. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, jak 

uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Zdaniem 32,7% uczestników projektu wiedza respondentów na temat znajomości 

zasad horyzontalnych jest przeciętna. Jedynie 10,9% respondentów wskazało, iż 

wiedza ta jest względnie duża. 

Wykres 19. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Zdaniem większości respondentów (69,1%) trudno określić wsparcie w zrozumieniu 

zasad horyzontalnych na mocy uczestnictwa w projekcie. Jedynie dla 18,2% 

uczestników odegrało to dużą rolę.  
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Wykres 20. W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Około połowa respondentów (49,1%) nie potrafiła jednoznacznie wskazać 

zasadności uwzględnienia zasad horyzontalnych w analizowanym projekcie. 

 

Wykres 21. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 
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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 

Beneficjent potwierdził wykorzystanie standardu edukacyjnego (stworzono miejsca 

nauki dla osób z niepełnosprawnościami), informacyjno-promocyjnego 

(udostępnianie regulaminu rekrutacji na stronie internetowej szkoły, Facebooku, 

mediach szkolnych (w tym gazetce), oraz cyfrowego (możliwość skalowania treści 

udostępnionych na stronie internetowej). Zastosowanie ww. standardów pozwoli 

wziąć udział w projekcie przez wszystkich chętnych, nie ograniczając poszczególnych 

form wsparcia do określonych grup docelowych. 

Na pewno standard edukacyjny, standard informacyjno-promocyjny, 

standard cyfrowy. Te trzy były zastosowane. W projekcie dzięki 

zastosowaniu tych wszystkich zasad mogli brać udział wszyscy chętni i na 

przykład w projekcie uczestniczyła jedna kobieta z niepełnosprawnością, 

która ukończyła kurs spawalniczy. Poza tym wszyscy uczniowie ze 

specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego też brali udział we wszystkich 

formach wsparcia, jakie były zaoferowane w tym projekcie. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Beneficjent nie potwierdził wystąpienia konieczności wykorzystania w projekcie 

mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent nie napotkał na żadne problemy związane z wdrożeniem zasad 

horyzontalnych w projekcie. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy - beneficjent nie napotkał na żadne problemy związane z wdrożeniem 

zasad horyzontalnych w projekcie. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Realizacja projektu nie tylko wspiera uczniów 13 szkół zawodowych oraz nauczycieli 

pracujących w wyznaczonych placówkach. Projekt bez podziału na płeć czy stopień 

sprawności powoduje stymulowanie gospodarcze poprzez odpowiednie wsparcie 
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sektora zatrudnienia w województwie podkarpackim, co jest odpowiedzią na duży 

współczynnik braku zatrudnienia wśród osób młodych – absolwentów szkół 

o profilach kierunkowych. 

Respondenci badania wskazali w 41,8% przypadków, że w trakcie realizacji projektu 

nie brały udział również osoby z niepełnosprawnościami. Na osoby potwierdzające 

uczestniczenie w projekcie jednej bądź więcej osób z niepełnosprawnościami 

przypadło łącznie 7,3% ogółu badanych. 

Wykres 22. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Ponadto zdaniem ponad połowy respondentów (56,4%) projekt nie wymagał 

reagowania na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością. 3,6% badanych 

wskazało, że reakcja ta musiała zajść wielokrotnie w trakcie trwania realizacji 

projektu (przy czym, jak zauważył sam beneficjent, reakcje te nie wiązały się 

z wykorzystaniem mechanizmu racjonalnych usprawnień). 
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Wykres 23. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Aż ponad 58% badanych uczestników projektów potwierdziło istnienie konieczności 

poszerzenia dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami (suma 

wskazań dla ocen 4 i 5). 

Wykres 24. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 
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Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zdaniem większości badanych uczestników projektu, udział w nim przyczynił się do 

wyrównania szans kobiet i mężczyzn (54,5% dla sumy ocen 4 i 5). W przypadku 

wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami udział tychże ocen był nieco 

niższy (38,2%), ze względu na znaczny udział ocen neutralnych (30,9%).  

Wykres 25. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Zdaniem beneficjenta projekt znacznie przyczynił się do wyrównania szans – 

zarówno kobiet, jak i osób z niepełnosprawnościami. Udało się m.in. zrealizować 

kurs spawalniczy dla kobiety z niepełnosprawnością. Ponadto, dzięki organizacji 

staży zawodowych, pracodawcy mogli przekonać się o zaletach zatrudniania osób 

z niepełnosprawnościami. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Zdaniem beneficjenta nie wystąpiły znaczne obciążenia administracyjne związane 

z wdrażaniem zasad horyzontalnych. Na początku realizacji projektu (w tym na 

etapie jego planowania) wystąpiła konieczność zapoznania się z zapisami 

dokumentów dot. polityk horyzontalnych, lecz zdaniem beneficjenta nie sprawiło to 

większych trudności. 
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Trudności administracyjne to tylko takie, że należało się zapoznać z tymi 

wszystkimi zasadami i później je wprowadzić w czyn, czy wprowadzić je do 

regulaminów rekrutacji i zastosować się do nich w projekcie. Szczególnie to 

jakichś trudności nie stwarzało. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Zdecydowana większość uczestników badania (83,6%) nie była w stanie 

jednoznacznie określić czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad 

horyzontalnych, które należałoby kontynuować w przyszłości. Tylko 7,3% 

respondentów wskazało na zasadność kontynuowania działań związanych z 

wdrażaniem zasad horyzontalnych w przyszłości. Natomiast tylko 1,8% 

respondentów wskazało w kolejnym pytaniu, że dostrzega działania, z których 

należałoby zrezygnować w przyszłości w kontekście implementowania zasad 

horyzontalnych w projektach. Niemniej jednak, respondenci nie potrafili dokładnie 

wskazać jakie rodzaju działania należy kontynuować, bądź z których należy 

zrezygnować. 

Wykres 26. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, które 

należałoby Pana(i) zdaniem kontynuować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 
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Wykres 27. Czy istnieją działania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, z których 

należałoby Pana(i) zdaniem zrezygnować w przyszłości? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=55). 

Sam beneficjent zaś wskazał, że nie istnieją działania z zakresu wspierania zasad 

horyzontalnych z których należy rezygnować. Tym samym, rekomenduje on 

kontynuowanie wszystkich dotychczas podejmowanych rozwiązań z tego zakresu. 

