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STRESZCZENIE  

Niniejszy raport obejmuje tematykę działań informacyjno-szkoleniowych podejmowanych w RPO WM 

2014-2020 oraz uwzględnienia w jego ramach wybranych zasad horyzontalnych: zasady równości szans 

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

kobiet i mężczyzn. 

Do głównych celów badania zaliczają się następujące, mające związek z podejmowaną tematyką: 

 ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: 

o zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

o zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

 ocena działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020.  

Cele badania zostały osiągnięte poprzez wykorzystanie następujących metod badawczych: 

 Analiza desk research; 

 Badanie CAWI/CATI z beneficjentami; 

 Badanie TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi; 

 Badanie TDI z osobami reprezentującymi podmioty zaangażowane w realizację Programu 

(IZ, IP, KOP, KM), a także z ekspertami środowiskowymi; 

 Badanie case study (obejmujące analizę desk research, badania TDI z beneficjentami oraz 

badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów); 

 Analiza benchmarkingowa (obejmujące badania desk research oraz badania TDI 

z przedstawicielami IZ oraz IP wybranych Regionalnych Programów Operacyjnych); 

 Badania metodą mystery client (zarówno mystery calling, jak też mystery web); 

 Panel delficki dotyczący działań informacyjno-szkoleniowych; 

 2 panele eksperckie dotyczące wybranych zasad horyzontalnych; 

 Analizę social listening; 

 Analizę poziomu przystępności tekstu pisanego; 

 Warsztat ewaluacyjny; 

 Analizę SWOT; 

 Jakościową analizę porównawczą (QCA). 

DZIAŁANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE 

Badanie dowiodło, że w Programie wykorzystano zróżnicowane narzędzia informacyjne i szkoleniowe, 

pozwalające na zapewnienie segmentacji grup odbiorców. Wykorzystano również innowacyjne 

metody prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych, oparte np. o filmy dokumentalne czy gry 

planszowe. Działania informacyjno-szkoleniowe prowadzone są zgodnie z logiką interwencji oraz 

w powiązaniu z dokumentami programowymi oraz aktami wyższego rzędu. 

Postrzeganie pracowników instytucji uczestniczących w realizacji Programu, jak też postrzeganie 

przydatności i prawidłowości prowadzonych działań informacyjno-szkoleniowych jest uzależnione 
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od otrzymania (oceny pozytywne) lub nieotrzymania (oceny negatywne) dofinansowania przez 

respondenta. Analiza udowodniła, że pomimo negatywnych ocen części respondentów (beneficjentów 

i wnioskodawców nieskutecznych) działania informacyjno-szkoleniowe w ramach Programu należy 

ocenić pozytywnie, a instytucje realizujące RPO WM 2014-2020 są dobrze przygotowane 

do prowadzenia tych działań. Pomimo tego należy wspomnieć, że kontakt z PIFE działającymi przy WUP 

w Regionie Mazowieckim Regionalnym cechował się niższą jakością obsługi, niż w pozostałych 

Punktach. 

Wśród pojawiających się barier beneficjenci i wnioskodawcy nieskuteczni wskazywali zbyt rzadką 

organizację szkoleń i spotkań informacyjnych, a także na ograniczenia w liczbie osób mogących 

uczestniczyć w wydarzeniu. Bariery wskazywane przez beneficjentów i wnioskodawców w odniesieniu 

do publikacji i informacji udostępnianych na stronach internetowych pozwalają na wyciągnięcie 

wniosku, że podmioty te nie mają wystarczających zdolności do samodzielnego znalezienia, weryfikacji 

i selekcji informacji. 

Analiza treści zawartych w mediach społecznościowych pozwoliła ponadto na zauważenie, że język 

przekazu stosowany na poszczególnych kanałach informacyjnych cechuje się dużym zróżnicowaniem – 

w części przypadków (np. Facebook „Fundusze dla Mazowsza”) cechuje się skomplikowaniem, podczas 

gdy w innych przypadkach (np. Twitter „Fundusze dla Mazowsza”) jest prosty i zrozumiały. Podejście 

takie jest jednak zgodne z segmentacją grup odbiorców oraz założeniami, jakimi posłużono się 

w przypadku działań informacyjnych w Programie. 

Uwagę zwrócić trzeba również na wysoki, sięgający niemal 50% odsetek beneficjentów 

i wnioskodawców, którzy w celu przygotowania wniosku korzystali z usług firm doradczych. Przyczyną 

takiego stanu rzeczy są zarówno braki kadrowe lub organizacyjne w podmiotach korzystających 

z takiego wsparcia, chęć zwiększenia szans na uzyskanie dofinansowania, jak też korzystne oferty 

przedstawiane przez takie firmy. Jest to jednak podejście nierekomendowane, gdyż zauważa się dużą 

ogólność treści zawartych we wniosku, m.in. w odniesieniu do zasad horyzontalnych, co może rodzić 

wątpliwości bądź trudności na etapie realizacji projektu. 

ZASADY HORYZONTALNE 

Poziom programowy 

Analiza systemu realizacji Programu pozwala na stwierdzenie, że został on zaprojektowany w taki 

sposób, by na każdym etapie uwzględnić wymogi związane z zasadami horyzontalnymi. Zarówno 

stopień uwzględnienia zasad w dokumentacji związanej z realizacją Programu, jak i bieżącą aktywność 

podejmowaną przez przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację Programu należy ocenić 

pozytywnie. 

Przedstawiciele instytucji realizujących Program wypełniają w bardzo dużym stopniu zobowiązania 

wynikające z Agendy działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020, 

co pozwala na budowę systemu instytucjonalnego sprzyjającego realizacji zasad oraz na podniesienie 

świadomości beneficjentów w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości 



 

5 | S t r o n a  

 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Działania instytucji 

w tym zakresie zostały ocenione pozytywnie także przez beneficjentów. 

Poziom projektowy 

Odnosząc się do uwzględniania zasad horyzontalnych przez beneficjentów należy wskazać 

na zróżnicowaną ocenę tej kwestii. Przeważająca większość beneficjentów wskazała, że otrzymywała 

informacje na temat zasad horyzontalnych i konieczności ich uwzględniania w projekcie. Beneficjenci 

dostrzegali zasadność stosowania zasad horyzontalnych oraz postrzegali je jako istotne. Nie zauważali 

jednak, by standardy (zarówno standardy dostępności, jak też standard minimum) wpływały 

na zwiększenie dostępności projektów. Wynika to jednak nie z braku skuteczności tych standardów, 

co z niepełnej wiedzy beneficjentów na ich temat, czego dowiedziono w niniejszym raporcie. 

Beneficjenci oczekiwali bowiem wprowadzenia do standardów zmian, jednak wskazywane przez nich 

modyfikacje obejmowały działania wprost wskazane we właściwych wytycznych jako odnoszące się 

do danego standardu. 

Za niepokojące uznać należy to, że uczestnicy projektów nie dostrzegali zasadności uwzględniania 

zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

w projekcie, w którym brali udział. Świadczy to o braku świadomości celów stosowania zasad 

horyzontalnych. 

Biorąc pod uwagę skalę projektów neutralnych względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach EFRR należy wskazać na rozbieżności w ocenie. Zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi 

przedsięwzięcia takie nie występują. Analiza dokumentacji projektowej (w postaci bazy danych 

zawierającej informacje z wniosków o dofinansowanie) pozwoliła jednak na stwierdzanie, że stanowią 

one 3,99% wszystkich projektów wspieranych w Programie ze środków EFRR. Beneficjenci oceniając 

wpływ projektów realizowanych przez siebie wskazywali jednak dużo częściej, niż wynika to 

z dokumentacji, na neutralność projektu (ponad 56% wskazać dotyczyło tego, że projekt jest neutralny 

względem zasady). Może to być wynikiem: 

 Deklaratywnego ujęcia tego, że projekt będzie się odnosił do zasady w sposób pozytywny; 

 Uznaniowości w ocenie wniosku o dofinansowanie przez eksperta KOP; 

 Braku możliwości realizacji projektów zgodnie z założeniami (np. na skutek trudności 

w rekrutacji uczestników z określonej grupy); 

 Niewłaściwych założeń we wniosku o dofinansowanie (np. niewłaściwie przeprowadzonej 

diagnozy sytuacji kobiet i mężczyzn). 

Kolejną poddaną ocenie kwestią jest skala stosowania MRU. Badanie wykazało, że również w tym 

zakresie beneficjenci nie posiadają pełnej wiedzy dotyczącej możliwości, jakie daje Program oraz 

opisywany mechanizm. Analiza dokumentacji rozliczeniowej pozwala na stwierdzenie, że w ramach 

RPO WM 2014-2020 z mechanizmu skorzystało 7 projektów w ramach czterech poddziałań (9.2.1., 

9.2.2., 10.1.1. oraz 10.1.4.). Pomimo tego, beneficjenci wskazywali dużo częściej na skalę korzystania 

z mechanizmu, wskazując przy tym, że wydatki były pokrywane z własnego budżetu. Świadczy to o tym, 
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że beneficjenci nie posiadają wiedzy na temat możliwości, jakie daje mechanizm oraz nie wiedzą o jego 

funkcjonowaniu. 

Podkreślić należy, że działania podejmowane w projektach mają szansę wpłynąć na wyrównywanie 

szans i zapobieżenie dyskryminacji, zarówno w stosunku do kobiet i mężczyzn, osób 

z niepełnosprawnością, jak też innych grup narażonych na dyskryminację. Wpływ ten dostrzega się 

również w obszarze poza programowym. Beneficjenci potwierdzili również, że efekty projektów mają 

szansę być długotrwałe. Podobne opinie wyrazili przedstawiciele uczestniczący w panelach ekspertów 

zorganizowanych w ramach niniejszego badania. 

Należy jednak wskazać, że występują różnice międzyregionalne pomiędzy ocenami poszczególnych 

aspektów, tj. osiągane efekty, ich długotrwałość, wpływ projektu na zasady horyzontalne czy też 

napotykane bariery, np. związane z dostępem do informacji. Zauważa się, że uwzględnianie zasad 

horyzontalnych sprawia większe trudności beneficjentom z Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż 

z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Niemniej jednak, zarówno na poziomie programowym, jak też projektowym obciążenia 

administracyjne oraz kosztochłonność związana z uwzględnianiem zasad horyzontalnych zostały 

ocenione jako niskie. Tym samym zasadne jest kontynuowanie ich uwzględniania, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę efekty, jakie przynoszą. 

Zespół Badawczy sformułował następujące rekomendacje wynikające z niniejszego badania: 

Rekomendacja 1. Zaleca się, by w perspektywie finansowej 2021-2027 kontynuować 

wykorzystanie kanałów komunikacji stosowanych dotychczas, przy modyfikacji 

sposobu wykorzystania mediów tradycyjnych, uznawanych za relatywnie mało 

skuteczne. Zaleca się, by media tradycyjne wykorzystać do promocji Programu 

w sposób kompleksowy (np. poprzez zastosowanie ich do udzielania wywiadów, 

udziału w audycjach radiowych) z beneficjentami. Jak wykazało badanie, kanał 

ten skutecznie przekonywał do złożenia wniosku wnioskodawców nieskutecznie 

aplikujących o środki. Wykorzystanie mediów tradycyjnych w taki sposób 

mogłoby skłonić podmioty niezdecydowane do aplikowania o wsparcie 

(zobaczyłyby one, że dotychczasowi beneficjenci zmagali się z podobnymi 

wątpliwościami, a mimo to udało im się z sukcesem zrealizować projekt) 

Rekomendacja 2. Zaleca się położenie większego akcentu na jakość obsługi interesantów przez 

pracowników punktów informacyjnych WUP, zwłaszcza tych funkcjonujących na 

obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Rekomendacja 3. Zaleca się, by w perspektywie finansowej 2021-2027 utrzymać (przynajmniej 

częściowo) formułę prowadzenia spotkań informacyjnych i szkoleń online – 

również po ustąpieniu ograniczeń wynikających z pandemii. Pozwoli to na 

zwiększenie dostępności tych wydarzeń dla potencjalnych uczestników. 

W przypadku podmiotów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego wyeliminuje 

to też barierę, jaką jest konieczność dojazdu na miejsce szkolenia/spotkania 

informacyjnego. W celu eliminacji bariery, jaką jest zbyt późna informacja 
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o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych zaleca się opracowywanie rocznego, 

ramowego planu szkoleń i spotkań informacyjnych oraz umieszczenie go na 

stronie internetowej, w terminie zbieżnym z terminem publikacji 

harmonogramu naboru wniosków w trybie konkursowym na dany rok 

kalendarzowy. Należy wskazać, że potencjał absorpcyjny wnioskodawców oraz 

beneficjentów w zakresie korzystania ze szkoleń i spotkań informacyjnych jest 

bardzo duży, zaś analiza desk research nie dowiodła, by wydarzenia były 

organizowane zbyt rzadko. Z tego względu należy podkreślić znaczenie 

materiałów umieszczanych na portalach i stronach internetowych, do których 

zainteresowane podmioty mogą wracać wielokrotnie, w dogodnym dla siebie 

czasie. 

Rekomendacja 4. Zaleca się, by w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 zintensyfikować 

działania informacyjne skierowane do beneficjentów znajdujących się na 

różnych etapach wdrażania projektu (realizacja, rozliczanie). W tym kontekście 

zalecane jest wzmocnienie roli opiekuna projektu. Organizowane spotkania 

informacyjne i szkolenia powinny mieć również charakter 

dwuetapowy/dwufalowy (po szkoleniu zapewnienie możliwości odbycia 

konsultacji z osobą prowadzącą dane szkolenie). 

Rekomendacja 5. Należy położyć większy nacisk na przekazywanie wnioskodawcom informacji 

z zakresu tego, w jaki sposób należy konstruować założenia projektowe, 

by uniknąć błędów. Pozwoli to projektodawcom nie tylko na zdobycie wiedzy, 

ale również na praktyczne jej zastosowanie w projektach. Wykorzystać w tym 

celu można potencjał, jaki dają media społecznościowe w zakresie 

przekazywania informacji. 

Rekomendacja 6. Zaleca się, by w perspektywie finansowej 2021-2027 przyłożyć większą wagę do 

informowania w ramach spotkań i szkoleń o standardach dostępności. 

Rekomendacja 7. Zaleca się, by w ramach dokumentacji przygotowywanej na potrzeby przyszłego 

Programu uszczegółowić wniosek o dofinansowanie w taki sposób, by zasady 

horyzontalne w ramach EFRR zostały opatrzone obligatoryjnymi wskaźnikami 

przyporządkowanymi do konkretnych zasad horyzontalnych. Przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie w ramach naboru, w którym planowane jest 

wykorzystanie kryterium premiującego, zasadnym byłoby zobligowanie 

wnioskodawcy do wprowadzenia do projektu wskaźników (mierzalnych, 

adekwatnych do zaplanowanych zadań), które monitorowałyby dodatkowe, 

zadeklarowane działania związane z zasadami horyzontalnymi. Wskaźniki 

powinny dotyczyć tylko tych projektów, które otrzymają punkty premiujące. 

Monitorowanie tych wskaźników powinno następować jedynie z poziomu 

umowy – tj. nie powinny one podlegać agregacji na poziomie IP/IZ. Pozwoli to 

na uzyskanie od wnioskodawców wiedzy na temat sposobu uwzględnienia zasad 

w projekcie, która będzie nie tylko deklaratywna, ale będzie mierzalna i możliwa 
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do weryfikacji. Ułatwi to kontrolę uwzględniania zasad oraz ocenę wniosku 

o dofinansowanie. 