No chyba raczej wszystkie trzeba kontynuować, żeby to wszyscy mieli 

równość szans i zrównoważony był ten rozwój wszystkich osób. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Za dobrą praktykę uznać należy zorganizowany konkurs cukierniczy. Ze względu na 

realizację projektu w szeregu placówek, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-

wychowawczym, możliwe stało się zorganizowanie konkursu w którym 

porównywano wyroby cukiernicze uczniów obu rodzajów placówek. Poprzez to, 

wychowankowie z niepełnosprawnościami mogli przekonać się, że ich wyroby nie są 

gorsze od innych. Co więcej, powołana komisja wyżej oceniła wyroby uczniów 

z niepełnosprawnościami, co miało duże znaczenie w kontekście wzrostu ich 

samooceny. 

To u nas takim efektem było zorganizowanie mini konkursu między uczniami 

ze specjalnego ośrodka, którzy mieli kurs w zakresie kucharz i cukiernik 

i uczniami z drugiej szkoły, bez niepełnosprawności. Zorganizowano 

wystawę produktów i umożliwiono ich porównywanie i te osoby 

niepełnosprawne zauważyły w ten sposób, że te ich produkty po prostu nie 

są jakieś gorsze, a nawet wręcz przez komisję zostały wyżej ocenione niż 

tych uczniów bez niepełnosprawności. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie doradztwa wśród społeczeństwa 

województwa podkarpackiego. Projekt zakłada wsparcie przy zachowaniu równości 

szans i niedyskryminacji. Osoby objęte wsparciem nie muszą spełniać konkretnych 

wymagań aby skorzystać z pomocy na poziomie kształcenia zawodowego. Realizacja 

projektu zapewniła kobietom wzięcie udziału w kursach zawodowych powszechnie 

uważanych za typowo „męskie” (np. mechanika samochodowa). Jednocześnie 

projekt realizowany był w oparciu o regulaminy rekrutacji uczestników projektu 

z uwzględnieniem równego dostępu kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych. 

Dzięki uwzględnieniu zasady równości szans i niedyskryminacji udało się m.in. 

zrealizować kurs spawalniczy dla kobiety z niepełnosprawnością. Ponadto, dzięki 

organizacji staży zawodowych, pracodawcy mogli przekonać się o zaletach 

zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pozytywnie ocenić należy więc wkład 

projektu w realizację zasad horyzontalnych. 
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Case study 9 – zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn 

Nazwa beneficjenta: Państwowa Uczelnia Zawodowa im. 

Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

Nazwa projektu: Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia 

Praktycznego 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego 

w Tarnobrzegu powstała 1 czerwca 2001 roku. Realizacja planów studiów zgodna 

ze standardami kształcenia jest uzupełniana praktykami zawodowymi, które służą 

studentom w poznaniu specyfiki przyszłej pracy zawodowej. Biuro Karier poprzez 

doradztwo, udzielanie informacji pomaga studentom w wyborze drogi zawodowej. 

Uczelnia posiada własną infrastrukturę administracyjno-dydaktyczną, w tym 

budynek dydaktyczny przy ulicy Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu. Zajęcia 

realizowane są w nowoczesnych salach dydaktycznych, wyposażonych w wysokiej 

jakości systemy audiowizualne. Własna biblioteka dysponuje bogatym 

księgozbiorem, obejmującym pozycje przede wszystkim z zakresu pedagogiki, 

pomocy społecznej, psychologii, zarządzania, rachunkowości, ekonomii, marketingu, 

socjologii, filozofii, prawa, matematyki. W zbiorach tych znajdują się również 

specjalistyczne czasopisma krajowe i zagraniczne. Biblioteka funkcjonuje na bazie 

systemu bibliotecznego. Studenci mają możliwość korzystania z katalogu 

bibliotecznego oraz składania zamówień poprzez Internet. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje przebudowę, modernizację oraz adaptację 

bazy dydaktycznej uczelni poprzez utworzenie Akademickiego Centrum Kształcenia 

Praktycznego. Grupą docelową przedsięwzięcia stanowią studenci, którzy uzyskają 

dostęp do produktów wynikających z realizacji projektu. Uzyskane dofinansowanie 

opiewa na sumę 622 698,19 złotych. W ramach projektu zakłada się podejmowanie 

działań ukierunkowanych na racjonalne gospodarowanie zasobami, ograniczenie 

presji na środowisko oraz uwzględnienie efektów środowiskowych w zarządzaniu. 

Inwestycja nie ma znamion niszczenia walorów krajobrazowych i jest zgodny 

z dyrektywami unijnymi w zakresie ochrony środowiska. 
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[charakterystyka projektu] W ramach tego projektu, znaczy w ogóle może 

celem tego projektu, od tego zacznę, było objęcie wsparciem deficytowych 

kierunków studiów, które w regionie karpackim są bardzo potrzebne, jeżeli 

chodzi o absolwentów tych kierunków. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

[charakterystyka projektu] Generalnie wsparciem zostały objęte dwa 

kierunki, pielęgniarstwo, który jak wiemy jest deficytowym kierunkiem 

studiów no i drugi kierunek ekonomia managerska, który też jest kierunkiem 

dość pożądanym przez wszystkich pracodawców. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obszar realizacji projektu 

Przestrzeń do realizacji projektu to budynek uczelni, mieszczący się przy ulicy 

Wyszyńskiego 10 w Tarnobrzegu. Lokalizacja zapewnia 1700m2 przestrzeni 

dydaktycznej oraz niezbędne zaplecze sanitarne. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt nie ogranicza dostępu do zasobów jakiejkolwiek osobie lub grupie osób. 

Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

oraz zapobieganiu dyskryminacji. Ponadto, projekt zakłada wyeliminowanie 

wszelkich barier utrudniających korzystanie z zasobów osobom niepełnosprawnym. 

Infrastruktura zakłada wykorzystanie udogodnień celem zniesienia jakichkolwiek 

przeszkód architektonicznych w celu całkowitej dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Zdaniem respondenta ma on wystarczającą wiedzę na temat zasad horyzontalnych, 

którą czerpie przede wszystkim z wytycznych znajdujących się na stronie Instytucji 

Zarządzającej. Uczestnik wywiadu podkreślił, że zasady horyzontalne są potrzebne 

i należy je stosować w ramach realizowanego projektu, ponieważ tylko w ten 

sposób projekt osiągnie założone cele. 

[w jakim stopniu zasady horyzontalne są istotne do stosowania] (…) 

mówiąc tak bardzo ogólnie, jak najbardziej najważniejsze cele 

horyzontalne to równość szans. Druga to równość szans kobiet i mężczyzn, 

bo w tym pierwszym to miałam też na celu inne osoby, na przykład osoby 

niepełnosprawne, wykluczone społecznie. To jak najbardziej trzeba dać 

szansę tym, którzy mają trudności w dostępie do rozwoju, do 

samorealizacji i właśnie temu mają służyć te środki unijne. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Zdaniem beneficjenta realizacja projektu wpłynęła na wyrównywanie szans – 

zarówno kobiet i mężczyzn, jak i uwzględniając miejsce zamieszkania odbiorców 

projektu. Dzięki umożliwieniu korzystania z utworzonego Akademickiego Centrum 

Kształcenia Praktycznego wszystkim studentom, wyrównano szanse osób 

pochodzących z mniejszych miejscowości, umożliwiając im takie same warunki 

kształcenia, jak mieszkańcom większych ośrodków miejskich. 

Każda osoba, która trafi do uczelni i uzyska status studenta, czy to kobieta, 

czy mężczyzna, na pewno ucząc się w odpowiednich warunkach, 

nabywając wiedze, doświadczenie również będzie mogła te umiejętności 

wykorzystać w pracy zawodowej i nie będzie tak, że niektóre osoby mają 

większe szanse z ośrodków większych akademickich, a z tych mniejszych 

powiedzmy, że mniejsze. Dzięki realizacji projektu wszyscy: kobiety 

i mężczyźni mogą kształcić się w jednakowych warunkach. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, jak 

uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

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 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Nie dotyczy – projekt finansowany w ramach EFRR. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta nie odnotowano żadnych trudności z zapewnieniem realizacji 

zasad horyzontalnych. 

Nie, żadnych takich problemów nie mieliśmy. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy - zdaniem beneficjenta nie odnotowano żadnych trudności 

z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Akademickie Centrum Kształcenia Praktycznego stanowi rozwój nie tylko 

Państwowej Uczelni Zawodowej i. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, 

ale przede wszystkim studentów, którzy zostaną odbiorcami końcowymi 

realizowanego projektu. Baza dydaktyczna powstała w ramach projektu zakłada 

dostęp zarówno osób niepełnosprawnych, jak i sprawnych fizycznie bez względu na 

płeć. Szczególny wpływ projektu bez wątpienia odnotuje się w przypadku kierunku 

pielęgniarstwa, które to dzięki realizacji projektu uzyskało nowe wyposażenie 

pracowni biochemii oraz mikrobiologii.  

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Beneficjent potwierdził, że realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans 

i przeciwdziałania dyskryminacji. Produktu projektu dostępne będą dla wszystkich 

studentów analizowanego podmiotu, bez ograniczeń dot. konkretnych grup 

odbiorców. 

Każda osoba, która trafi do uczelni i uzyska status studenta, czy to kobieta, 

czy mężczyzna, na pewno ucząc się w odpowiednich warunkach, 

nabywając wiedze, doświadczenie również będzie mogła te umiejętności 

wykorzystać w pracy zawodowej i nie będzie tak, że niektóre osoby mają 

większe szanse z ośrodków większych akademickich, a z tych mniejszych 

powiedzmy, że mniejsze. Dzięki realizacji projektu wszyscy: kobiety 

i mężczyźni mogą kształcić się w jednakowych warunkach. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Beneficjent nie odnotował żadnych istotnych obciążeń administracyjnych 

związanych z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych w projekcie. 

Nie było takich obciążeń. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Beneficjent przyznał, że nie istnieją działania z zakresu wspierania zasad 

horyzontalnych z których należy rezygnować. Tym samym, rekomenduje on 

kontynuowanie wszystkich dotychczas podejmowanych rozwiązań z tego zakresu. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych; 

Zgodnie ze specyfiką projektu, nie ogranicza on dostępu żadnej grupie społecznej. 

Wpływa tym samym na wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Szczególnie 

istotne jest to względem osób z niepełnosprawnościami, czy pochodzących 

z mniejszych ośrodków miejskich. Projekt nie ogranicza dostępu do zasobów 

jakiejkolwiek osobie lub grupie osób. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie 

z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zapobieganiu dyskryminacji. 

Ponadto, projekt zakłada wyeliminowanie wszelkich barier utrudniających 

korzystanie z zasobów osobom niepełnosprawnym. Infrastruktura zakłada 

wykorzystanie udogodnień celem zniesienia jakichkolwiek przeszkód 

architektonicznych w celu całkowitej dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Podsumowanie - ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt został przygotowany w idei poszanowania zasad horyzontalnych, w tym 

polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans 

i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Projekt nie ogranicza 

dostępu do zasobów jakiejkolwiek osobie lub grupie osób. Dzięki umożliwieniu 

korzystania z utworzonego Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego 

wszystkim studentom, wyrównano szanse osób pochodzących z mniejszych 

miejscowości, umożliwiając im takie same warunki kształcenia, jak mieszkańcom 

większych ośrodków miejskich. 
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Case study 10 – zasada równości szans kobiet 

i mężczyzn 

Nazwa beneficjenta: BD CENTER sp. z o.o. 

Nazwa projektu: Ponowny Start. Kompleksowe wsparcie i doświadczenie 

praktyczne drogą ponownego wejścia na podkarpacki rynek pracy 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Spółka BD Center realizuje usługi w zakresie badań ilościowych oraz jakościowych. 

Ponadto jest to Niepubliczna Instytucja Rynku Pracy wpisana jest do Krajowego 

Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 2826/1a i jednocześnie realizująca rekrutacje 

pracowników z wykorzystaniem najnowszych metod i nowoczesnych narzędzi. 

Ponadto, BD Center oferuje programy szkoleń oparte na analizie potrzeb 

uczestników oraz na konkretnych oczekiwaniach Klienta. Głównym celem szkoleń 

jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności interpersonalnych 

istotnych dla rozwoju osobistego i rozwoju organizacji. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, zamieszkujących 

obszar Województwa Podkarpackiego. Osoby objęte szkoleniami i doradztwem są 

powyżej 29 roku życia. To osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 

poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, 

obejmującym: indywidualne poradnictwo zawodowe (w tym IPD), grupowe 

poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo 

pracy. 

Grupę docelową wsparcia stanowi 80 osób (34 kobiet, 46 mężczyzn) bezrobotnych, 

biernych zawodowo oraz poszukujących pracy pozostające bez zatrudnienia 

w wieku powyżej 29 roku życia, należących, co najmniej do jednej z następujących 

grup: osoby od 50 roku życia (9 kobiet, 20 mężczyzn), osoby długotrwale 

bezrobotne (9 kobiet, 2 mężczyzn), kobiety (34), osoby niepełnosprawne (3 kobiety, 

5 mężczyzn), osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (19 kobiet, 44 mężczyzn). 

Projekt jest skierowany wyłącznie do os. fizycznych zamieszkujących na obszarze 

woj. podkarpackiego - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wartość 

dofinansowania w celu realizacji zadań wyniosła 1 521 557,05 złotych. 