Rekomendacja 8. Zaleca się wzmocnienie (na etapie wdrażania projektów) roli opiekuna projektu, 

który powinien informować beneficjentów o możliwościach, jakie daje 

mechanizm racjonalnych usprawnień. 

Rekomendacja 9. Zaleca się, by w ramach przyszłego Programu nałożyć na beneficjentów 

obowiązek przekazywania uczestnikom projektów informacji na temat 

celowości uwzględniania w projektach zasad horyzontalnych. Jak wykazały 

badania metodą case study, rozwiązanie takie jest praktykowane przez część 

beneficjentów oraz przynosi pozytywne efekty w zakresie zwiększenia 

świadomości uczestników.  
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SUMMARY 

Present document concerns information and training activities under the 2014-2020 ROP MV and the 

manner in which selected horizontal principles are conducted. Analysed horizontal principles include: 

the principle of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with 

disabilities, and the principle of equality between men and women. 

Main objectives of the research are the following aspects: 

 assessment of the implementation of the principle of equal opportunities and non-

discrimination, including accessibility for people with disabilities, divided into: 

o the principle of equality between men and women; 

o the principle of accessibility for people with disabilities; 

 assessment of information and training activities under the 2014-2020 ROP MV.  

Objectives of the research were achieved adapting following research methods: 

 Desk research analysis; 

 CAWI/CATI survey with beneficiaries; 

 TSSI study with ineffective applicants; 

 TDI research with representants of entities involved in the implementation of the Programme 

and with environmental experts; 

 Case study (including desk research, TDI research with beneficiaries and CAWI/CATI research 

with project participants); 

 Benchmarking analysis (including desk research and TDI research with representatives of MA 

and IB of selected Regional Operational Programmes); 

 Mystery client research (both mystery calling and mystery web); 

 Delphi panel concerning information and training activities; 

 2 expert panels concerning selected horizontal principles; 

 Social listening analysis; 

 Analysis of the accessibility of the written text; 

 Evaluation workshop; 

 SWOT analysis; 

 Qualitative benchmarking (QCA). 

INFORMATION AND TRAINING ACTIVITIES 

Given the results of the conducted study it shall be concluded that the Programme uses numerous 

information and training tools, allowing for the segmentation of groups of recipients. Information and 

training activities included also innovative methods including, for example, documentary films or 

board games. They are conducted in accordance with the intervention logic and are coherent with 

programme documents and acts. 

The opinion on employees of institutions participating in the implementation of the Programme and 

on the usefulness and correctness of the information and training activities depends on respondents, 
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whether they received (positive assessment) or not received (negative assessment) funding. According 

to the analysis, despite the negative assessments from some respondents (including beneficiaries and 

unsuccessful applicants), information and training activities under the Programme should be assessed 

positively, and the institutions implementing 2014-2020 ROP MV are prepared to implement these 

activities. However, the contact with European Funds Information Points operating at the Voivodeship 

Labour Office in the Mazowieckie Regional Region was characterized by a lower quality of service than 

other Points. 

Barriers observed by beneficiaries and ineffective applicants included too rare organization of trainings 

and information meetings, and limitations in the number of people allowed to participate in events. 

Barriers identified by beneficiaries and applicants concerning publications and information available 

on websites lead to the conclusion that these entities do not have sufficient capacity to independently 

find, verify and select information. 

Moreover, analysis of the content shared via social media showed that the language of communication 

used on individual news channels is highly diversified - in some cases (e.g. Facebook Fundusze dla 

Mazowsza - European Funds in Mazovia) it is relatively professional, while in other cases (e.g. Twitter 

Fundusze dla Mazowsza - European Funds in Mazovia) it is simpler and more understandable. Such 

approach is consistent with the segmentation of recipient groups and objectives regarding information 

activities in the Programme. 

Significant aspect of the analysis concerns also the high percentage (amounting to almost 50%) of 

beneficiaries and applicants who used the services of consulting companies to prepare their 

application, the reason of which are: shortages in staff or organisation in entities participating in the 

support; willingness to increase the chances of obtaining funding; and favourable offers presented by 

such companies. However, such solution is not recommended due to the fact that content of such 

applications is considerably general, also with regard to horizontal principles, which may result in 

doubts or difficulties at the stage of project implementation. 

HORIZONTAL PRINCIPLES 

Programme level 

Analysis of the system of the Programme implementation leads to the conclusion that it was prepared 

in a manner taking into consideration the requirements related to horizontal principles at every stage 

of the document. The scope of inclusion of the principles in the documentation related to the 

implementation of the Programme and current activities undertaken by representatives of the 

institutions involved in the Programme implementation should be assessed positively. 

Representatives of institutions implementing the Programme fulfil the obligations resulting from the 

Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (Agenda for equal 

opportunities under the EU funds 2014-2020) to a considerable degree, facilitating development of an 

institutional system conducive to the implementation of the principles. This approach leads also to the 

increase of the awareness of beneficiaries concerning the principle of equal opportunities for women 
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and men and the principle of equal opportunities and non-discrimination, including accessibility for 

people with disabilities. Measures in this area, undertaken by institutions, were positively assessed by 

the beneficiaries. 

Project level 

A differentiated assessment of analysed subject should be indicated referring to the inclusion of 

horizontal principles by the beneficiaries. The majority of beneficiaries received information on the 

horizontal principles and the necessity to include them in the project - they understood the need to 

apply horizontal principles and perceived them as significant. However, they did not observe that the 

standards (both the accessibility and the minimum standard) had an impact on increasing the 

availability of projects. However, it does not result from the ineffectiveness of these standards, but 

from the incomplete knowledge of beneficiaries, proved in present report. Beneficiaries expected 

changes to the standards, but the modifications indicated by them included actions directly stated in 

the relevant guidelines for a a given standard. 

Furthermore, project participants did not indicate the validity of including the principle of equal 

opportunities and non-discrimination, including accessibility for people with disabilities in the project 

in which they participated, proving insufficient level of the awareness concerning the objectives 

regarding the implementation of horizontal principles. 

Discrepancies in assessment are observed considering the number of projects under the ERDF marked 

with a neutral impact regarding the principle of equal opportunities for women and men. According to 

the annual reports, there are no such projects, whereas the analysis of project documentation (in the 

form of a database containing information from applications for co-financing) led to the conclusion 

that such projects constitute 3.99% of all projects supported from the ERDF funds under the 

Programme. When assessing the impact of implemented projects, beneficiaries indicated neutrality of 

the project more often than indicated in the documentation (over 56% indicated that the project was 

characterised by a neutral impact of the principle). Such situtation could be the result of: 

 Declarative recognition that the project will have a positive impact regarding the principle; 

 Positive assessments of the application for co-financing by experts; 

 Inability to implement projects according to the plan (e.g. due to difficulties in recruiting 

participants from a specific group); 

 Incorrect assumptions in the application for co-financing (e.g. incorrect diagnosis of the 

situation of women and men). 

Another assessed aspect concerned the scale of application of the Rational Improvement Mechanism. 

According to the study, beneficiaries do not have full knowledge of the possibilities offered by the 

Programme and the mechanism. The analysis of the settlement documentation leads to the conclusion 

that under 2014-2020 ROP MV the mechanism was used in 7 projects under four sub-measures (9.2.1., 

9.2.2., 10.1.1. and 10.1.4.). Despite this number, beneficiaries indicated the scale of using the 

mechanism more often, indicating that the expenses were covered from their own budget, proving 
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that beneficiaries do not have knowledge concerning possibilities offered by the mechanism and do 

not know about its functioning. 

It should be emphasized that the activities undertaken in the projects have a chance to equalize 

opportunities and prevent discrimination, both in relation to women and men, people with disabilities, 

and other groups exposed to discrimination. Such impact is also observed in the non-programme area. 

Beneficiaries confirmed that the effects of implemented projects are likely to be durable. Similar 

opinions were expressed by representatives participating in expert panels organized as part of 

conducted study. 

However, it should be noted that there are interregional differences between the assessments of 

individual aspects, i.e. achieved effects, their duration, the impact of the project on the horizontal 

principles or encountered barriers, e.g. barriers related to the access to information. It is noted that 

including horizontal principles is more difficult for beneficiaries from the Warsaw Capital Region than 

for the Mazowieckie Regional Region. 

However, administrative workload and the cost-intensity associated with implementing horizontal 

principles were assessed low both at the programme and the project levels. Therefore, implementing 

the principles should be continued, especially considering their effects. 

The Research Team formulated following recommendations resulting from conducted research: 

Recommendation 1. It is recommended that the use of adopted communication channels should be 

continued in the financial perspective 2021-2027, with the modification of the 

manner of using traditional media, which is currently assessed as relatively 

ineffective. It is recommended to use traditional media to promote the 

Programme in a comprehensive manner (e.g. by using them for interviews or 

radio programs with beneficiaries). According to conducted research this 

channel was effective in persuading applicants who were unsuccessfully 

applying for funds to submit an application. The use of traditional media in such 

manner could help entities undecided whether or not to apply for support 

(potential beneficiaries would be able to learn that previous beneficiaries 

struggled with similar doubts, and managed to successfully implement the 

project). 

Recommendation 2. It is recommended to emphasize the quality of customer service of the 

information points under the Voivodeship Labour Office, especially points 

operating in the Mazowieckie Regional Region. 

Recommendation 3. For the financial perspective 2021-2027 it is recommended to maintain (at least 

partially) the manner in which information meetings and online training were 

implemented - also after the restrictions resulting from the pandemic. Such 

approach will result in these events being more accessible to potential 

participants. In the case of entities from the Mazowieckie Regional Region, such 

solution is also expected to eliminate the barrier regarding the need to travel to 

the place where the training/information meeting takes place. In order to 
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eliminate situations when information on trainings and information meetings is 

shared too late, it is recommended to develop an annual framework plan of 

training and information meetings and publish it on the website, on the date of 

publication of the schedule for call for proposals for a given calendar year. The 

absorption potential of applicants and beneficiaries concerning the use of 

training and information meetings is considerably large, moreover, desk 

research analysis did not show that the events were organized too rarely. 

Therefore, it is necessary to emphasize the significance of materials posted on 

portals and websites, to which interested entities may return repeatedly at 

a convenient time. 

Recommendation 4. Under the financial perspective 2021-2027 it is recommended to intensify 

information activities addressed to beneficiaries at various stages of project 

implementation. In this scope, it is recommended to strengthen the role of the 

project supervisor. Organized information meetings and trainings should be also 

organised in a two-stage manner (after the training, participants should be able 

to consult issues with the person conducting the training). 

Recommendation 5. It is recommended to place more emphasis on providing applicants with 

information concerning the manner in which project objectives should be 

designed in order to avoid errors. Such solution would allow beneficiaries to gain 

knowledge and to apply it in projects. The potential of social media in terms of 

spreading information can be used in this respect. 

Recommendation 6. It is recommended to put more attention to providing beneficiaries with 

information on accessibility standards during meetings and trainings in the 

financial perspective 2021-2027. 

Recommendation 7. Given the documentation prepared for the future Programme 

it is recommended for the application for co-financing to be detailed in such 

a manner that the horizontal principles in ERDF are provided with obligatory 

indicators assigned to them. Before submitting an application for co-financing 

under the call for proposals in which the use of the bonus criterion is planned, 

it would be recommended to oblige the applicant to introduce in the project 

indicators that would monitor additional, declared activities related to 

horizontal principles and would be measurable and adequate to planned 

activities. Indicators should only apply to those projects that will receive bonus 

points. Monitoring of these indicators should only occur at the contract level - 

i.e. they should not be aggregated at the IB/MA level, which will allow applicants 

to obtain knowledge on how to incorporate the principles into the project, 

which will be not only declarative, but also measurable and verifiable. Such 

solution would facilitate the control of compliance with the rules and the 

assessment of the grant application. 
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Recommendation 8. It is recommended to strengthen the role of the project supervisor at the stage 

of project implementation. Supervisor should inform beneficiaries about the 

possibilities offered by the rational improvement mechanism. 

Recommendation 9. It is recommended for the future Programme that beneficiaries should be 

obliged to provide project participants with information concerning the 

advisability of implementing horizontal principles in projects. According to 

conducted case study, such solution is practiced by some of beneficiaries 

resulting in positive effects regarding the increase of the awareness of 

participants.  
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CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 

1. WPROWADZENIE 

Przeprowadzenie przynajmniej raz w okresie programowania ewaluacji dedykowanej ocenie 

wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami lub poświęconej całościowo politykom horyzontalnym jest obowiązkiem, 

który został nałożony na instytucje zarządzające programami operacyjnymi współfinansowanymi 

ze środków Unii Europejskiej przez Agendę działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji 

w ramach funduszy unijnych 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 

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

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. Jest to ewaluacja obligatoryjna, 

dlatego też zapisy dokumentów wskazanych powyżej znalazły odzwierciedlenie w Planie ewaluacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zobowiązanie w tym zakresie sformułowano także w Umowie Partnerstwa i odzwierciedlono 

w sekcji 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Zakres niniejszej ewaluacji został rozszerzony poprzez uwzględnienie w ramach badania zarówno zasad 

horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, jak i działań informacyjno-

szkoleniowych w ramach Programu. 

Realizacja ewaluacji w takim zakresie służyć będzie wsparciu w procesie programowania perspektywy 

finansowej 2021-2027 oraz bardziej trafnemu adresowaniu zadań, również w ramach działań 

informacyjno-szkoleniowych. Wyniki niniejszego badania posłużą ponadto do syntezy ewaluacji 

regionalnych na poziomie centralnym. 

2. OPIS PRZEDMIOTU BADANIA 

2.1. Zakres przedmiotowy badania 

W ramach niniejszej ewaluacji ocenie poddana została realizacja:  

 

W odniesieniu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, Wykonawca dokonał analiz 

w oparciu o Wytyczne w zakresie stosowania 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 (zwane dalej Wytycznymi). 

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

zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn 

działań informacyjno-
szkoleniowych 
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Analizy przeprowadzone zostały z uwzględnieniem poziomu projektowego i instytucjonalnego, 

natomiast wnioski sformułowano w odniesieniu do całego Programu. Wyniki badania zostały 

zaprezentowane odrębnie dla każdej z wymienionych zasad i dla działań informacyjno-szkoleniowych.  

2.2. Zakres podmiotowy badania 

Badaniem zostali objęci przedstawiciele: 

 Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020; 

 Instytucji Pośredniczących RPO WM 2014-2020; 

 Komisji Oceniających Projekty w ramach RPO WM 2014-2020; 

 Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020; 

 Beneficjentów projektów RPO WM 2014-2020; 

 Uczestników projektów RPO WM 2014-2020; 

 Ekspertów środowiskowych działających w obszarach dotyczących zasad horyzontalnych 

(w tym zakresie w badaniu uwzględniono osoby reprezentujące organizacje, w tym 

pozarządowe, realizujące przedsięwzięcia skierowane do osób z grup narażonych na 

dyskryminację). 

2.3. Zakres terytorialny 

Zakresem terytorialnym badania jest obszar województwa mazowieckiego. 

2.4. Zakres czasowy 

Badanie obejmowało okres od rozpoczęcia realizacji RPO WM 2014-2020 do 31.12.2019 r. 

3. OPIS GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ I CELÓW BADANIA 

Głównym celem badania ewaluacyjnego były: 

 ocena realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami w rozbiciu na moduły: 

o zasady równości szans kobiet i mężczyzn; 

o zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

 ocena działań informacyjno-szkoleniowych w ramach RPO WM 2014-2020. 

W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

 Skuteczność, pozwalająca ocenić na ile przyjęte w ramach programu operacyjnego rozwiązania 

dla poszczególnych procesów realizacji programu sprzyjały realizacji ww. zasad 

horyzontalnych. 

 Trafność, pozwalająca ocenić w jakim stopniu działania podejmowane przez instytucje 

w odniesieniu do systemu zarządzania i wdrażania oraz zrealizowane wsparcie w programie 

okazały się zgodne z potrzebami odbiorców tych działań. 
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 Użyteczność, pozwalająca ocenić na ile efekty działań podejmowanych w ramach programu 

operacyjnego w kwestii ww. zasad okazały się zgodne z potrzebami odbiorców. 

 Trwałość, pozwalająca ocenić na ile i w jakim zakresie efekty wdrażania zasad są długotrwałe.  

 Efektywność, pozwalająca ocenić stopień osiągniętych efektów w zakresie wdrażania zasad 

w stosunku do poniesionych nakładów. 

Wyniki badania oraz sformułowane rekomendacje mogą być użyteczne z puntu widzenia 

projektowania wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej (2021-2027). 

Przedmiotowa ewaluacja została dokonana w trzech podstawowych wymiarach.  

Wymiar 1: działania podejmowane w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-2020 w kontekście 

stosowania ww. zasad. Przez system należy rozumieć następujące obszary: 

 

W sposób szczególny ocenie podlegały takie aspekty jak:  

 skuteczność stosowanych przez instytucje rozwiązań w kontekście wyboru i realizacji 

projektów, które wspierają równość szans, w tym m.in.: 

o ocena wpływu standardów stanowiących załącznik nr 1 i 2 do Wytycznych na realizację 

obu zasad, 

o oszacowanie skali projektów neutralnych w EFRR w odniesieniu do zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn (czy występują takie projekty, jeśli tak, to w jakich obszarach 

wsparcia najczęściej one występują, czy są one uzasadnione), 

o oszacowanie skali zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach 

projektów, 

 identyfikacja dobrych praktyk w kwestii modelowego wdrażania zasad w ramach 

realizowanych projektów RPO WM 2014-2020, 

 postęp w realizacji zapisów Agendy działań na rzecz równości szans w ramach funduszy 

unijnych 2014-2020 w RPO WM 2014-2020, w tym identyfikacja dobrych praktyk w zakresie 

działań podejmowanych przez IZ i IP na rzecz podnoszenia wiedzy pracowników instytucji 

i potencjalnych projektodawców na temat ww. zasad. 

programowanie
w tym włączanie ww. zasad 

do przygotowania dokumentów 
programowych

wdrażanie
w tym opracowanie założeń 

dotyczących wyboru projektów 
(m.in. formułowanie kryteriów 
wyboru projektów i ich ocena)

monitorowanie 
i sprawozdawczość

ewaluacja kontrola
informacja i promocja 

(komunikacja)

działalność gremiów partnerskich 
funkcjonujących w ramach 

Programu, w tym 
KM RPO WM 2014-2020
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Wymiar 2: ocena użyteczności, trwałości i trafności wsparcia realizowanego w ramach RPO WM 2014-

2020 przyczyniającego się do wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn zarówno na poziomie 

Programu, jak i w odniesieniu do działań podejmowanych w ramach poszczególnych projektów. 

Analizie zostały poddane dane monitoringowe, osiągnięte efekty realizacji projektów i samego 

Programu, a także ocena dokonana przez instytucje zaangażowane w realizację Programu, 

beneficjentów, uczestników projektów i ekspertów. 

Ocenę funkcjonowania mechanizmów zapewniających realizację niniejszych zasad Wykonawca 

uzupełnił o wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań na poziomie Programu oraz przykładów dobrych 

praktyk projektowych (w formie studiów przypadku) stosowanych jako dowody najpełniejszej 

implementacji zasad horyzontalnych. Sformułowany w toku badania swoisty „katalog” dobrych 

praktyk posłuży do skutecznego programowania przyszłej perspektywy finansowej w zakresie realizacji 

zasad horyzontalnych. 

Wymiar 3: ocena trafności, skuteczności, użyteczności i efektywności działań informacyjno-

szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. 

4. OKOLICZNOŚCI TOWARZYSZĄCE BADANIU 

Realizacja badania nastąpiła w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę 

COVID-19. W okresie, w którym realizowane było badanie, nastąpiło zaostrzenie restrykcji, jakie 

wprowadził rząd RP w odpowiedzi na pogarszającą się sytuację epidemiczną (zwiększoną liczbę 

wykrytych zachorowań), obejmujące m.in.: 

 Wprowadzenie ograniczeń w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 

drugiego lockdownu (pierwszy lockdown miał miejsce w marcu 2020 r.); 

 Wprowadzenie pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej; 

 Zalecenie pracy zdalnej dla wszystkich branż, w których jest to możliwe. 

Z tej przyczyny konieczne było wprowadzenie modyfikacji w metodologii prowadzenia badań, 

polegających m.in. na: 

 Zastąpieniu badań realizowanych w bezpośrednim kontakcie z respondentem badaniami 

w kontakcie zapośredniczonym (rozmowami telefonicznymi, wideokonferencjami); 

 Zwiększeniu liczby monitów przypominających o badaniu w przypadku braku odzewu ze strony 

respondentów (brak odzewu mógł być bowiem spowodowany zakłóceniem przepływu 

informacji w podmiocie reprezentowanym przez respondenta z uwagi na pracę zdalną bądź 

hybrydową). 
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5. CHARAKTERYSTYKA ZBIORU DANYCH BADANIA ORAZ ZASTOSOWANEJ 

METODOLOGII 

Analiza została przeprowadzona na następujących zbiorach danych, zaprezentowanych poniżej. 

5.1. Analiza desk research 

Analiza była prowadzona na trojakiego rodzaju dokumentach: 

 Dokumentach strategicznych i programowych; 

 Aktach prawnych szczebla krajowego oraz unijnego; 

 Dokumentach związanych z realizacją Programu. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokumenty związane z realizacją Programu, obejmujące bardzo 

szeroki zakres materiałów. W kontekście ich pozyskania konieczne było zaangażowanie 

Zamawiającego, który udostępnił m.in. dane gromadzone z systemie teleinformatycznym SL2014, 

obejmujące odniesienie projektów do poszczególnych zasad horyzontalnych, wykaz projektów 

neutralnych względem zasady równości kobiet i mężczyzn, jak również dane związane z realizacją 

Programu wykraczające poza informacje gromadzone w SL2014, tj. dane dot. pracy PIFE, informacje 

na temat zorganizowanych szkoleń z zakresu uwzględniania oraz stosowania zasad horyzontalnych itp. 

Pełen wykaz dokumentów i opracowań wykorzystanych w niniejszym badaniu zawarty został 

w bibliografii zamieszczonej na końcu niniejszego raportu. 

5.2. Badania metodą CAWI/CATI 

Badania metodą CAWI/CATI obejmowały beneficjentów wsparcia. W bazie danych, dostarczonej przez 

Zamawiającego znalazły się informacje na temat 3 536 projektów, które realizowane były/są łącznie 

przez 2 602 unikatowych beneficjentów. Spośród tych unikatowych beneficjentów 2 234 podmioty 

zostały wytypowane do udziału w badaniu ilościowym przeprowadzanym metodą CAWI/CATI. Badanie 

zostało przeprowadzone z błędem szacowania nieprzekraczającym 5% przy przedziale ufności na 

poziomie 95% i frakcji równej 0,5 zarówno dla ogółu badanych podmiotów, jak i dla każdej warstwy, 

opracowanej w oparciu o poddziałanie, w ramach którego realizowane były przedsięwzięcia 

współfinansowane z projektu. Wielkość populacji w poszczególnych warstwach oraz ogółem wraz 

z deklarowaną wielkością próby zaprezentowano w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Liczebność populacji beneficjentów i próba badawcza w podziale na osie priorytetowe, 
działania i poddziałania RPO WM 2014-2020 

Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Liczebność 
populacji 
ogółem 

Liczba 
beneficjentów 
unikatowych 

Liczebność 
próby 

RPMA.01.00.00 
RPMA.01.01.00 RPMA.01.01.00 17 14 12 

RPMA.01.02.00 RPMA.01.02.00 492 400 344 

RPMA.02.00.00 RPMA.02.01.00 
RPMA.02.01.01 132 126 108 

RPMA.02.01.02 20 19 16 

RPMA.03.00.00 

RPMA.03.01.00 RPMA.03.01.02 240 229 197 

RPMA.03.02.00 RPMA.03.02.02 118 118 101 

RPMA.03.03.00 RPMA.03.03.00 139 131 112 

RPMA.04.00.00 

RPMA.04.01.00 RPMA.04.01.00 52 51 44 

RPMA.04.02.00 RPMA.04.02.00 156 155 133 

RPMA.04.03.00 
RPMA.04.03.01 98 78 67 

RPMA.04.03.02 75 28 24 

RPMA.05.00.00 

RPMA.05.01.00 RPMA.05.01.00 54 54 46 

RPMA.05.02.00 RPMA.05.02.00 28 28 24 

RPMA.05.03.00 RPMA.05.03.00 77 65 56 

RPMA.05.04.00 RPMA.05.04.00 6 5 4 

RPMA.06.00.00 
RPMA.06.01.00 RPMA.06.01.00 41 30 26 

RPMA.06.02.00 RPMA.06.02.00 37 29 25 

RPMA.07.00.00 
RPMA.07.01.00 RPMA.07.01.00 39 22 19 

RPMA.07.02.00 RPMA.07.02.00 3 3 3 

RPMA.08.00.00 

RPMA.08.01.00 RPMA.08.01.00 117 47 40 

RPMA.08.02.00 RPMA.08.02.00 18 18 15 

RPMA.08.03.00 
RPMA.08.03.01 38 35 30 

RPMA.08.03.02 21 16 14 

RPMA.09.00.00 

RPMA.09.01.00 RPMA.09.01.00 391 198 170 

RPMA.09.02.00 
RPMA.09.02.01 108 74 64 

RPMA.09.02.02 255 84 72 

RPMA.09.03.00 RPMA.09.03.00 26 7 6 

RPMA.10.00.00 

RPMA.10.00.00 

RPMA.10.01.00 293 192 165 

RPMA.10.01.02 31 26 22 

RPMA.10.01.03 5 1 1 

RPMA.10.01.04 132 112 96 

RPMA.10.02.00 RPMA.10.02.00 93 85 73 

RPMA.10.03.00 

RPMA.10.03.01 93 58 50 

RPMA.10.03.02 5 1 1 

RPMA.10.03.03 7 5 4 

RPMA.10.03.04 64 55 47 

RPMA.11.00.00 RPMA.11.00.00 RPMA.11.01.00 15 3 3 

Razem 3 536 2 602 2 234 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 
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5.3. Badanie metodą TSSI 

Badanie metodą TSSI objęło wnioskodawców, którzy nieskutecznie ubiegali się o wsparcie. Przekazana 

przez Zamawiającego baza danych zawierała 3 724 projekty, zgłoszone do realizacji przez 3 029 

unikatowych podmiotów. Wykonawca zobowiązał się do realizacji próby obejmującej 

384 wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, co gwarantowało poziom ufności 95% 

przy błędzie statystycznym nie przekraczającym 5% oraz frakcji równej 0,5. 

Wielkość populacji w poszczególnych warstwach oraz ogółem wraz z wielkością deklarowanej próby 

zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Liczebność populacji wnioskodawców nieskutecznych i próba badawcza w podziale na osie 
priorytetowe, działania i poddziałania RPO WM 2014-2020 

Oś 
priorytetowa 

Działanie Poddziałanie 
Liczebność 
populacji - 

ogółem 

Liczba 
wnioskodawców 
nieskutecznych 

unikatowych 

Liczebność 
próby 

RPMA.01.00.00 
RPMA.01.01.00 RPMA.01.01.00 11 8 1 

RPMA.01.02.00 RPMA.01.02.00 498 417 54 

RPMA.02.00.00 RPMA.02.01.00 
RPMA.02.01.01 30 30 4 

RPMA.02.01.02 2 2 0 

RPMA.03.00.00 

RPMA.03.01.00 
RPMA.03.01.01 1 1 0 

RPMA.03.01.02 197 193 25 

RPMA.03.02.00 RPMA.03.02.02 61 59 7 

RPMA.03.03.00 RPMA.03.03.00 79 71 9 

RPMA.04.00.00 

RPMA.04.01.00 RPMA.04.01.00 97 95 12 

RPMA.04.02.00 RPMA.04.02.00 63 61 8 

RPMA.04.03.00 
RPMA.04.03.01 29 27 3 

RPMA.04.03.02 3 3 0 

RPMA.05.00.00 

RPMA.05.01.00 RPMA.05.01.00 71 63 8 

RPMA.05.02.00 RPMA.05.02.00 4 4 1 

RPMA.05.03.00 RPMA.05.03.00 29 26 3 

RPMA.05.04.00 RPMA.05.04.00 1 1 0 

RPMA.06.00.00 
RPMA.06.01.00 RPMA.06.01.00 64 56 7 

RPMA.06.02.00 RPMA.06.02.00 49 45 6 

RPMA.07.00.00 RPMA.07.01.00 RPMA.07.01.00 7 5 1 

RPMA.08.00.00 RPMA.08.02.00 RPMA.08.02.00 88 88 11 
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Oś 
priorytetowa 

Działanie Poddziałanie 
Liczebność 
populacji - 

ogółem 

Liczba 
wnioskodawców 
nieskutecznych 

unikatowych 

Liczebność 
próby 

RPMA.08.03.00 RPMA.08.03.01 64 58 7 

RPMA.08.00.00 RPMA.08.03.00 RPMA.08.03.02 50 46 6 

RPMA.09.00.00 

RPMA.09.01.00 RPMA.09.01.00 270 193 25 

RPMA.09.02.00 
RPMA.09.02.01 117 90 11 

RPMA.09.02.02 210 118 15 

RPMA.09.03.00 RPMA.09.03.00 3 3 0 

RPMA.10.00.00 

RPMA.10.00.00 

RPMA.10.01.01 477 302 38 

RPMA.10.01.02 75 59 7 

RPMA.10.01.04 174 151 19 

RPMA.10.02.00 RPMA.10.02.00 566 466 59 

RPMA.10.03.00 

RPMA.10.03.01 83 71 9 

RPMA.10.03.03 3 3 0 

RPMA.10.03.04 248 214 28 

Razem 3724 3029 384 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego. 

5.4. Indywidualne (IDI) lub telefoniczne (TDI) wywiady pogłębione 

Badanie jakościowe zostało przeprowadzone metodą telefoniczną. Zmiana metodologii względem 

przyjętej w SOPZ oraz ofercie Wykonawcy (polegająca na zastąpieniu wywiadów w bezpośrednim 

kontakcie badaniem telefonicznym) związana była z zagrożeniem epidemicznym oraz obostrzeniami, 

jakie zostały wprowadzone na obszarze Polski, o czym wspomniano we wcześniejszej części niniejszego 

dokumentu. Modyfikacja nie wpłynęła jednak na zakres badania ani na przyjętą strukturę próby 

planowaną do uwzględnienia w badaniach. 