 

75 | S t r o n a  
 

Obszar realizacji projektu 

Obszarem projektu są obszary wiejskie, o małej gęstości zaludnienia, na terytorium 

Województwa Podkarpackiego. Obszar ten został wybrany w celu zapewnienia 

równości kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach, w tym pod względem 

dostępu do zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej, godzenia życia zawodowego 

i prywatnego, a także promowanie równego wynagrodzenia za taką samą pracę. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Tematyka szkoleń dostosowana została zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. 

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na zapewnienie różnorodności 

względem wybranych projektów. Projekt realizowany jest bowiem przez firmę 

szkoleniową, umożliwiającą m.in. wzięcie udziału w szkoleniach zawodowych 

zakończonych nabyciem kompetencji i uzyskaniem odpowiednich kwalifikacji. 

Jednocześnie projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi oraz prawodawstwem wspólnotowym. Już od początku realizacji 

projektu dbano o realizację zasad horyzontalnych. Tworzone dokumenty i materiały 

informacyjne posiadały odpowiednio wielką czcionkę, zapewniano staże w pobliżu 

miejsca zamieszkania bądź refundowano koszty dojazdów. 

Stosowane były te zasady od początku realizacji projektu tak naprawdę już 

od początku rekrutacji były zamieszczane np. w dokumentach używana 

była większa czcionka. Zwłaszcza w formularzu rekrutacyjnym i jak się 

okazało później, było to pomocne zwłaszcza dla osób starszych, które 

również w tym projekcie uczestniczyły. Same szkolenia i staże były 

dostosowane do potrzeb i możliwości np. poprzez zapewnienie stażu blisko 

miejsca zamieszkania dla osób, które opiekują się dziećmi czy są osobami 

zależnymi czy poprzez np. refundacje ich kosztów dojazdu.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

W wyniku realizacji projektu zatrudnienie znalazło 40 osób. Zgodnie z regulaminem 

konkursu, były to głównie osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, 

kobiety czy też osoby niepełnosprawne albo osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych. Odnotowano również zwiększenie motywacji do podjęcia 

zatrudnienia, dzięki prowadzonemu poradnictwu zawodowemu. Ponadto 70% 

uczestników zwiększyło swoje kompetencje zawodowe. Biorąc pod uwagę ww. 

grupę docelową projektu, wsparcie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na 

realizację zasad horyzontalnych. 

Jeżeli chodzi o grupę docelową to musieli [oni] należeć do co najmniej 

jednej z grup, które były wskazane w regulaminie konkursu, czyli mogły to 

być np. osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety czy 
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też osoby z niepełnosprawnościami albo osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych. (...) Przede wszystkim było to [efekty] podjęcie zatrudnienia 

przez co najmniej 40 osób i tak to też zostało osiągnięte. Kolejnym 

rezultatem było nabycie umiejętności w zakresie aktywnego poruszania się 

po rynku pracy i tu zakładane były na co najmniej poziomie 80% 

uczestników grupowego poradnictwa zawodowego co również zostało 

osiągnięte. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Za jeden z efektów uczestnictwa w projekcie uznać należy wzrost świadomości 

uczestników na temat zasad horyzontalnych. 8% badanych uczestników uznało, iż 

udział w projekcie pozwolił im na zrozumienie zasad horyzontalnych w raczej dużym 

stopniu, 52% zaś wskazało, iż projekt w niższym stopniu wpłynął na ich wiedzę 

w tym zakresie. Uczestnicy badania jako powód wskazywali fakt, iż od ich udziału 

upłynął już pewien czas, w związku z czym nie pamiętają oni szczegółów.  

 Posiadam większą wiedzę w tym zakresie. 

 Myślę, że zmieniło to w dużym stopniu ponieważ uważam że każdy 

jest równy i należy dać szanse każdemu. 

Źródło: Opinie uczestników projektu, badanie CAWI/CATI 

Wykres 28. W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

0,0%

8,0%

14,0%

38,0%
40,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

W bardzo dużym
stopniu

Raczej w dużym
stopniu

Raczej w małym
stopniu

W bardzo małym
stopniu

Trudno powiedzieć



 

77 | S t r o n a  
 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, jak 

uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Ponad połowa uczestników projektu stwierdziła, iż nie posiadają oni wiedzy 

w zakresie zasad horyzontalnych, zaś 30% respondentów badania tego rodzaju 

wiedzę posiadało, określając jej stopień jako względnie dużą (4%), przeciętną (12%) 

oraz małą (14%). 

Wykres 29. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

Pośród respondentów, którzy potrafili określić zasadność uwzględnienia zasad 

horyzontalnych w projekcie większość uznała, że wprowadzenie zasad 

horyzontalnych w realizowanych w ramach projektu działaniach było potrzebne 

i uzasadnione (22% odpowiedzi). 6% badanych nie stwierdził zasadności 

uwzględnienia zasad horyzontalnych. Jako powód respondenci wskazywali brak 

wiedzy w tym obszarze oraz brak potrzeby realizacji działań w tym zakresie.  

 "Zasady horyzontalne są po prostu dobre, pozwala to na 

wyrównanie szans w społeczeństwie” 

 „Oznacza to wsparcie dla osób wykluczonych społecznie” 

 ‘Wyrównywanie szans na rynku pracy jest istotną kwestią” 

  „Pozwala to na zwiększenie kwalifikacji zawodowych osób 

niepełnosprawnych, bezrobotnych” 

 „Stwarza to możliwości osobom bezrobotnym" 

Źródło: Opinie uczestników projektu, badanie CAWI/CATI. 
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Wykres 30. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

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 

W projekcie stosowano rozwiązania m.in. z zakresu standardu transportowego, 

cyfrowego oraz szkoleniowego. Tworzone dokumenty i materiały informacyjne 

posiadały odpowiednio wielką czcionkę, zapewniano staże w pobliżu miejsca 

zamieszkania bądź refundowano koszty dojazdów. W wyniku realizacji projektu 

zatrudnienie znalazło 40 osób. Zgodnie z regulaminem konkursu, były to głównie 

osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety czy też osoby 

niepełnosprawne albo osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Zastosowane 

rozwiązania przyniosły pozytywne efekty, zaś ich skuteczność uznać należy za 

wysoką. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

W projekcie nie stosowano mechanizmu racjonalnych usprawnień, ze względu na 

brak potrzeb w tym zakresie. 

 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent nie potwierdził występowania trudności w związku z zapewnieniem 

realizacji zasad horyzontalnych. 
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Nie było żadnych takich trudności tego typu. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy - beneficjent nie potwierdził występowania trudności w związku 

z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt dedykowany był osobom bezrobotnym zamieszkującym na terenie 

województwa podkarpackiego i jednocześnie zarejestrowanym, jako osoby 

bezrobotne. Wsparcie doradcze kierowane było zarówno kobietom, jak 

i mężczyznom. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu stymulują 

rynek pracy w województwie, jednocześnie zwiększając szansę zatrudnienia lub 

samozatrudnienia uczestników wsparcia. 