W wyniku tej metody Wykonawca przeprowadził łącznie 51 wywiadów z następującymi podmiotami: 

 10 wywiadów z przedstawicielami IZ RPO WM 2014-2020 – po jednej osobie odpowiedzialnej 

za zarządzanie OP; 

 10 wywiadów z przedstawicielami IP RPO WM 2014-2020 (MJWPU, WUP) – po jednej osobie 

odpowiedzialnej za wdrażanie OP; 

 3 wywiady z przedstawicielami IP RPO WM 2014-2020 (MJWPU, WUP) – z osobami 

odpowiedzialnymi za kontrolę projektów realizowanych ze środków EFRR oraz EFS; 

 3 wywiady z przedstawicielami IP RPO WM 2014-2020 odpowiedzialnymi za działania 

informacyjno-szkoleniowe; 
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 1 wywiad z przedstawicielem IZ RPO WM 2014-2020 odpowiedzialnym za działania 

informacyjno-szkoleniowe; 

 10 wywiadów z członkami KM RPO WM 2014-2020; 

 11 wywiadów z członkami KOP – 1 wywiad w ramach każdej osi priorytetowej; 

 3 wywiady z ekspertami (w tym podmiotami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie 

działającymi w obszarach zgodnych z zasadami horyzontalnymi). 

5.5. Studia przypadków 

Wykonawca zrealizował 20 studiów przypadku (case study) obejmujących projekty realizowane 

w ramach RPO WM 2014-2020. Case studies dotyczyły: 

 10 projektów wzorowo realizujących zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (po 1 dla każdej OP); 

 10 projektów wzorowo realizujących zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (po 1 dla każdej 

OP). 

Na potrzeby każdego studium przypadku przeprowadzono: 

 Analizę desk research; 

 Wywiad pogłębiony z beneficjentem; 

 30 wywiadów metodą CAWI/CATI z uczestnikami danego projektu (w przypadku projektów, 

które miały uczestników). 

5.6. Benchmarking 

W ramach tej metody Wykonawca przeprowadził porównanie pomiędzy RPO WM 2014-2020 

z 3 innymi programami operacyjnymi. W analizie uwzględniono: 

 RPO województwa pomorskiego na lata 2014-2020; 

 RPO województwa podlaskiego na lata 2014-2020; 

 RPO województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Benchmarking został przeprowadzony w oparciu o analizę desk research dokumentów programowych 

oraz TDI z przedstawicielami IZ/IP wybranych do analizy programów. 

5.7. Mystery client 

Badanie objęło pracowników PIFE znajdujących się w województwie mazowieckim. Wykonawca 

w ramach mystery client zrealizował 36 kontaktów, obejmujących: 

 24 kontakty telefonicznych (mystery calling) – po 2 z każdym PIFE1; 

 12 kontaktów e-mailowych (mystery mailing) –po 1 z każdym PIFE. 

                                                           
1 Z uwagi na zagrożenie epidemiczne w kraju oraz związane z tym obostrzenia za zgodą Zamawiającego 

zmodyfikowano metodologię zaproponowaną w ofercie Wykonawcy poprzez zastąpienie 12 wizyt osobistych 

w PIFE – badaniami telefonicznymi. 
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5.8. Panel delficki 

W ramach panelu delfickiego wzięło udział 6 ekspertów nienależących do Zespołu Badawczego. Każda 

osoba biorąca udział w panelu reprezentowała inną instytucję/inny podmiot. W badaniu brały udział 

osoby posiadające doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy w obszarach dotyczących działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

5.9. Panel ekspercki 

W badaniu wzięli udział eksperci w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w programach finansowanych ze środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki 

RPO WM 2014-2020. 

Wykonawca zrealizował 2 panele eksperckie:  

 Panel 1: Dotyczący realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji;  

 Panel 2: Dotyczący realizacji zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

W każdym z paneli uczestniczyło po 3 ekspertów. 

5.10. Analiza typu Social Listening 

Analiza typu Social Listening została zrealizowana na bazie polskich mediów społecznościowych oraz 

forów i objęła hasła dotyczące działań informacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WM 

2014-2020 (np. wpisy użytkowników Internetu dotyczące poszczególnych narzędzi informacyjnych). 

Poniżej zaprezentowano zakres źródeł, które podlegały analizie: 

Tabela 3. Źródła proponowane do uwzględniania w ramach analizy social listening 

Źródło Profil Adres 

Facebook Fundusze dla Mazowsza www.facebook.com/MJWPU 

Facebook Aktywni na Mazowszu www.facebook.com/AktywniNaMazowszu 

Twitter Fundusze dla Mazowsza 
twitter.com/MJWPU?ref_src= twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp 

%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

YouTube Fundusze dla Mazowsza https://www.youtube.com/user/MJWPUTUBE 

Źródło: opracowanie własne. 

Uwzględniono wpisy zamieszczone w serwisach nie wcześniej niż 01.01.2020 r. 

5.11. Analiza poziomu przystępności tekstu pisanego 

W ramach analizy poziomu przystępności języka Wykonawca przeprowadził: 
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5.12. Warsztat ewaluacyjny 

W badaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie 

RPO WM 2014-2020, adresaci rekomendacji. Przed realizacją badania uczestnikom przekazane zostały 

wyniki zrealizowanych przez Wykonawcę badań, aby mogli oni przygotować się do udziału w dyskusji. 

W badaniu wzięło udział 16 osób, w tym 1 przedstawiciel Wykonawcy oraz 15 przedstawicieli 

reprezentujących IZ, IP WUP oraz IP MJWPU.. 

5.13. Analiza SWOT i jakościowa analiza porównawcza 

Na bazie zgromadzonych informacji dokonano również analizy SWOT, obejmującej ocenę silnych 

i słabych stron danego obiektu na tle szans i zagrożeń ze strony otoczenia oraz jakościowej analizy 

porównawczej wskazującej na czynniki kluczowe dla osiągniecia sukcesu w przypadku określonego 

rodzaju projektów. 

  

Analizę indeksu mglistości 
tekstu

Analizę 
słownictwa

Analizę występowania definicji 
trudniejszych sformułowań 
w odpowiednich miejscach
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CZĘŚĆ ANALITYCZNA 

1. OCENA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH WE WSZYSTKICH RODZAJACH 

WSPARCIA REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WM 2014-2020  

1.1. Ocena użyteczności poszczególnych narzędzi informacyjnych stosowanych wobec 

ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów 

Zagadnienie badawcze: Jakie narzędzia informacyjne i szkoleniowe zostały wykorzystane?  

Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 wskazuje na wykorzystanie zróżnicowanych narzędzi informacyjnych, wśród których należy 

wskazać przede wszystkim na2: 

Należy również wskazać na3: 

 

Wskazany katalog nie wyczerpuje jednak wszystkich możliwości, które są wykorzystywane przez 

przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za realizację Programu. W tym kontekście na uwagę 

zasługują ponadto takie działania, jak wysyłka Newslettera bądź mailing do potencjalnych 

beneficjentów. Działania te są zakrojone bardzo szeroko i oparte są o segmentację grup docelowych, 

co ma przyczyniać się do ich lepszego ukierunkowania oraz – co z tego wynika – do skuteczności 

stosowanych narzędzi. Wszystkim działaniom przyświeca zaś nadrzędny cel, jakim jest Komunikacja 

                                                           
2 Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

s. 25 i n. 
3 Tamże, s. 30 i n. 

Stronę internetową 
www.fundusze

dlamazowsza.eu
Szkolenia i seminaria

Bezpośrednie 
konsultacje

Spotkania 
informacyjne

Spotkania robocze 
i fora konsultacyjne

Sieć PIFE
Punkt informacyjny 

EFS
Portal Funduszy 

Europejskich

Współpracę 
z partnerami

Współpracę 
z mediami

Współpracę 
z liderami opinii
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Funduszy Europejskich wspomagająca wykorzystanie środków z RPO WM 2014-2020 dla realizacji 

celów rozwojowych regionu4. 

Rysunek 1. Fragment treści z profilu „Fundusze dla 
Mazowsza” na portalu Facebook 

 
Źródło: www.facebook.com/MJWPU (dostęp: 

17.11.2020). 

Rysunek 2. Fragment treści z profilu „Fundusze dla 
Mazowsza” na portalu Twitter 

 
Źródło: www.twitter.com/mjwpu (dostęp: 

17.11.2020). 

Informacja o Programie jest również obecna w portalach społecznościowych, tj. Facebook, Twitter czy 

YouTube, a także na takich stronach internetowych, jak Instagram czy LinkedIn. Zróżnicowane kanały 

komunikacji, obejmujące np. portale zawodowe, społecznościowe i rozrywkowe (lifestyle’owe) 

pozwalają na zapewnienie dotarcia z informacją o Programie do różnorodnych grup odbiorców – 

zarówno do tych ze środowiska biznesowego, którzy chętnie korzystają z portalu, jakim jest LinkedIn, 

jak i do osób z młodszego pokolenia, które chętniej wykorzystują takie strony, jak Twitter czy 

Instagram. Należy podkreślić, że wszystkie profile są aktywnie prowadzone, a zawarte na nich 

informacje są aktualizowane na bieżąco. O znaczeniu tych kanałów świadczy zasięg mierzony liczbą 

„polubień”, „reakcji” i „udostępnień” postów, a także komentarzy pod poszczególnymi postami. 

Na uwagę zasługuje również innowacyjne podejście do tematyki szkoleń. Przedstawiciele instytucji 

realizujących Program stworzyli grę planszową Mazopolis (na wzór Monopoly) – gra koncentruje się 

na tematyce wdrażania projektów, co pozwala w formie zabawy zrozumieć zasady funkcjonowania 

Programu. Wykorzystywana jest ona podczas szkoleń – pozwala na warsztatowe podejście do tematyki 

działań edukacyjnych, co jest rekomendowane jako skuteczniejsze, niż forma wykładowa. Podobną 

                                                           
4 Tamże, s. 16. 
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rolę może pełnić również autorska gra planszowa Pociąg do Europy. Przystanek Mazowsze, w której 

poruszane są tematy związane z RPO WM 2014-2020 oraz wyjaśniające system realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE 

Dodatkowo, przedstawiciele IP RPO WM odpowiedzialni za działania informacyjno-szkoleniowe 

pracują nad grą typu Memory, która ukazywałaby efekty zrealizowanych projektów. Ta gra mogłaby 

być wykorzystywana nie tylko do szkoleń, ale również do szerokiego i atrakcyjnego informowania 

mieszkańców regionu o rezultatach wdrażanego Programu. 

Rysunek 3. Fragment treści z profilu „Fundusze dla 
Mazowsza” na portalu Instagram 

Rysunek 4. Fragment treści z profilu „Fundusze dla 
Mazowsza” na portalu YouTube 

  

Źródło: 
www.instagram.com/fundusze_dla_mazowsza/ 
(dostęp: 17.11.2020). 

Źródło: 
www.youtube.com/channel/UCJktv2JaAnTFNa8nXiUj
GkQ (dostęp: 17.11.2020). 

 

Rysunek 5. Fragment treści z profilu „Fundusze dla Mazowsza” na portalu LinkedIn 

 
Źródło: www.linkedin.com (dostęp: 17.11.2020). 
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Bardzo istotne w kontekście działań informacyjnych są też filmy promocyjne. Zaangażowanie instytucji 

realizujących Program pozwala na nie tylko na sprawną realizację Programu, ale również na osiąganie 

sukcesów z tym związanych – przykładowo, film informujący o pałacu w Korczewie (na portalu 

Facebook) obejrzało ponad 120 tysięcy osób, a sama produkcja otrzymała nagrodę główną 

Camerimage w 2019 roku za najlepszy film promujący fundusze europejskie. 

Ponadto, Forum Rozwoju Mazowsza zostało docenione jako wydarzenie informacyjno-promocyjne – 

zdobyło ono w 2018 r. nagrodę TOP Events za najlepsze wydarzenie eventowe roku. 

W dalszej kolejności wskazać trzeba na wyniki badań reaktywnych przeprowadzonych na potrzeby 

niniejszego opracowania. W celu uzyskania wiedzy o najczęściej wykorzystywanych kanałach 

informacyjnych przeprowadzono badania z beneficjentami korzystajacymi ze wsparcia, 

wnioskodawcami, którzy nie uzyskali dofinansowania, a także z uczestnikami projektów. Z badań 

wynika, że beneficjenci i wnioskodawcy dowiadywali się o moźliwosci uzyskania wsparcia w Programie 

z różnych źródeł. Beneficjenci korzystali przede wszystkim ze stron internetowych podmiotów 

zaangażowanych w realizację Programu (IP, IZ), zaś wnioskodawcy częściej wykorzystywali media 

społecznościowe oraz informacje uzyskiwane drogą e-mailową, z przekazywanych im broszur i ulotek, 

a także poprzez telefoniczne konsultacje z pracownikami PIFE (prezentuje to wykres 1 zamieszczony 

w dalszej częsci niniejszego dokumentu). 

Badania z uczestnikami projektów dowiodły, że wiedza o realizowanych przedsięwzięciach, w których 

brali udział została przez nich uzyskana głównie od pracodawcy lub współpracownika, nauczyciela, 

bądź przedstawiciela Urzędu Pracy/ośrodka pomocy społecznej (odpowiedź „inne źródła”, 62,33%). 

Jedynie niewielki odsetek badanych wskazał na źródła takie jak artykuł prasowy/internetowy, 

ogłoszenie o projekcie, mailing, reklama, ulotka, broszura lub publikacja, strona internetowa, 

konsultacje z pracownikami instytucji realizującej Program oraz rodzina/znajomi. Tym samym wiedza 

o możliwości wzięcia udziału w projekcie była przekazywana uczestnikom projektów częściej na 

zasadzie „marketingu szeptanego” oraz zachęt ze strony przełożonych, nauczycieli czy też znajomych, 

niż trafiała do odbiorców bezpośrednio ze strony beneficjenta. Sugerować to może zarówno 

specyficzny sposób rekrutacji uczestników, jak i brak wystarczającej promocji projektów, mającej na 

celu bezpośrednie pozyskanie uczestników. Osoby, które dowiedziały się o możliwości wzięcia udziału 

w projekcie np. ze strony internetowej, ulotki/broszury, reklamy lub artykułu prasowego, stanowiły 

mniejszość (prezentuje to wykres 2 zamieszczony w dalszej częsci niniejszego dokumentu ). 

Zestawienia odpowiedzi beneficjentów i wnioskodawców oraz uczestników prezentują zamieszczone 

w dalszej części dokumentu wykresy. 
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Tabela 4. Skąd dowiedzieli się Państwo o tym, że w ramach Programu można uzyskać wsparcie 
finansowe? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów oraz wnioskodawców nieskutecznie 
ubiegających się o wsparcie] 

Odpowiedź Beneficjenci 
Wnioskodawcy 
nieskuteczni 

Strona internetowa Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych  

55,27% 0,25% 

Strona internetowa Portal Funduszy Europejskich 20,57% 0,25% 

Strona internetowa Programu 15,41% 1,00% 

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie 

7,64% 0,00% 

Znajomi/rodzina 7,13% 6,98% 

Szkolenie/spotkanie informacyjne/konferencja 5,16% 4,24% 

Artykuł w Internecie 4,44% 0,50% 

Konsultacje z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą 3,71% 1,50% 

Mailing 2,26% 13,47% 

Konsultacje osobiste z Punktem Informacyjnym Funduszy 
Europejskich 

1,75% 0,25% 

Ulotki, broszury, publikacje 1,41% 18,70% 

Reklama w Internecie 1,37% 1,00% 

Newsletter 1,28% 0,25% 

Inna strona internetowa 1,24% 0,00% 

Artykuł prasowy 0,98% 0,00% 

Konsultacje telefoniczne z Punktem Informacyjnym Funduszy 
Europejskich 

0,94% 45,89% 

Audycja telewizyjna 0,43% 0,00% 

Reklama w telewizji 0,38% 0,25% 

Konsultacje e-mailowe z Punktem Informacyjnym Funduszy 
Europejskich 

0,34% 0,25% 

Reklama w radio 0,30% 0,00% 

Media społecznościowe 0,26% 14,71% 

Eventy, wydarzenia plenerowe, targi  0,17% 0,25% 

Audycja radiowa 0,13% 0,00% 

Reklama w prasie 0,09% 0,75% 

Inne źródła 6,36% 0,25% 

Nie wiem/trudno powiedzieć 6,02% 1,50% 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343) oraz badania TSSI 
z wnioskodawcami nieskutecznie ubiegającymi się o wsparcie (n=401). 

Tabela 5. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o tym, że można wziąć udział w projekcie? [zestawienie 
odpowiedzi uczestników projektów] 

 Odpowiedź Odsetek wskazań 

Audycja telewizyjna 0,00% 

Reklama w telewizji 0,00% 

Audycja radiowa 0,00% 

Reklama w radio 0,00% 

Reklama w prasie 0,00% 

Strona internetowa Portal Funduszy Europejskich 0,00% 

Media społecznościowe 0,00% 

Newsletter 0,00% 

Eventy, wydarzenia plenerowe, targi 0,00% 

Konsultacje osobiste z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 0,00% 

Konsultacje e-mailowe z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 0,00% 

Konsultacje telefoniczne z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 0,00% 

Artykuł prasowy 0,68% 

Mailing 0,68% 

Artykuł w Internecie 1,37% 

Strona internetowa Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 1,37% 

Reklama w Internecie 2,05% 

Ulotki, broszury, publikacje 2,05% 

Strona internetowa Programu 2,74% 

Szkolenie/spotkanie informacyjne/konferencja 2,74% 

Inna strona internetowa 3,42% 

Konsultacje z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą 5,48% 

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 8,90% 

Znajomi/rodzina 11,64% 

Inne źródła 62,33% 

Nie wiem/trudno powiedzieć 6,16% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146).  
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W ramach RPO WM 2014-2020 wykorzystano zarówno szkolenia, jak też zróżnicowane metody 

informowania o Programie. Zastosowane formy przekazu pozwalają na segmentację grup 

docelowych, co zwiększa skuteczność podejmowanych działań. Przyjęte narzędzia zawierają w sobie 

również elementy innowacyjności, np. gry planszowe wykorzystywane do szkoleń pozwalają 

na zapewnienie warsztatowej formy organizowanych wydarzeń, uznawanej za dużo skuteczniejszą, 

niż forma wykładowa. 

Zalecane jest jednak wzmocnienie promocji projektów przez beneficjentów w celu sprawniejszej 

rekrutacji uczestników. W tym celu przydatna może być przygotowywana zmiana. Dąży ona do 

wprowadzenia do umów o dofinansowanie obowiązku autopromocji przez beneficjenta. Korzystanie 

z uprzejmości pracodawców, nauczycieli czy też przedstawicieli instytucji publicznych, w celu 

przekazania grupom docelowym informacji o możliwym wsparciu, może być bowiem niewystarczające 

i nie umożliwiać dotarcia z informacją o projekcie do wszystkich zainteresowanych osób (np. do osób 

niepracujących oraz niekształcących się, niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne 

itp.). W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie otwartej, szeroko zakrojonej rekrutacji, 

by dotrzeć do odbiorców z przekazem poprzez media, a nie np. poprzez przedstawicieli instytucji 

publicznych.  

Zagadnienie badawcze: Czy dokumenty z zakresu działań informacyjno-szkoleniowych  

są przygotowane zgodnie z zasadami logiki interwencji?  

Zespół Badawczy odniósł się także do spójności podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych 

z logiką interwencji. W tym celu analizie poddane zostały podstawowe dokumenty z zakresu 

informowania o Programie, do których zaliczają się: 

 Strategia Komunikacji RPO WM 2014-2020; 

 Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji; 

 Roczne Plany Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz informacje o planowanych działaniach 

informacyjnych i promocyjnych; 

 Agendy spotkań informacyjnych i szkoleń, zamieszczone na stronie internetowej Programu; 

 Wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie informacji i promocji 

programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; 

 Kierunki i priorytety działań informacyjno-promocyjnych IZ RPO. 

Poza opisanymi we wcześniejszej części niniejszego raportu założeniami działań informacyjno-

szkoleniowych zawartymi w Strategii Komunikacji Programu, należy zwrócić uwagę na zapisy Rocznych 

Planów Działań Informacyjno-Promocyjnych dla RPO WM 2014-2020, zakładające wspieranie 

wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych Mazowsza5. Na potrzeby 

                                                           
5 Zob. np. Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, załącznik do uchwały nr 1201/154/20 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2020 r., s. 4. 
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Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych przygotowano zestawienie najchętniej oraz 

najczęściej wykorzystywanych źródeł medialnych. Wspomniany dokument zawiera również 

zestawienie najważniejszych planowanych do podjęcia w danym roku działań z zakresu informowania 

o funduszach w ramach RPO WM 2014-2020 i ich promocji. Do działań w tym zakresie zaangażowane 

zostały: MJWPU, WUP, ZIT WOF, a także UMWM, czyli zarówno IP, jak też IZ. 

Na bardziej ogólnym poziomie problematykę informowania o źródłach finansowania porusza 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie 

informacji i promocji, wskazując m.in., w jaki sposób należy oznakować efekty projektu w celu 

poinformowania społeczeństwa o źródle finansowania realizacji danego zadania. 

Analiza agend spotkań informacyjnych i szkoleń, zamieszczonych na stronie internetowej Programu 

pozwala na stwierdzenie, że organizowane wydarzenia są ukierunkowane na konkretne zagadnienia, 

które w efekcie ich realizacji wspomóc mogą osiąganie celów rozwojowych Mazowsza. 

Pozytywnie należy również ocenić zakres podejmowanych w Programie działań informacyjnych 

zestawiając je z katalogiem przedsięwzięć, do realizacji których zostały zobligowane instytucje 

realizujące Program zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych 

polityki spójności na lata 2014-20206. Zaplanowane w Programie działania pozwalają, w opinii Zespołu 

Badawczego, na wypełnienie zobowiązań nałożonych ww. Wytycznymi. 

Spójność dokumentów programowych z zasadami logiki interwencji należy zatem ocenić jako 

wysoką. W ramach przytoczonych dokumentów regulujących kwestię informacji i działań 

szkoleniowych przyjęto bowiem cel zbieżny z celem głównym RPO WM 2014-2020, jakim jest 

inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy 

wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy7. Wszystkie realizowane działania mają 

szansę wspomóc realizację tego celu. 

Zagadnienie badawcze: W jakim stopniu zastosowane narzędzia działań informacyjnych są 

komplementarne i spójne?  

Dokonując oceny komplementarności i spójności poszczególnych narzędzi komunikacji należy zwrócić 

uwagę na ich jednolitą identyfikację wizualną, wpływającą na postrzeganie tych narzędzi przez 

odbiorców jako spójne oraz rzetelne. 

Należy także podkreślić równoległe umieszczanie tożsamych informacji na poszczególnych stronach 

oraz portalach społecznościowych, co przyczynia się do zwiększenia zasięgu osób, do których trafia 

dana informacja. Tym samym stosowanie zróżnicowanych narzędzi pozwala zwielokrotnić efekty, jakie 

                                                           
6 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020, 

Warszawa, 3 listopada 2016 r., nr MR/H 2014-2020/15(2)/11/2016. 
7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 4.0, Warszawa, 

7 września 2020, s. 27. 
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przewidywano w wyniku ich zastosowania – tj. informowanie o Programie oraz jego rezultatach, 

a także o możliwości uzyskania dofinansowania z Programu. 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazali, że zastosowane narzędzia informacyjne 

są adekwatne do wyzwań stojących przed Programem oraz do potrzeb, jakie mają być zaspokajane 

poprzez ich wykorzystanie. Wskazali, że odbiorcy działań informacyjnych poruszają się w obrębie 

własnych zainteresowań (np. zawodowych, hobbystycznych), stąd pozytywnie należy ocenić 

jednoczesne wykorzystanie różnych kanałów informowania np. portali LinkedIn i Instagram. Aktywność 

w mediach społecznościowych nie stanowi jednak narzędzia wyczerpującego potencjał informacyjny, 

jaki należy skierować w stronę wnioskodawców i beneficjentów. W mediach społecznościowych 

następuje jedynie zainteresowanie odbiorcy tematyką (zasygnalizowanie mu tematyki), aktywność 

informacyjna instytucji realizujących Program w mediach społecznościowych ma zatem za zadanie 

skłonić potencjalnych wnioskodawców do dalszego poszukiwania informacji (np. do kliknięcia w link 

bądź do zapisania się na promowane szkolenie). Dlatego też eksperci uczestniczący w panelu delfickim 

za zasadne uznali poszukiwanie odbiorców w różnych miejscach Internetu, jak również rozdzielenie 

treści w zależności od etapu realizacji projektu (inne działania należy skierować do wnioskodawców na 

etapie aplikowania o wsparcie, inne zaś – do beneficjentów znajdujących się na etapie rozliczania 

projektu). W tym kontekście za pozytywne uznano konwergencję kanałów informacyjnych w tzw. 

starych i nowych mediach. Zdaniem ekspertów, pomimo spadku popularności tradycyjnych mediów 

należy przynajmniej w części utrzymać ten kanał komunikacji na temat Programu, chociażby z uwagi 

na trend zmierzający do powstania zjawiska ageizmu (starzenia się społeczeństwa) w Polsce. Narzędzia 

i kanały komunikacji są zatem spójne i komplementarne, jednak ich mankamentem jest brak outdooru, 

czyli wyjścia z informacją do szerszego grona odbiorców – mieszkańców Mazowsza (np. w postaci 

reklam w przestrzeni miejskiej)8.  

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazali również, że nośnikiem informacji powinny być w 

jeszcze większym stopniu, niż ma to miejsce obecnie, osoby, które skutecznie uzyskały wsparcie, tym 

samym rekomendowali przeprowadzenie szerokiej kampanii z udziałem beneficjentów – co 

pozwoliłoby również na promocję projektów i ich efektów. Działania takie, jak prowadzenie kampanii 

oraz filmów w oparciu o wypowiedzi osób, które skorzystały ze wsparcia, jest obecnie prowadzone, 

prowadzone; podobnie – przeprowadzane są rozmowy z beneficjentami, wykorzystywane 

w publikacjach, przykładowo, w albumie „Perły Mazowsza V. Lider zmian” oraz biuletynie „Fundusze 

Europejskie na Mazowszu”. 

Podsumowując, należy uznać, że zastosowane narzędzia są komplementarne – informacje w ramach 

poszczególnych narzędzi wzajemnie się uzupełniają. Jednolita szata graficzna oraz zastosowane 

kanały komunikacji pozwalają również na pozytywną ocenę spójności realizowanych działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

                                                           
8 Potwierdzają to badania przeprowadzone z uczestnikami projektów, którzy o możliwości uczestnictwa 
w projekcie dowiadywali się od nauczycieli, pracodawców i pracowników instytucji publicznych, nie zaś 
np. z informacji medialnej. Kanał promocji na poziomie projektu jest jednak uzależniony od beneficjenta oraz 
przyjętych przez niego rozwiązań. 
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Zagadnienie badawcze: Jak beneficjenci oceniają poszczególne kanały informacyjne? 

W dalszej części należy odnieść się do ocen poszczególnych kanałów informacji przez beneficjentów. 

Zdecydowanie pozytywne oceny zdobyła większość ze stosowanych w Programie kanałów. Najniższe 

noty osiągnęły reklamy prasowe i telewizyjne, ulotki, broszury i publikacje w formie drukowanej a także 

wydarzenia plenerowe. Co istotne, audycje i reklamy radiowe zostały uznane za skuteczne, pomimo, 

że podobnie, jak telewizja i prasa należą do kategorii mediów tradycyjnych. 

W przypadku EFS dużo większą przydatnością, niż w przypadku EFRR cechują się media 

społecznościowe, reklamy telewizyjne i wydarzenia plenerowe (np. targi, wystawy). Wyższa jest 

również skuteczność Newslettera oraz artykułów internetowych. Badanie nie dowiodło, dlaczego tak 

jest, jednak biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych grup beneficjentów można przypuszczać, 

że wynika to z tego, iż Internet oraz media społecznościowe pozwalają na szerokie dotarcie 

do potencjalnych uczestników projektów, co jest istotniejsze w przypadku EFS (w tym przypadku, jak 

wynika z doświadczenia Zespołu Badawczego, problematyczna może być bowiem rekrutacja 

uczestników, zatem beneficjenci większą wagę przykładają do tego, żeby korzystać z kanałów 

pozwalających na dotarcie do szerokiego grona odbiorców). 

Tabela 6. Jak ocenia Pan(i) poszczególne kanały informacji? (udział % sumy dla ocen „raczej 
przydatne” oraz „zdecydowanie przydatne” wobec ogółu ocen) [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział na Fundusze] 

Odpowiedź EFRR EFS Średnio 

Reklama w Internecie 100,00% 100,00% 100,00% 

Konsultacje e-mailowe z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 100,00% 100,00% 100,00% 

Reklama w radio 100,00% 0,00% 100,00% 

Audycja radiowa 100,00% 0,00% 100,00% 

Szkolenie/spotkanie informacyjne/konferencja 98,41% 100,00% 99,17% 

Strona internetowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie 97,62% 97,92% 98,32% 

Strona internetowa Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych 

96,47% 98,44% 97,37% 

Konsultacje z Instytucją Pośredniczącą/Zarządzającą 97,62% 90,74% 96,55% 

Strona internetowa Programu 98,09% 96,39% 96,40% 

Konsultacje telefoniczne z Punktem Informacyjnym Funduszy 
Europejskich 

100,00% 93,75% 95,45% 

Strona internetowa Portal Funduszy Europejskich 93,35% 93,76% 95,23% 

Artykuł prasowy 91,07% 100,00% 91,30% 

Inne źródła 95,77% 88,19% 91,28% 

Konsultacje osobiste z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich 88,89% 91,67% 90,24% 
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Odpowiedź EFRR EFS Średnio 

Audycja telewizyjna 93,33% 100,00% 90,00% 

Artykuł w Internecie 77,83% 88,89% 89,42% 

Newsletter 80,00% 95,83% 86,67% 

Inna strona internetowa 78,89% 91,67% 86,21% 

Znajomi/rodzina 91,27% 85,21% 85,63% 

Media społecznościowe 66,67% 100,00% 83,33% 

Mailing 91,67% 66,67% 83,02% 

Eventy, wydarzenia plenerowe, targi 50,00% 100,00% 75,00% 

Reklama w telewizji 65,00% 100,00% 66,67% 

Ulotki, broszury, publikacje 59,52% 71,67% 60,61% 

Reklama w prasie 50,00% 0,00% 50,00% 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku EFRR należy podkreślić relatywnie wysoką skuteczność mailingu, a także marketingu 

szeptanego, tj. informacji pozyskiwanych od znajomych, rodziny i współpracowników, a także 

konsultacji telefonicznych z pracownikami PIFE. 