Projekt był odpowiedzią na poszanowanie zasad horyzontalnych. Pomoc oferowana 

w ramach realizacji projektu dedykowana była szerokiemu spectrum mieszkańców 

województwa z uwzględnieniem równości szans kobiet i mężczyzn, polityką 

równości szans i niedyskryminacji. 

Uczestnicy projektu zapytani zostali, czy w projekcie, w którym brali oni udział 

uczestniczyły również osoby z niepełnosprawnościami. Ponad połowa 

respondentów badania wskazała, że nie, zaś 14% badanych stwierdziło, iż było kilku 

uczestników z niepełnosprawnościami. 

Wykres 31. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 
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Mając na uwadze udział osób z niepełnosprawnościami w projekcie, uczestnicy 

uznali, iż nie było potrzeby dostosowania działań do ich potrzeb (60%), zdaniem zaś 

6% respondentów, jeśli potrzeba taka zaistniała, projektodawca jednokrotnie 

i wielokrotnie reagował na zaistniałe potrzeby (odpowiednio 2% i 4% odpowiedzi). 

Wskazano, iż dostosowano pomieszczenia do możliwości osób 

z niepełnosprawnościami. 

Wykres 32. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

Uczestnicy projektu w większości uznali, iż należy poszerzyć dostępność projektów 

dla osób z niepełnosprawnościami (przewaga ocen 3, 4 oraz 5 w odróżnieniu od 

odpowiedzi wskazującej, iż obecnie stosowane rozwiązania są wystarczające 

w stosunku do potrzeb, która wskazywana była częściej w kontekście ocen niższych, 

1 oraz 2). 
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Wykres 33. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

Zdecydowana większość uczestników projektów stwierdziła, iż działania podjęte 

w ramach projektu w niskim stopniu wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju (ponad połowa respondentów udzieliła odpowiedzi 1 

zarówno w przypadku wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami, jak 

i wyrównania szans kobiet i mężczyzn). 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć 

na wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Badani uczestnicy projektów stosunkowo nisko ocenili wpływ projektu, w którym 

brali udział, na wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet 

i mężczyzn. Może to jednak wynikać z charakteru projektu, który opierał się na 

wspieraniu osób narażonych na wykluczenie społeczne głównie ze względu na 

długotrwałe bezrobocie czy niskie kwalifikacje. 
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Wykres 34. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=50). 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Beneficjent nie odnotował żadnych istotnych obciążeń administracyjnych 

związanych z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych w projekcie. 

Nie występowało żadne obciążenie. Nic takiego się u nas w tym projekcie 

nie pojawiło. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Beneficjent przyznał, że nie istnieją działania z zakresu wspierania zasad 

horyzontalnych z których należy rezygnować. Tym samym, rekomenduje on 

kontynuowanie wszystkich dotychczas podejmowanych rozwiązań z tego zakresu. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Za dobrą praktykę uznać należy organizację szkoleń i staży zawodowych 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników. Beneficjent zwrócił uwagę, 

ze jego projekt wyróżniał się właśnie względem tego aspektu. Wiele innych 

projektów traktuje uczestników grupowo, np. organizując kursy z obsługi wózka 

widłowego, nie wnikając odpowiednio w sytuację samych uczestników. Takie 

podejście zwiększa prawdopodobieństwa faktycznego wykorzystania zdobytych 

kwalifikacji przez uczestników. 
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Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

W wyniku realizacji projektu zatrudnienie znalazło 40 osób. Zgodnie z regulaminem 

konkursu, były to głównie osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, 

kobiety czy też osoby niepełnosprawne albo osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych. Odnotowano również zwiększenie motywacji do podjęcia 

zatrudnienia, dzięki prowadzonemu poradnictwu zawodowemu. Ponadto 70% 

uczestników zwiększyło swoje kompetencje zawodowe. Biorąc pod uwagę ww. 

grupę docelową projektu, wsparcie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na 

realizację zasad horyzontalnych 
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Case study 11 – zasada równości szans kobiet 

i mężczyzn 

Nazwa beneficjenta: Tarnobrzeska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. 

Nazwa projektu: Przedsiębiorczość jest kobieca 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest instytucją wspierającą rozwój 

gospodarczy regionu poprzez inicjowanie, współudział, samodzielną realizację 

projektów biznesowych nastawionych na długoterminowe efekty ekonomiczne 

i społeczne. Władze województwa tarnobrzeskiego, uznając potencjalną role, jaką 

może odegrać Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego w rozwoju tego 

regionu, zaangażowała w tworzenie spółki szereg podmiotów, które wspólnie 

podpisały akt założycielski.  

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Celem realizacji projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości i aktywności 

zawodowej 80 kobiet nieposiadających zatrudnienia w wieku powyżej 29 r.ż. 

zamieszkujących obszar Województwa Podkarpackiego. Ponadto realizacja projektu 

zakładała utworzenie 75 nowych miejsc pracy na terenie województwa do końca 

stycznia 2018 roku. Projekt jest kierowany do kobiet nieposiadających 

zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających 

dzień przystąpienia do projektu. Ponadto, wymogiem jest posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej (zarejestrowane w PUP w WP) lub biernej zawodowo. Realizacja 

przedsięwzięcia jest motywowana faktem, że Województwo Podkarpackie jest 

czwartym w kolejności województwem co do wielkości wskaźników bezrobocia 

(12,7%). Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości 

i aktywności zawodowej kobiet. Ponadto projekt ma na celu zmniejszenie 

bezrobocia wraz z bezrobociem ukrytym na wsi, wzrost aktywności zawodowej 

mieszkańców obszarów wiejskich oraz zakładania przez nich działalności 

pozarolniczych. W efekcie wsparcie umożliwi przechodzenie z obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń 

(ZUS). Elementami dodatkowymi projektu są: Przeprowadzenie kampanii 

promocyjno-informacyjnej dotyczącej projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji 

uczestników wsparcia. Wnioskodawca zobligował się do użycia różnorodnych 

sposobów dotarcia do potencjalnego kandydata z informacja o projekcie i rekrutacji. 
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Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu w wysokości 2 973 617,56 

złotych. 

Obszar realizacji projektu 

Wsparcie dedykowane jest osobom zamieszkującym małe obszary miejskie (o 

ludności >5000 i średniej gęstości zaludnienia). 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Idea projektu zakłada przełamywanie stereotypów dotyczących nierówności płci 

w biznesie, ukierunkowując swoje działania na wsparcie kobiet w podnoszeniu 

swojego poziomu przedsiębiorczości. Wnioskodawca przed złożeniem wniosku 

rozpoznał zapotrzebowanie na wsparcie w danym zakresie poprzez badania własne 

grupy docelowej. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt nakierowany był na wsparcie kobiet w zakładaniu działalności gospodarczej. 