Należy zatem podkreślić, że beneficjenci realizujący projekty w ramach różnych funduszy (EFRR, EFS) 

korzystają ze zróżnicowanych kanałów informowania o realizowanym przedsięwzięciu i kanałów 

pozyskiwania informacji. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów EFRR i EFS należy stwierdzić, 

że potrzeby informacyjne poszczególnych beneficjentów są zróżnicowane i wymagają zastosowania 

różnorodnych kanałów informacyjnych. Z uwagi na rodzaj projektów nie wszystkie kanały, które 

sprawdzają się, przykładowo, w przypadku informowania na temat EFRR, sprawdzają się również 

w przypadku EFS. Tym samym zróżnicowanie sposobów i kanałów przekazywania informacji należy 

uznać za pozytywnie wpływające na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. 

Zagadnienia badawcze: Czy działania informacyjno-szkoleniowe realizowane były w powiązaniu 

z harmonogramem wdrażania Programu? Jeśli zdarzyło się, iż działania informacyjno-szkoleniowe 

nie były realizowane w powiązaniu z harmonogramem wdrażania Programu, to jakie były 

przyczyny braku tego powiązania? 

W dalszej części weryfikacji podlegała zbieżność czasu przeprowadzenia szkoleń i spotkań 

informacyjnych z ogłaszanymi naborami. Analiza wykazała, że terminy organizacji działań 

informacyjno-szkoleniowych są w dużym stopniu skorelowane z terminami ogłaszanych naborów. 

Wydarzenia informacyjno-szkoleniowe są organizowane przed terminem rozpoczęcia naboru, bądź 

w trakcie jego trwania. Takie rozwiązania pozwalają wnioskodawcom na przygotowanie wysokiej 
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jakości wniosku o dofinansowanie, poprzez wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas kompletowania 

i tworzenia dokumentacji aplikacyjnej. 

Przedstawiciele IP odpowiedzialni za prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych potwierdzili 

powiązanie działań informacyjnych z harmonogramem wdrażania Programu wskazując, że nie jest to 

działanie przypadkowe, ale celowe, uzasadnione chęcią zwiększenia skuteczności tych przedsięwzięć. 

Każdorazowo przy organizacji szkolenia lub spotkania informacyjnego był organizowany tzw. freshmail, 

czyli wysyłanie do potencjalnie zainteresowanych podmiotów informacji o planowanym wydarzeniu, 

co pozwalało zwiększyć zainteresowanie wydarzeniem. 

Dzięki powiązaniu działań informacyjno-szkoleniowych z harmonogramem naborów wniosków wiedza 

uzyskiwana przez potencjalnych wnioskodawców na szkoleniu/spotkaniu mogła być od razu, 

bezpośrednio wykorzystana do stworzenia lub podniesienia jakości tworzonej dokumentacji 

aplikacyjnej. Nie ulegała ona zatem dezaktualizacji (np. w wyniku zmian prawnych wprowadzanych 

pomiędzy terminem szkolenia/spotkania a terminem złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz nie 

następowały sytuacje polegające na zatarciu w pamięci zdobytych informacji. 

Zagadnienie badawcze: Czy osoby udzielające informacji w IP są postrzegane jako kompetentne, 

pomocne, mające życzliwy stosunek do klientów?  

W niniejszej części raportu analizie podlega postrzeganie osób udzielających wnioskodawcom 

i beneficjentom informacji z ramienia IP RPO WM 2014-2020. 

Niespełna co trzeci podmiot z grupy wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o dofinansowanie 

wskazał, że pracownicy IP są kompetentni, pomocni i życzliwi. Zestawiając uzyskane wyniki 

z odpowiedziami beneficjentów zauważyć można, że przyznali oni dużo bardziej pozytywną ocenę 

pracownikom instytucji, niż podmioty, które nie uzyskały dofinansowania. Może to zależeć od: 

 Niezadowolenia wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie z tego, że kontakt 

z pracownikami instytucji realizujących Program nie zakończył się zdobyciem kompletnej 

wiedzy zmierzającej do uzyskania dofinansowania, czego oczekiwali oni po tym kontakcie, 

a służył jedynie wyjaśnieniu poszczególnych, sygnalizowanych przez wnioskodawcę kwestii 

(wiedza ta wymagała pogłębienia oraz dostosowania do specyfiki planowanego projektu); 

 Dużo większym i długotrwałym kontaktem z pracownikami instytucji realizujących Program 

w przypadku beneficjentów, niż w przypadku wnioskodawców, co może wpływać na lepszą 

ocenę ze strony tych pierwszych (w przypadku wnioskodawców kontakt był incydentalny, 

w przypadku beneficjentów można zaś mówić o długofalowej współpracy, np. z opiekunem 

projektu). 

Zestawienia odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznych i beneficjentów w podziale na poddziałania 

prezentują poniższe wykresy. Należy przy tym zauważyć, że zarówno w przypadku wnioskodawców 

nieskutecznych, jak i tych, którzy uzyskali wsparcie średnio wyżej ocenianymi aspektami są 

pomocność oraz życzliwość pracowników, niż ich kompetencje. Jak wskazali jednak uczestnicy panelu 

ekspertów organizowanego na potrzeby niniejszego badania, należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo 
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relatywnie niskich ocen, jakie przypisywano kompetencjom pracowników instytucji realizujących 

Program, uzyskiwana od nich wiedza była wystarczająca do przygotowania i złożenia wniosku 

o dofinansowanie, a w przypadku beneficjentów – także do uzyskania dofinansowania. . Tym samym 

relatywnie niska ocena kompetencji pracowników IP może wynikać z subiektywnego przekonania 

wnioskodawców na temat tego, jaki zakres informacji powinien zostać im przekazany oraz w jakiej 

formie. 

Wykres 1. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) pracowników instytucji organizujących nabór wniosków, 
z którymi miał(a) Pan(i) kontakt [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie 
ubiegających się o wsparcie, odsetek podmiotów oceniających pracowników instytucji w określony 
sposób, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 
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Przekazywana wiedza często opiera się o wskazanie, z jakich źródeł należy skorzystać w celu 

przygotowania wniosku prawidłowego pod względem merytorycznym i technicznym oraz wymaga 

samodzielnej analizy, m.in. pod kątem tego, w jaki sposób zastosować ją w projekcie. Podsumowując, 

wysiłek, jaki należy włożyć w przyswojenie przekazywanej wiedzy może powodować zróżnicowane 

oceny kompetencji pracowników instytucji realizujących Program i niepełne zadowolenie ze strony 

wnioskodawców. 

Wykres 2. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) pracowników instytucji organizujących nabór wniosków, 
z którymi miał(a) Pan(i) kontakt [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, odsetek podmiotów 
oceniających pracowników instytucji w określony sposób, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Przedstawiciele IP również zostali zapytani o to, jak ich praca jest oceniana – w ich odczuciu – przez 

uczestników szkoleń i spotkań informacyjnych. Wskazali, że każdorazowo po szkoleniu dokonywana 

jest jego ocena przez uczestników. Średnia ocena szkolenia wynosi 4,8-4,9 (w skali szkolnej 1-5). 

Uczestnicy szkoleń cenią sobie, zdaniem przedstawicieli IP, możliwość uzyskania wiedzy od osób 

bezpośrednio zajmujących się realizacją Programu – ta wiedza jest bowiem najbardziej aktualna oraz 

kompletna. Ocena organizowanych wydarzeń jest też informacją zwrotną dla instytucji 

odpowiedzialnej za szkolenie oraz dla samego prowadzącego w zakresie tego, co powinien 

zmodyfikować w sposobie prowadzenia spotkań i szkoleń. Ponadto, zlecane jest firmie zewnętrznej 

opracowywanie raportów miesięcznych ze zrealizowanych działań szkoleniowych. Takie podejście 

pozwala na uzyskanie bieżącej, skwantyfikowanej wiedzy w zakresie tego, jak oceniana jest działalność 

informacyjno-szkoleniowa instytucji przez uczestników, co umożliwia szybką modyfikację w przypadku 

zaobserwowania negatywnego odbioru działań szkoleniowych przez uczestników (np. w przypadku 

wystąpienia niższych ocen szkolenia, gdy prowadzi je inny pracownik, niż zazwyczaj). 

Postrzeganie przedstawicieli instytucji, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych udzielają 

informacji na temat Programu zostało zweryfikowane również w ramach badania metodą mystery 

client. W tym celu nawiązano kontakt telefoniczny (mystery calling) oraz e-mailowy (mystery web) 

z przedstawicielami PIFE (w tym z przedstawicielami punktów informacyjnych funkcjonujących przy 

WUP). 

W przypadku badań metodą mystery web średni czas uzyskania odpowiedzi na zadane drogą  

e-mailową pytanie wyniósł 5,16 dnia, co należy uznać za zdecydowanie zbyt długi okres, biorąc pod 

uwagę Standardy funkcjonowania sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w sieci 

koordynowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej9. Czas ten został zawyżony przez 

długotrwałość oczekiwania na kontakt z punktem informacyjnym działającym przy filii WUP 

w Siedlcach, gdzie czas uzyskania odpowiedzi wyniósł 21 dni. W tym przypadku odpowiedź, którą 

uzyskał tajemniczy klient nie została również podpisana przez nadawcę e-maila. W pozostałych 

przypadkach takie sytuacje nie następowały – podpisywano się bądź imieniem, nazwiskiem i nazwą 

reprezentowanej instytucji, bądź samym imieniem i nazwiskiem. 

Wiadomości uzyskiwane w ramach badania od przedstawicieli PIFE były napisane prostym, 

zrozumiałym językiem oraz z zachowaniem zasad poprawności językowej i stylistycznej. Uzyskane 

odpowiedzi w większości przypadków uznać należy też za wyczerpujące, uwzględniające wszystkie 

aspekty, które stanowiły przedmiot zainteresowania tajemniczego klienta. Niemniej jednak, jedynie 

w przypadku niespełna 60% przypadków tajemniczy klient uznał, że pracownik wytłumaczył trudniejsze 

pojęcia pojawiające się w treści wiadomości. W przypadku 75% otrzymanych w ramach tej metody 

wiadomości e-mail pracownik zachęcił do dalszego kontaktu. 

                                                           
9 Zob. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/ (dostęp: 

23.01.2021). 
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Wykres 3. Analiza odpowiedzi na wiadomości e-mailowe w ramach badania metodą mystery web 

 
Źródło: badanie metodą mystery web (n=12). 

W przypadku badania metodą mystery calling obserwuje się większe zróżnicowanie uzyskanych 

informacji. Średni czas rozmowy nie przekraczał dwóch minut. W przypadku 7 połączeń (29,2% 

nawiązanych kontaktów) nie odnotowano, by pracownik po odebraniu telefonu przedstawił się. 

W przypadku 16,7% przedstawienie nastąpiło z podaniem jedynie imienia i nazwiska bądź nazwy 

reprezentowanej instytucji, jednak w przypadku 54,2% (13 nawiązanych kontaktów) przedstawienie 

się nastąpiło w pełnej postaci (imię i nazwisko oraz reprezentowana instytucja). Nieprawidłowości 

w tym zakresie odnotowano w przypadku punktów informacyjnych funkcjonujących przy filiach WUP 

(z wyłączeniem punktu działającego przy WUP Warszawa). 

W przypadku tego badania wyłącznie jeden przypadek kontaktu został określony jako rozmowa 

nieuprzejma ze strony przedstawiciela instytucji (sytuacja dot.punktu przy WUP na obszarze Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego). Na uwagę zasługuje, że w przypadku punktów funkcjonujących przy 

WUP odpowiedzi nie zostały uznane za wyczerpujące, zaś pracownicy nie potrafili w pełni 

odpowiedzieć na część zadanych im pytań. 

Ponadto, analizując wyniki mystery calling zaobserwowano, że pracownicy często nie tłumaczyli 

w rozmowie trudniejszych pojęć (np. certyfikacja, kontraktacja) – brak ten odnotowano w przypadku 

62,5% kontaktów telefonicznych. W przypadku pozostałych kontaktów pojęcia były tłumaczone, przy 

czym w przypadku 2 kontaktów nastąpiło to nie z własnej inicjatywy pracownika, a na prośbę 
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rozmówcy. Jednocześnie, jedynie w przypadku nieco ponad 40% kontaktów (10 spośród 

24 przypadków) pracownik na zakończenie rozmowy zachęcił do ponownego kontaktu w przypadku 

dalszych pytań bądź wątpliwości. Trudności oraz nieprawidłowości w kontakcie odnotowano przede 

wszystkim w przypadku pukntów działających przy filiach WUP w Regionie Mazowieckim 

Regionalnym. 

Wykres 4. Analiza treści rozmów telefonicznych w ramach badania metodą mystery calling 

 
Źródło: badanie metodą mystery calling (n=24). 

Podsumowując, kontakty podejmowane w ramach badań metodą mystery calling należy uznać 

za niespełniające – w części przypadków – jakości, jakiej można by było oczekiwać w zakresie obsługi 

telefonicznej interesanta. W analizie nie uwzględniono trudności, które wystąpiły z dodzwonieniem się 

do części instytucji10. Biorąc pod uwagę, że niezadowalająca jakość obsługi powtarzała się w przypadku 

określonych rodzajów instytucji (punkty informacyjne działające przy WUP w Regionie Mazowieckim 

Regionalnym), zaleca się opracowanie i wdrożenie standardu obsługi telefonicznej osób 

korzystających z usług punktów, a także przyłożenie większej uwagi do kontroli jakości pracy 

pracowników obsługujących interesantów, przede wszystkim w lokalizacjach, w których w wyniku 

badania metodą mystery client zaobserwowano trudności. 

                                                           
10 Z uwagi na pracę zdalną, która została wymuszona pandemią COVID-19 uznano, że trudności w kontakcie są 

rzeczą naturalną, dlatego ich uwzględnienie w analizie mogłoby zaburzyć rzeczywisty obraz sytuacji związanej 

z obsługą interesantów. Zespół Badawczy trudność tę uznał bowiem za efekt sytuacji, która jest determinowana 

czynnikami niezależnymi od PIFE. 
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Zagadnienie badawcze: Jakie bariery w dostępie do poszczególnych kanałów informacji napotkali 

i beneficjenci? 

Wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o dofinansowanie, uczestniczących w szkoleniach 

i spotkaniach informacyjnych, zapytano o bariery, na jakie napotkali w dostępie do tych wydarzeń. 

Na ich występowanie wskazał co trzeci wnioskodawca nieskutecznie ubiegający się o dofinansowanie 

(32,69%). Najczęściej wskazywane były: zbyt rzadka organizacja szkoleń11, ograniczenia w liczbie 

uczestników wydarzeń informacyjno-szkoleniowych, konieczność dojazdu na miejsce organizacji 

spotkania/szkolenia, niedopasowanie terminów i godzin spotkań do oczekiwań uczestników oraz 

teoretyczny i ogólny charakteru wydarzeń. 

Wykres 5. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparci, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

                                                           
11 Na wyniki pewien wpływ mogła wywrzeć sytuacja pandemii, jednak siła tego wpływu nie była przedmiotem 
niniejszego badania. 
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Podobne bariery wskazywali także beneficjenci, co zaprezentowano na poniższym wykresie. 