W wyniku realizacji projektu założyły one aż 70 firm na terenie województwa 

podkarpackiego. Tym samym, projekt pomaga w przeciwdziałaniu szkodliwym 

stereotypom, dotyczącym niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród kobiet, 

utożsamiając często ją z działalnością mężczyzn. Warto zauważyć, że nie wystąpił 

w tym przypadku problem dyskryminacji mężczyzn – beneficjent jednocześnie 

realizował również drugi projekt, ukierunkowany na wsparcie mężczyzn. 

Finałem w tym projekcie było udzielenie 70 kobietom wsparcia 

finansowego w wysokości 24 tys. złotych oraz wsparcia pomostowego 

przez 12 miesięcy w wysokości 1600 złotych. W wyniku realizacji projektu 

powstało 70 firm na terenie województwa podkarpackiego.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Zdaniem 17,6% badanych uczestników, projekt w dużym stopniu pozwolił na 

zrozumienie zasad horyzontalnych. Na mały bądź bardzo mały stopień wzrostu 

zrozumienia ww. tematu wskazało blisko 55% badanych.  
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Wykres 35 W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Zdaniem 23,5% uczestników projektu posiadana wiedza na temat zasad 

horyzontalnych jest względnie duża lub przeciętna. Aż ponad 60% wskazało 

natomiast, że nie posiada żadnej wiedzy z tego zakresu. 

Wykres 36. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Ponad połowa respondentów (56,9%) nie potrafiła jednoznacznie wskazać 

zasadności uwzględnienia zasad horyzontalnych w analizowanym projekcie. 
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Niemniej, ponad 37% uznało, że uwzględnienie tychże zasad w projekcie jest 

zasadne. 

Wykres 37. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

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 

W projekcie wykorzystano szereg rozwiązań, szczególnie ukierunkowanych na 

realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Umożliwiono bowiem 

otrzymanie zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, a zajęcia 

organizowano w godzinach odpowiadających samym uczestniczkom (umożliwiając 

im np. sprawowanie opieki nad dziećmi). Podejście to pozwoliło na rekrutację osób, 

które często ze względu na istniejące ograniczenia czasowe nie są w stanie brać 

udział w podobnych projektach. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

W projekcie nie stosowano mechanizmu racjonalnych usprawnień, ze względu na 

brak potrzeb w tym zakresie. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Beneficjent nie potwierdził występowania trudności w związku z zapewnieniem 

realizacji zasad horyzontalnych. 
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Nie, nie było takich trudności. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy - beneficjent nie potwierdził występowania trudności w związku 

z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Projekt dedykowany jest kobietom biernym zawodowo w celu zwiększenia szans 

powrotu do pracy w formie zatrudnienia lub samozatrudnienia. Odbiorców projektu 

stanowią osoby bierne zawodowe, które identyfikują problem powrotu na rynek 

pracy. 

Tylko 5,9% badanych uczestników przyznało, że w projekcie brały udział osoby 

z niepełnosprawnościami.  

Wykres 38. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Ponadto zdaniem zdecydowanej większości respondentów (90,2%) projekt nie 

wymagał reagowania na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością. 9,8% 

badanych nie miało zdania w tym temacie. 
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Wykres 39. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

W przypadku pytania odnoszącego się do potrzeby poszerzenia dostępności 

projektów do osób z niepełnosprawnościami, najwyższy udział odpowiedzi przypadł 

na wariant neutralny.  

Wykres 40. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zdaniem większości badanych uczestników projektu, udział w nim nie przyczynił się 

do wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami (blisko 80% dla sumy ocen 1 
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i 2). W przypadku wyrównania szans kobiet i mężczyzn najwyższy odsetek wskazań 

przypadł z kolei na ocenę neutralną (41,2%). 

Wykres 41. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=51). 

Zdaniem beneficjenta projekt znacznie przyczynił się do wyrównania szans kobiet na 

rynku pracy. Podkreślano przy tym, że szczególne znaczenie miało wsparcie 

szkoleniowo-doradcze, które pozwoliło uczestniczkom uwierzyć we własne siły 

i wyjść poza sferę komfortu. 

Wzrost przedsiębiorczości wśród kobiet poprzez udzielenie wsparcia 

a także wsparcia szkoleniowego i doradczego niejednokrotnie jest dużo 

ważniejszy niż wsparcie finansowe, szczególnie dla kobiet [istotne jest] 

uwierzenie we własne możliwości i wyjście poza swoja strefę komfortu.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Beneficjent nie odnotował istotnych obciążeń administracyjnych związanych 

z zapewnieniem realizacji w projekcie zasad horyzontalnych. 

Nie dostrzeżono takiego obciążenia ze względu na to, że mieliśmy do 

czynienia z samymi kobietami. Równolegle był realizowany inny projekt 

dotacyjny, który był dedykowany dla mężczyzn, więc zainteresowanie 

projektem kobiet i mężczyzn się rozłożyło i nie powstały tutaj żadne 

problemy w tym zakresie.  

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 
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Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Zdaniem beneficjenta w przyszłych działaniach o podobnych charakterze, tzn. 

przeznaczone dla kobiet, powinny gwarantować zwrot kosztów opieki nad dziećmi 

bądź osobami zależnymi. Jednocześnie organizacja samego projektu powinna 

uwzględniać (pod względem czasowym) możliwość dostosowania się do sytuacji 

uczestniczek, np. w wyniku konieczności sprawowania przez nich opieki. 

Na etapie rekrutacji kobiety powinny być premiowane za udział 

w projekcie. Powinien być zapewniony zwrot kosztów opieki nad dziećmi 

lub osobami zależnymi, które niejednokrotnie są pod ich opieką. Także 

sama organizacja wsparcia gwarantowanego w ramach projektu powinna 

być dostosowana w godzinach, miejscach ułatwiającym im możliwość 

uczestnictwa w tym wsparciu z życiem rodzinnym czy opieką nad dziećmi 

czy osobami zależnymi. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Za dobre praktyki uznać należy umożliwienie otrzymania zwrotu kosztów opieki nad 

dziećmi/osobami zależnymi, czy też organizację zajęć w godzinach odpowiadających 

samym uczestniczkom (umożliwiając im np. sprawowanie opieki nad dziećmi). 

Podejście to pozwala na rekrutację osób, które często ze względu na istniejące 

ograniczenia czasowe nie są w stanie brać udział w podobnych projektach. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Projekt w sposób pozytywny odpowiada na zasady horyzontalne. Przedsięwzięcie 

w znacznym stopniu skupia się na konkretnej grupie społecznej, jaką są bezrobotne 

kobiety (jednocześnie projekt nie dyskryminuje mężczyzn, dla których 

zorganizowany był przez beneficjenta drugi, równoległy projekt). Należy uznać, że 

wsparcie ma na celu aktywizację kobiet oraz dążenie do wyrównania zatrudnienia 

na rynku pracy. Jednocześnie dzięki przyjętym rozwiązaniom możliwe było 

zrekrutowanie uczestniczek, które ze względu na konieczność sprawowania opieki 

nad dziećmi/osobami zależnymi nie byłyby w stanie wziąć w nim udziału (oferowano 

zwrot kosztów opieki oraz dostosowywano czas zajęć do indywidualnych potrzeb). 
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Case study 12 – zasada równości szans kobiet i 

mężczyzn 

Nazwa beneficjenta: Powiat Leski/Zespół Szkół Technicznych 

i Artystycznych w Lesku 

Nazwa projektu: Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. 

Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu 

Informacje na temat podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu 

Powiat Leski został utworzony w 2002 z części powiatu bieszczadzkiego. Jego 

siedzibą jest miasto Lesko. Powiat od południa graniczy ze słowackim krajem 

preszowskim, od zachodu – z powiatem sanockim, a od wschodu – z powiatem 

bieszczadzkim. Podstawowe gałęzie gospodarki to rolnictwo i turystyka. Zespół 

Szkół Technicznych i Artystycznych jest placówką oświatową połączoną z Zespołu 

Szkół Drzewnych i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych oraz Niepublicznego 

Liceum Plastycznego TALENS w Lesku. 

Charakterystyka projektu (działania założone w ramach projektu, wartość 

finansowa projektu, odbiorcy wsparcia) 

Cel realizacji projektu zakłada wzrost jakości kształcenia i adaptacyjność do potrzeb 

zmieniającego się rynku pracy w 3 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe 

z terenu woj. podkarpackiego w powiecie leskim, należących do Zespołu Szkół 

Technicznych i Artystycznych w Lesku. Grupą docelową projektu stanowi grupa 340 

uczniów i uczennic (187 Kobiet, 153 Mężczyzn) oraz 21 Nauczycieli (12 kobiet, 9 

mężczyzn). Osiągnięcie zakładanych wskaźników jest możliwe poprzez realizację: 

szkoleń doskonalących dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz doradztwa 

edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Dodatkowo projekt zakłada zakup środków 

trwałych w celu doposażenia pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Ponadto, projekt zakłada realizację staży oraz praktyk zawodowych realizowanych u 

pracodawców lub przedsiębiorców dla 315 uczniów i uczennic z ZSTiA. W wyniku 

realizacji projektu nastąpi wzrost zdolności do przyszłego zatrudnienia uczniów szkół 

należących do ZSTiA w Lesku poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu 

podnoszenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów oraz 

nauczycieli. Projekt wpływa jednocześnie na zintensyfikowanie współpracy szkół 

z potencjalnymi pracodawcami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym na 

terenie powiatu leskiego. Dofinansowanie z UE wyniosło 1 739 916,90 złotych. 
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Obszar realizacji projektu 

Realizacja projektu przypada na placówki oświatowe należące do Zespołu Szkół 

Technicznych i Artystycznych w Lesku. 

Zastosowanie zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Projekt ma neutralny wpływ na zasadę horyzontalna dotyczącą równości szans 

i niedyskryminacji. W żaden sposób realizacja projektu nie ogranicza dostępu do 

uzyskanych zasobów ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię 

lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Projekt zakłada 

zapewnienie równego dostępu zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Uwzględnienie 

projektu pozwoli na obserwację realizacji przedmiotowej zasady na poziomie szkoły 

średniej, zapewniając różnorodność projektów przyjętych do analizy. 

Efekty zastosowania zasad horyzontalnych w ramach projektu 

Zdaniem beneficjenta realizacja projektu miała istotny wpływ na przełamywanie 

stereotypów dot. tzw. „męskich” zawodów. Dzięki udziałowi w projekcie cześć 

uczennic przekonała się o swoich możliwościach w zakresie kształcenia np. 

w zakresie programowania. Z drugiej strony, część uczestników projektów 

przekonała się natomiast do zawodów postrzeganych za żeńskie. 

Także widać, że taki efekt pozytywny, że w niektórych dziedzinach, które 

były uważane za takie stricte męskie, dziewczęta się przełamały i uważają, 

że mogłyby się w przyszłości [w tym] odnaleźć. Także myślę, że ten nasz 

przekaz, zachęcanie, reklamowanie zawodów, które żeśmy proponowali, 

które promowaliśmy wśród młodzieży i dziewcząt zarówno i chłopców, że 

to w jakiś sposób wszystko też wpłynęło na odbiór - na takie przekroczenie 

pewnych barier, takiego strachu przed tymi zawodami. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Zdaniem 24,2% badanych uczestników, projekt w bardzo dużym bądź dużym 

stopniu pozwolił na zrozumienie zasad horyzontalnych. Na mały bądź bardzo mały 

stopień wzrostu zrozumienia ww. tematu wskazało blisko 33,3% badanych.  
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Wykres 42 W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie horyzontalnych pozwoliło Panu(i) 

zrozumieć zasady horyzontalne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 

Opinia uczestników projektu na temat projektu, w tym na temat uwzględnienia 

zasad horyzontalnych w ramach projektu oraz wpływu projektu na to, 

jak uczestnicy projektu rozumieją i postrzegają zasady horyzontalne 

Zdaniem 12,1% uczestników projektu posiadana wiedza na temat zasad 

horyzontalnych jest względnie duża lub przeciętna. Aż 33,3% wskazało natomiast, że 

ich wiedz na ten temat jest przeciętna. 

Wykres 43. Jak określił(a)by Pan(i) swoją znajomość tematu dotyczącego zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 
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Ponad 1/4 respondentów nie potrafiła jednoznacznie wskazać zasadności 

uwzględnienia zasad horyzontalnych w analizowanym projekcie. Niemniej, ponad 

40% uznało, że uwzględnienie tychże zasad w projekcie jest zasadne. 

Wykres 44. Czy uważa Pan(i), że uwzględnianie zasad horyzontalnych w projekcie, 

w którym brał(a) Pan(i) udział było potrzebne? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 

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 

Ze względu na znaczny udział osób z niepełnosprawnościami (których udział był 

dodatkowo punktowany), realizując projekt zadbano o zapewnienie m.in. standardu 

architektonicznego. Już na etapie składania wniosku o dofinansowanie brano pod 

uwagę możliwość wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Przewidziano również przygotowanie materiałów szkoleniowych w wersjach 

dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami. 