Wykres 6. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

9,60%

11,45%

4,74%

6,59%

1,47%

9,28%

5,68%

4,25%

0,94%

46,02%

7,96%

6,69%

7,49%

7,41%

0,57%

5,64%

5,54%

1,87%

0,00%

56,83%

Zbyt rzadka organizacja spotkań/szkoleń

Ograniczona liczba uczestników mogących brać udział w
wydarzeniu

Konieczność dojazdu do miejsca realizacji
szkolenia/spotkania informacyjnego

Spotkania i szkolenia organizowane zbyt późno (np. tuż
przed terminem złożenia wniosków o dofinansowanie)

Terminy i godziny spotkań niedopasowane do moich
potrzeb

Ogólny charakter przekazywanych informacji

Teoretyczny charakter spotkań i szkoleń

Niewystarczająca wiedza prowadzącego do udzielenia
odpowiedzi na pytania

Inne bariery

Nie napotkałem(am) na żadne bariery

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny



 

52 | S t r o n a  

 

Szczegółowy podział odpowiedzi beneficjentów zakresie napotykanych barier przedstawiają poniższe 

zestawienia. W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego największym problemem jest 

ograniczona liczba osób, które mogą uczestniczyć w wydarzeniu, a także zbyt rzadka organizacja 

wydarzeń. Najczęściej aspekty te były wskazywane przez podmioty z podregionu warszawskiego 

wschodniego. 

Tabela 7. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego] 

Podregion m.st. Warszawa 
Warszawski 

wschodni 
Warszawski 

zachodni 

Region 
Warszawski 
Stołeczny - 

razem 

Zbyt rzadka organizacja 
spotkań/szkoleń 

9,52% 11,70% 7,56% 9,60% 

Ograniczona liczba uczestników 
mogących brać udział w wydarzeniu 

10,88% 11,70% 11,76% 11,45% 

Konieczność dojazdu do miejsca 
realizacji szkolenia/spotkania 
informacyjnego 

3,40% 7,45% 3,36% 4,74% 

Spotkania i szkolenia organizowane 
zbyt późno (np. tuż przed terminem 
złożenia wniosków o dofinansowanie) 

4,76% 7,45% 7,56% 6,59% 

Terminy i godziny spotkań 
niedopasowane do moich potrzeb 

2,72% 0,00% 1,68% 1,47% 

Ogólny charakter przekazywanych 
informacji 

14,97% 5,32% 7,56% 9,28% 

Teoretyczny charakter spotkań i szkoleń 4,76% 6,38% 5,88% 5,68% 

Niewystarczająca wiedza prowadzącego 
do udzielenia odpowiedzi na pytania 

7,48% 1,06% 4,20% 4,25% 

Inne bariery 0,68% 2,13% 0,00% 0,94% 

Nie napotkałem(am) na żadne bariery 40,82% 46,81% 50,42% 46,02% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego obserwuje się większe zróżnicowanie barier, przy 

czym największe nasilenie ich występowania odnotowano w przypadku podregionów ostrołęckiego 

oraz płockiego. W tym kontekście prócz rzadkiej organizacji wydarzeń informacyjno-edukacyjnych 

wskazywano na konieczność dotarcia na miejsce, w którym odbywało się szkolenie bądź spotkanie. 
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Tabela 8. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego] 

Podregion 
Ciecha-
nowski 

Ostro-
łęcki 

Płocki Radomski Siedlecki 
Żyrardo-

wski 

Region 
Mazowiecki 
Regionalny 

- razem 

Zbyt rzadka organizacja 
spotkań/szkoleń 

4,94% 10,10% 3,33% 12,40% 8,43% 8,57% 7,96% 

Ograniczona liczba 
uczestników mogących brać 
udział w wydarzeniu 

7,41% 6,06% 8,33% 6,61% 6,02% 5,71% 6,69% 

Konieczność dojazdu do 
miejsca realizacji 
szkolenia/spotkania 
informacyjnego 

4,94% 11,11% 15,00% 9,09% 4,82% 0,00% 7,49% 

Spotkania i szkolenia 
organizowane zbyt późno 
(np. tuż przed terminem 
złożenia wniosków o 
dofinansowanie) 

7,41% 11,11% 6,67% 9,92% 3,61% 5,71% 7,41% 

Terminy i godziny spotkań 
niedopasowane do moich 
potrzeb 

1,23% 1,01% 0,00% 0,00% 1,20% 0,00% 0,57% 

Ogólny charakter 
przekazywanych informacji 

2,47% 5,05% 10,00% 2,48% 2,41% 11,43% 5,64% 

Teoretyczny charakter 
spotkań i szkoleń 

3,70% 8,08% 11,67% 3,31% 3,61% 2,86% 5,54% 

Niewystarczająca wiedza 
prowadzącego do 
udzielenia odpowiedzi na 
pytania 

0,00% 0,00% 8,33% 1,65% 1,20% 0,00% 1,87% 

Inne bariery 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Nie napotkałem(am) na 
żadne bariery 

67,90% 47,47% 36,67% 54,55% 68,67% 65,71% 56,83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Uwzględniając podział na beneficjentów oraz wnioskodawców nieskutecznie aplikujących 

o dofinansowanie również należy zauważyć zróżnicowanie uzyskiwanych odpowiedzi. Wnioskodawcy 

nieskutecznie aplikujący o wsparcie częściej deklarowali brak występowania barier w dostępie do 

spotkań informacyjnych i szkoleń, niż podmioty, które uzyskały wsparcie (różnica o około 20 punktów 

procentowych w przypadku każdego podregionu). 
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Wykres 7. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie deklarujących brak 
występowania barier, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Na uwagę zasługuje także zróżnicowany odsetek beneficjentów, którzy nie napotkali na bariery. Brak 

występowania barier częściej deklarowali beneficjenci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż 

z Regionu Warszawskiego Stołecznego (różnica ponad 10 punktów procentowych). 

Wykres 8. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do szkoleń i spotkań informacyjnych? 
[odsetek beneficjentów deklarujących brak występowania barier, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Podsumowując, należy wskazać na to, że wnioskodawcy nieskutecznie aplikujący o wsparcie rzadziej 

dostrzegali bariery w dostępie do informacji i szkoleń, niż beneficjenci korzystający ze wsparcia. Może 

to być warunkowane mniejszym stopniem uczestnictwa podmiotów nieskutecznie ubiegających się 

o wsparcie w działaniach informacyjno-edukacyjnych, co powoduje, że bariery są mniej dostrzegalne 

przez tę grupę badanych. Można również domniemywać, że bariery, na które wskazują beneficjenci 

mogą dotyczyć konkretnego rodzaju szkoleń i spotkań (np. dotyczących rozliczania projektu), 

którymi podmioty, które nie uzyskały wsparcia nie są zainteresowane, co może tłumaczyć 

zaobserwowane zróżnicowanie. Niemniej jednak, niniejsze badanie nie pozwoliło na stwierdzenie 

ze stuprocentową pewnością, z czego wynika zróżnicowanie w uzyskiwanych odpowiedziach w tym 

przypadku. Biorąc pod uwagę rodzaj wskazywanych barier zaleca się jednak rozszerzenie skali 

prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w Regionie Mazowieckim Regionalnym 

co pozwoliłoby wyeliminować barierę w postaci konieczności dotarcia na miejsce realizacji wydarzenia 

przez uczestników. W celu eliminacji pozostałych wskazywanych barier zaleca się również zwiększenie 

częstotliwości realizowanych działań oraz szersze wykorzystanie formy warsztatowej prowadzonych 

szkoleń i spotkań informacyjnych – czemu służyć mogą już istniejące narzędzia (m.in. gra Mazopolis). 

W celu eliminacji bariery, jaką jest zbyt późna informacja o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych 

zaleca się opracowywanie rocznego, ramowego planu szkoleń i spotkań informacyjnych oraz 

umieszczenie go na stronie internetowej, w terminie zbieżnym z terminem publikacji harmonogramu 

naboru wniosków w trybie konkursowym na dany rok kalendarzowy. Może to służyć potencjalnym 

wnioskodawcom jako wskazówka do tego, w jakim okresie (np. w którym kwartale danego roku) mogą 

spodziewać się szkolenia z interesującego ich zakresu (np. z zakresu stosowania zasad horyzontalnych 

itp.). Tym samym będą oni wiedzieli, w jakim czasie śledzić stronę internetową Programu, by zgłosić 

chęć uczestnictwa w interesującym ich wydarzeniu. 

Zagadnienia badawcze: Jaka jest użyteczność poszczególnych narzędzi informacyjnych: Jaka jest 

użyteczność zdobytej wiedzy? Czy informacje są czytelne, zrozumiałe i dopasowane do potrzeb? Jak 

oceniany jest język komunikatów? Czy zakres i forma przekazywanej wiedzy spełnia oczekiwania 

beneficjentów? Czy informacje są aktualne i wyczerpujące? Czy łatwo, szybko i sprawnie można 

uzyskać potrzebne informacje? Jakie mankamenty poszczególnych narzędzi napotkali beneficjenci?  

Badani wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie oraz beneficjenci zostali poproszeni 

o wskazanie, jak oceniają uzyskiwaną wiedzę o możliwości zdobycia dofinansowania. 

Ze stwierdzeniem, że uzyskiwane informacje były użyteczne do stworzenia wniosku o dofinansowanie 

projektu zgadzało się średnio 9,02% wnioskodawców nieskutecznych oraz 79,81% beneficjentów. 

Najwyższy odsetek potwierdzających ten fakt wnioskodawców pochodził z m.st. Warszawy. 

W przypadku beneficjentów najwyższy odsetek podmiotów potwierdzających użyteczność informacji 

do stworzenia wniosku o dofinansowanie pochodził z podregionu ciechanowskiego. 
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Użyteczność informacji 

Ponadto należy zauważyć, że na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego występowało 

dwukrotnie więcej wnioskodawców nieskutecznych zgadzających się ze stwierdzeniem, 

że pozyskane informacje były użyteczne do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej, niż na obszarze 

Regionu Mazowieckiego Regionalnego.  

Wykres 9. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Uzyskiwane informacje były użyteczne do stworzenia wniosku o dofinansowanie 
projektu [odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się 
ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

W przypadku beneficjentów obserwowana różnica pomiędzy odpowiedziami podmiotów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego oraz Regionu Mazowieckiego Regionalnego była niewielka. Uzyskiwane 

informacje częściej były oceniane pozytywnie w przypadku podmiotów z Regionu Warszawskiego 

Stołecznego. 
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Wykres 10. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Uzyskiwane informacje były użyteczne do stworzenia wniosku o dofinansowanie 
projektu [odsetek beneficjentów zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zrozumiałość informacji 

Również pozostałe kwestie ocenione zostały przez wnioskodawców nieskutecznych w zróżnicowany 

sposób w zależności od podregionu. Zauważa się podobne tendencje, jak w przypadku odpowiedzi 

dotyczących użyteczności pozyskiwanych informacji. Zrozumiałość informacji potwierdziło średnio 

9,00% wnioskodawców nieskutecznych. Największy odsetek (25,58%) to podmioty pochodzące 

z podregionu m.st. Warszawy. Informacje były zrozumiałe dwukrotnie częściej dla podmiotów 

z Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Może to świadczyć 

o zróżnicowanym poziomie kompetencji podmiotów ubiegających się o wsparcie, pochodzących 

z poszczególnych regionów. 

W przypadku beneficjentów zrozumiałość informacji została oceniona pozytywnie przez około 70% 

podmiotów (niewielkie różnice następowały w zależności od reprezentowanego podregionu). 

W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego największy odsetek beneficjentów, którzy 

potwierdzili zrozumiałość uzyskiwanych informacji występował w podregionie warszawskim 

wschodnim, a najmniejszy – w m.st. Warszawie. W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego 

największy odsetek podmiotów pozytywnie odnoszących się do badanej kwestii występował 

w podregionie ciechanowskim, a najmniejszy – w płockim.  
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Wykres 11. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Informacje były zrozumiałe [odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających 
się o wsparcie zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wykres 12. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Informacje były zrozumiałe [odsetek beneficjentów zgadzających się 
ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Dopasowanie informacji do potrzeb/oczekiwań 

Wnioskodawcy wskazali również, czy informacje były dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. 

Potwierdził to co czwarty wnioskodawca nieskuteczny z Regionu Warszawskiego Stołecznego, zaś 

w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego – jedynie nieco ponad 6,5% badanych.  

Wykres 13. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Informacje były dopasowane do moich potrzeb/oczekiwań [odsetek 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze stwierdzeniem, 
podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

W przypadku beneficjentów średnio 2/3 podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz ponad 

2/4 beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego potwierdziło dopasowanie uzyskiwanych 

informacji do wyrażanych potrzeb/oczekiwań. 
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Wykres 14. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Informacje były dopasowane do moich potrzeb/oczekiwań [odsetek beneficjentów 
zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Skomplikowanie języka 

W przypadku stwierdzenia, że język przekazywanych informacji był prosty jedynie co czwarty 

wnioskodawca z m.st. Warszawy potwierdził ten fakt. Ogółem informacja ta została potwierdzona 

przez 9,03% wnioskodawców nieskutecznych, jednak w przypadku beneficjentów odsetek ten był dużo 

wyższy i wyniósł średnio 72,56%. 
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Wykres 15. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Stosowany do przekazywania informacji język był prosty [odsetek wnioskodawców 
nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wykres 16. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Stosowany do przekazywania informacji język był prosty [odsetek beneficjentów 
zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wystarczalność wiedzy do stworzenia wniosku o dofinansowanie 

W dalszej kolejności analizie poddano zakres wiedzy, jaki był przekazywany przez instytucje 

odpowiedzialne za realizację Programu. Ponownie należy zwrócić uwagę na niewielki odsetek 

wnioskodawców nieskutecznych uznających, że zakres ten był wystarczający do przygotowania 

wniosku o dofinansowanie oraz relatywnie wysoki (72,94%) odsetek beneficjentów potwierdzających 

ten fakt. Zauważa się istotne różnice na poziomie podregionów. W przypadku wnioskodawców 

nieskutecznych ponad dwukrotnie więcej podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż 

z Regionu Mazowieckiego Regionalnego twierdziło, że przekazywane informacje można uznać 

za wystarczające do przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

Wykres 17. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Zakres wiedzy był wystarczający do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
[odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze 
stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

W przypadku beneficjentów wystarczalność informacji do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 

potwierdzały przede wszystkim podmioty z Regionu Mazowieckiego Regionalnego (7 punktów 
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procentowych więcej, niż w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego). Ponownie najbardziej 

pozytywne oceny zostały przyznane przez podmioty realizujące projekty na obszarze podregionu 

ciechanowskiego. 

Wykres 18. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Zakres wiedzy był wystarczający do przygotowania wniosku o dofinansowanie 
[odsetek beneficjentów zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Forma przekazywanej wiedzy 

Analizie została poddana przystępność formy, w której były przekazywane informacje. Obserwowano 

podobne tendencje, co w przypadku wcześniej opisanych aspektów podlegających ocenie. 

W przypadku wnioskodawców przystępność formy została oceniona pozytywnie głównie przez 

podmioty z Regionu Warszawskiego Stołecznego, czemu sprzyjał wysoki odsetek odpowiedzi 

twierdzących wśród podmiotów z m.st. Warszawy. 