Zdaniem beneficjenta, obecne standardy określone w załącznikach do Wytycznych 

(…) w zbyt niskim stopniu stawiają nacisk na wsparcie osób 

z niepełnosprawnościami. Zdaniem beneficjenta, powinien być na tenże aspekt 

położony większy nacisk, kosztem np. zasad dot. równości płci (zdaniem 

beneficjenta potrzeby w tym zakresie są znacznie istotniejsze). 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu 

Beneficjent nie wskazał na wykorzystanie mechanizmu racjonalnych usprawnień. 
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Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Zdaniem beneficjenta nie odnotowano żadnych trudności z zapewnieniem realizacji 

zasad horyzontalnych. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym 

realizacji zasad horyzontalnych 

Nie dotyczy - zdaniem beneficjenta nie odnotowano żadnych trudności 

z zapewnieniem realizacji zasad horyzontalnych. 

Ocena zgodności z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym m.in. kobiet i mężczyzn, 

osób z niepełnosprawnościami 

Tylko 10,6% badanych uczestników przyznało, że w projekcie brały udział osoby 

z niepełnosprawnościami (jednak blisko ¼ badanych nie miała wiedzy na ten temat).  

Wykres 45. Czy w projekcie, w którym brał(a) Pan(i) udział, brały udział także osoby 

z niepełnosprawnościami? 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 

Ponadto zdaniem połowy respondentów projekt nie wymagał reagowania na 

potrzeby uczestników z niepełnosprawnością. Ponadto aż 47% badanych nie miało 

zdania w tym temacie. 
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Wykres 46. Czy w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), projektodawca elastycznie 

reagował na potrzeby uczestników z niepełnosprawnością (np. wynajęcie transportu na 

miejsce udzielenia usługi, dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury 

komputerowej) 

 
Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 

W przypadku pytania odnoszącego się do potrzeby poszerzenia dostępności 

projektów do osób z niepełnosprawnościami, najwyższy udział odpowiedzi przypadł 

na oceny potwierdzające występowanie takiego zapotrzebowania (83,3% dla sumy 

ocen 4 i 5). Jednocześnie stosunkowo wysoki udział przypadł na wariant neutralny 

w ramach pytania o wystarczający poziom dotychczasowych rozwiązań. Można więc 

stwierdzić, że już obecnie projekt był przygotowany odpowiednio do potrzeb 

odbiorców, przy czym wciąż istnieje możliwość rozszerzenie stopnia tego 

dostosowania w ramach przyszłych projektów. 

Wykres 47. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 

dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 
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Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji oraz na realizację zasady 

zrównoważonego rozwoju 

Zdaniem większości badanych uczestników projektu, udział w nim przyczynił się do 

wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet i mężczyzn (kolejno 

56% oraz 66,7% dla sumy ocen 4 i 5).  

Wykres 48. W jakim stopniu Pana(i) zdaniem projekt, w którym brał(a) Pan(i) udział 

przyczynił się do wyrównania szans poszczególnych grup osób? 

 

Źródło: Badanie CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=66). 

Zdaniem beneficjent projekt znacznie przyczynił się do wyrównania szans – zarówno 

kobiet, jak i osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem beneficjenta, szczególnie 

istotne było jednak wyrównanie szans osób (uczniów) z niepełnosprawnościami, 

gdyż to właśnie w tym zakresie występują największe nierówności. Premiowanie (na 

etapie rekrutacji) osób z niepełnosprawnościami pozwoliło im na zakwalifikowanie 

się do udziału w projekcie, a dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe stało się 

zorganizowanie staży zawodowych w miejscach, w których niepełnosprawności nie 

wpływały negatywnie na proces ich odbycia. Projekt z jednej strony przyniósł 

wymierne korzyści np. w postaci założonych działalności gospodarczych, a z drugiej 

w znacznym stopniu wpłynął na aspekt „psychologiczny”, tzn. na uwierzenie we 

własne siły osób z niepełnosprawnościami. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania 

ww. zasad na poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi 

efektami 

Zdaniem beneficjenta nie wystąpiły istotne obciążenia administracyjne związane 

z zapewnieniem w projekcie realizacji zasad horyzontalnych. 
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Działania, które należałoby kontynuować oraz takie, z których należałoby 

zrezygnować w przyszłej perspektywie finansowej 

Beneficjent przyznał, że nie istnieją działania z zakresu wspierania zasad 

horyzontalnych z których należy rezygnować. Tym samym, rekomenduje on 

kontynuowanie wszystkich dotychczas podejmowanych rozwiązań z tego zakresu. 

My jako szkoła, jako nauczyciele, musimy to kontynuować, to jest naszym 

zadaniem i obowiązkiem. Także uważam, że tak. Jak najbardziej trzeba te 

działania kontynuować. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych 

Za dobre praktyki uznać można spotkania organizowane z uczestnikami projektu. 

Podczas nich uświadamiano uczestników o panowaniu błędnych stereotypów dot. 

podziału zawodów na męskie i żeńskiej. Prowadzone dyskusje pozwoliły na ich 

przełamanie i próby odnalezienia się uczestników w zawodach, do których do tej 

pory podchodzili z dystansem. 

Dobre praktyki to były te spotkania, żeby uzmysłowić młodzieży, że w tych 

wszystkich elementach, które myśmy sobie wytyczyli w ramach projektu, 

że mogą zarówno wziąć udział chłopcy i dziewczęta, że jest równy dostęp, 

że nie muszą się niczego obawiać. 

Źródło: wywiad pogłębiony z beneficjentem. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania zasad horyzontalnych 

Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom młodym w celu możliwości sprawnego 

wejścia na podkarpacki rynek pracy oraz zahamowanie migracji absolwentów 

Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Projekt odpowiada w sposób 

pozytywny na zasady horyzontalne z uwzględnieniem równości szans kobiet 

i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji. Dodatkowo w sposób 

przemyślany stymuluje mechanizmy zatrudnienia w regionie. Dzięki zastosowanym 

rozwiązaniom możliwe stało się zorganizowanie staży zawodowych w miejscach, 

w których niepełnosprawności nie wpływały negatywnie na proces ich odbycia. 

Projekt z jednej strony przyniósł wymierne korzyści np. w postaci założonych 

działalności gospodarczych, a z drugiej w znacznym stopniu wpłynął na aspekt 

„psychologiczny”, tzn. na uwierzenie we własne siły osób z niepełnosprawnościami. 

Ponadto, projekt w znacznym stopniu wpłynął na zmianę postrzegania w zakresie 

stereotypowego podziału zawodów na męskie i żeńskie. 