W przypadku beneficjentów odsetek podmiotów z m.st. Warszawy potwierdzających przystępną 

formę przekazywania im wiedzy jest jednak najniższy spośród wszystkich podregionów. Najwyższy 

odsetek podmiotów pozytywnie oceniających formę przekazywanej wiedzy cechuje natomiast 

beneficjentów z podregionu ciechanowskiego. Beneficjenci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego 

średnio bardziej pozytywnie oceniają też badany aspekt niż podmioty z Regionu Warszawskiego 

Stołecznego.  
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Wykres 19. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Wiedza była przekazywana w przystępnej formie (np. prezentacje, infografiki itp.) 
[odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze 
stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów]  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wykres 20. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Wiedza była przekazywana w przystępnej formie (np. prezentacje, infografiki itp.) 
[odsetek beneficjentów zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Aktualność informacji 

Podobny rozkład odpowiedzi odnotowano w przypadku oceny aktualności przekazywanej wiedzy. 

W przypadku tego aspektu nie zauważa się odstępstw od zaobserwowanych wcześniej tendencji. 

Wykres 21. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 

dofinansowania: Przekazywane mi informacje były aktualne [odsetek wnioskodawców 

nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów 

i podregionów]

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wykres 22. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Przekazywane mi informacje były aktualne [odsetek beneficjentów zgadzających 
się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Trudność w pozyskaniu informacji 

Ostatnim aspektem poddanym analizie w niniejszym podrozdziale była trudność w zdobyciu informacji. 

Należy zaznaczyć, że brak trudności w zdobyciu informacji częściej potwierdzali beneficjenci, niż 

wnioskodawcy. W przypadku obydwu grup tendencje w udzielanych odpowiedziach są zbieżne z tymi 

zaobserwowanymi w ramach wcześniej analizowanych pytań. 

Wykres 23. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Pozyskanie informacji nie sprawiło mi trudności [odsetek wnioskodawców 
nieskutecznie ubiegających się o wsparcie zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wykres 24. Proszę określić, jak ocenia Pan(i) uzyskiwaną wiedzę o możliwości uzyskania 
dofinansowania: Pozyskanie informacji nie sprawiło mi trudności [odsetek beneficjentów 
zgadzających się ze stwierdzeniem, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Analiza poziomu przystępności tekstu 

W następnej kolejności przeprowadzona została analiza przystępności tekstu z użyciem narzędzia 

Jasnopis. Narzędzie to pozwala na zbadanie poziomu trudności tekstu zgodnie z następującą skalą: 

Tabela 9. Skala trudności tekstu według narzędzia Jasnopis z uwzględnieniem indeksu liniowego 
W. Pisarka 

Klasa 

trudności 

Wartość 

indeksu 

liniowego 

Pisarka 

Etykieta opisowa 
Orientacyjnie wymagane 

wykształcenie odbiorcy 

1 
6 

Tekst dziecinnie łatwy Klasy 1-3 szkoły podstawowej 

2 Tekst bardzo łatwy Klasy 3-6 szkoły podstawowej  

3 7-9 
Tekst łatwy, zrozumiały dla przeciętnego 

Polaka 
Gimnazjum 

4 10-12 

Tekst nieco trudniejszy, zrozumiały dla osób z 

wykształceniem średnim lub mających duże 

doświadczenie życiowe 

Liceum 

5 13-15 
Tekst trudniejszy, zrozumiały dla ludzi 

wykształconych 
Studia licencjackie/inżynierskie 

6 16-17 
Tekst trudny w odbiorze dla przeciętnego 

Polaka 
Studia magisterskie 

7 18 i więcej 

Tekst bardzo skomplikowany, fachowy, 

którego zrozumienie może wymagać wiedzy 

specjalistycznej 

Doktorat lub specjalizacja w 

dziedzinie, której dotyczy tekst 

Źródło: M. Czerepowicka, Możliwości zastosowania narzędzia do pomiaru zrozumiałości tekstu Jasnopis 
w praktyce szkolnej, "Prace Językoznawcze" 2016, nr XVIII/4, s. 7. 

Analizie poddano wszystkie wpisy zamieszczone w 2020 roku na wybranych profilach związanych 

z Programem na portalach społecznościowych takich jak Facebook, Twitter oraz Youtube. 

Analiza wykazała, że treści tam zamieszczone cechują się zróżnicowanym stopniem trudności. 

Podsumowanie wyników analiz zamieszczono poniżej. Wynika z niego, że na profilach „Fundusze dla 

Mazowsza” na portalach Facebook oraz Youtube ponad połowa wpisów zamieszczonych w 2020 roku 

była o stopniu skomplikowania wymagającym od odbiorcy posiadania wykształcenia wyższego w celu 

zrozumienia przekazywanych treści (posty o skali trudności 5-7). W przypadku profilu „Aktywni na 

Mazowszu” na portalu Facebook obserwuje się dużo większą przystępność języka, niż w przypadku 

profili „Fundusze dla Mazowsza”. Również dużą, choć mniejszą niż w przypadku profilu „Aktywni na 

Mazowszu” na portalu Facebook, przystępnością cechuje się profil „Fundusze dla Mazowsza” na 

portalu Twitter. W tym przypadku może być to warunkowane zwięzłą formą przekazywanych 

komunikatów (Portal Twitter zakłada możliwość umieszczenia wpisów o określonej maksymalnej 

długości). 
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Tabela 10. Odsetek wpisów o poszczególnych klasach trudności na wybranych profilach w mediach 
społecznościowych 

Klasa 

trudności 
Etykieta opisowa 

Facebook 

Fundusze dla 

Mazowsza 

Facebook 

Aktywni na 

Mazowszu 

Twitter 

Fundusze dla 

Mazowsza 

Youtube 

Fundusze dla 

Mazowsza 

1 Tekst dziecinnie łatwy 1,55% 62,68% 29,49% 0,00% 

2 Tekst bardzo łatwy 3,11% 13,38% 6,41% 2,33% 

3 
Tekst łatwy, zrozumiały dla 
przeciętnego Polaka  

15,54% 12,68% 19,23% 9,30% 

4 

Tekst nieco trudniejszy, 
zrozumiały dla osób z 
wykształceniem średnim lub 
mających duże doświadczenie 
życiowe 

26,68% 4,93% 20,19% 32,56% 

5 
Tekst trudniejszy, zrozumiały 
dla ludzi wykształconych 

26,68% 3,52% 13,14% 13,95% 

6 
Tekst trudny w odbiorze dla 
przeciętnego Polaka 

17,62% 0,70% 6,41% 4,65% 

7 

Tekst bardzo skomplikowany, 
fachowy, którego zrozumienie 
może wymagać wiedzy 
specjalistycznej 

8,81% 2,11% 5,13% 37,21% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych. 

Analiza z uwzględnieniem indeksu Pisarka wskazuje, że treści umieszczone na profilu „Fundusze dla 

Mazowsza” na portalach Facebook oraz Youtube zawierają najwięcej sformułowań, które można uznać 

za skomplikowane (indeks zakłada uwzględnienie wyrazów co najmniej czterosylabowych, które nie są 

powszechnie znane). W przypadku pozostałych analizowanych profili („Aktywni na Mazowszu 

na portalu Facebook” oraz „Fundusze dla Mazowsza” na portalu Twitter) obserwowany jest o co 

najmniej połowę mniejszy stopień skomplikowania prezentowanych treści. 

Tabela 11. Analiza treści postów zamieszczanych na wybranych portalach społecznościowych 
w 2020 r. 

Analizowany profil Średnia wartość indeksu liniowego Pisarka  Klasa trudności 

Facebook Fundusze dla Mazowsza 9,98 4 

Facebook Aktywni na Mazowszu 4,49 1-2 

Twitter Fundusze dla Mazowsza 6,71 1-2 

Youtube Fundusze dla Mazowsza 11,35 4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych oraz narzędzia Jasnopis. 

Następnie analizie poddano średnią liczbę słów trudnych w podziale na części mowy. Analiza wykazała, 

że największym stopniem skomplikowania charakteryzują się stosowane rzeczowniki. 
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Tabela 12. Średni odsetek słów trudnych w podziale na części mowy we wpisach zamieszczanych 
w 2020 r. na wybranych mediach społecznościowych 

Analizowany profil 

Odsetek 

rzeczowników 

trudnych 

Odsetek 

czasowników 

trudnych 

Odsetek 

przymiotników 

trudnych 

Facebook Fundusze dla Mazowsza 5,13 0,87 3,88 

Facebook Aktywni na Mazowszu 0,01 0,00 0,00 

Twitter Fundusze dla Mazowsza 0,03 0,01 0,02 

Youtube Fundusze dla Mazowsza 5,05 1,47 4,72 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych oraz narzędzia Jasnopis. 

Na uwagę zasługuje także długość zamieszczanych wpisów. Na dwóch profilach, które zostały uznane 

za najtrudniejsze w odbiorze (profile „Fundusze dla Mazowsza” na portalach Facebook oraz Youtube) 

zauważalne jest, że średnia długość wpisu jest dużo większa, niż w przypadku pozostałych dwóch 

profili. W analizie uwzględniono zarówno długość akapitu, jak też długość zdania i średnią długość słów 

we wpisach. 

Tabela 13. Średnia długość wpisów zamieszczanych na wybranych portalach społecznościowych 
w 2020 r. 

Analizowany profil 
Liczba 

akapitów 

Liczba 

zdań 

[słowa] 

Liczba 

słów 

Długość 

akapitu  

[słowa] 

Długość 

zdania 

[słowa] 

Długość 

słowa 

[litery] 

Facebook Fundusze dla 
Mazowsza 

3,95 5,27 63,78 16,94 12,53 2,36 

Facebook Aktywni na 
Mazowszu 

1,00 1,00 10,37 8,88 7,30 1,00 

Twitter Fundusze dla 
Mazowsza 

1,29 1,94 17,77 11,60 7,87 1,82 

Youtube Fundusze dla 
Mazowsza 

2,79 4,12 52,53 19,05 13,88 2,47 

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych oraz narzędzia Jasnopis. 

Podsumowując tę część analizy należy zwrócić uwagę na duże zróżnicowanie profili w mediach 

społecznościowych, prowadzonych przez instytucje realizujące Program pod kątem skomplikowania 

umieszczanych tam treści. Uwzględniając jednak zróżnicowanie odpowiedzi beneficjentów oraz 

wnioskodawców nieskutecznych w zakresie przekazywanych im informacji nasuwa się wniosek, 

że różnice mogą wynikać z innych kwestii (np. subiektywnego odczucia związanego z niezadowoleniem 

z nieuzyskania dofinansowania przez wnioskodawców nieskutecznych). Wyższy odsetek osób 

pozytywnie oceniających przekazywane informacje po stronie beneficjentów może być natomiast 

konsekwencją szerszego kontaktu z przedstawicielami instytucji realizujących Program oraz 

z pozytywnego, wynikającego z faktu uzyskania dofinansowania, odbioru kontaktu. Biorąc pod uwagę 

założenie dotyczące segmentacji grup odbiorców działań informacyjno-szkoleniowych oraz szeroki 
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zakres mediów społecznościowych wykorzystywanych w Programie, zaleca się takie zaplanowanie 

działań, by informacje o wyższym stopniu skomplikowania były przekazywane za pomocą 

konkretnych kanałów informacji, np. informacje trudniejsze mogą być przekazywane za pomocą 

portali branżowych, tj. LinkedIn, zaś informacje w bardziej przystępnej formie, służące nie tyle 

edukowaniu/szkoleniu, co informowaniu o Programie, za pomocą kanałów tj. np. Facebook. 

Instagram może być natomiast narzędziem, które, z uwagi na swój charakter, będzie pełniło istotną 

rolę w zakresie informowania o efektach projektów i Programu. 

Zagadnienie badawcze: Które z zastosowanych instrumentów w największym oraz w najmniejszym 

stopniu przyczyniły się do wzrostu zainteresowania możliwościami wsparcia oferowanymi  

w ramach RPO WM 2014-2020? 

Wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie wskazywali zazwyczaj jedno źródło wiedzy na 

temat możliwości uzyskania dofinansowania. Jedynie niewielki odsetek z nich (12%) wskazał na więcej 

niż jedno źródło. Ogółem najczęściej źródłem informacji o Programie oraz możliwościach uzyskania 

dofinansowania była strona MJWPU (45,89%) oraz przedstawiciele firm doradczych zajmujących się 

przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (odpowiedź „inne źródła”, 18,7%). W przypadku 

wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o dofinansowanie obserwuje się, że relatywnie mało 

skuteczne były źródła wpisujące się w kategorię tzw. mediów tradycyjnych, tj. radio, telewizja oraz 

prasa drukowana. Nie zauważa się istotnych różnic pomiędzy wnioskodawcami aplikującymi 

o wsparcie w ramach różnych poddziałań ani pochodzącymi z różnych podregionów. Wnioskodawcy 

zostali również poproszeni o wskazanie, dlaczego określone źródła wpłynęły w dużym bądź bardzo 

dużym stopniu na ich decyzję o aplikowaniu. Wskazywali oni na autorytet nadawcy, kompleksowość 

przekazywanych treści oraz dopasowanie przekazywanych informacji do potrzeb adresatów. 

Ponadto zwracali uwagę na dostępność danego źródła wiedzy, co powodowało, że naturalnym było 

zasięgnięcie informacji właśnie stamtąd. 

Źródła, z których korzystali wnioskodawcy nieskuteczni w celu zdobycia lub poszerzenia wiedzy 

niezbędnej do przygotowania wniosku o dofinansowanie, przekonywały ich w dużym lub bardzo dużym 

stopniu do tego, by aplikować. Wnioskodawcy każde ze źródeł uznawali za wiarygodne. Poszczególne 

kanały komunikacji zostały też ocenione jako przydatne do tego, by uzyskać niezbędne informacje 

i przygotować, a następnie złożyć wniosek o dofinansowanie. 

W następnej kolejności przeprowadzono analizę social listening wpisów zamieszczonych na portalach 

w mediach społecznościowych. Pomimo, że profil „Fundusze dla Mazowsza” na portalu Facebook 

cechuje się najwyższym poziomem skomplikowania przekazywanych treści, zawiera on również 

najwięcej komentarzy ze strony odbiorców. Jest to również profil, na którym występuje najwięcej 

reakcji (np. „lubię to”) na pojawiające się wpisy. Tym samym pomimo, że język, którym posługują się 

osoby prowadzące profil został uznany za skomplikowany, należy wskazać, że jest to najbardziej 

dynamicznie działający kanał informacji na temat Programu. Z uwagi na duże zainteresowanie 

analizowanym profilem zaleca się, by przybrał on formę bardziej przystępną dla odbiorców 
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nieposiadających specjalistycznej wiedzy w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz procesu 

realizacji projektów. 

Tabela 14. Aktywność użytkowników korzystających z wybranych profili na portalach 
społecznościowych w 2020 r. 

Analizowany profil 
Facebook 
Fundusze  

dla Mazowsza 

Facebook  
Aktywni  

na Mazowszu 

Twitter 
Fundusze  

dla Mazowsza 

Youtube 
Fundusze  

dla Mazowsza 

Liczba reakcji pozytywnych  
na wpis – łącznie 

7426 824 7252 107 

Liczba reakcji pozytywnych  
na wpis – średnio pod wpisem 

17,39 3,72 14,05 2,49 

Liczba reakcji negatywnych  
na wpis – łącznie 

17 0 0 19 

Liczba reakcji negatywnych  
na wpis – średnio pod wpisem 

0,04 0 0 0,44 

Liczba udostepnień 
 – łącznie 

1755 67 3315 0 

Liczba udostepnień 
 – średnio dla 1 wpisu 

4,11 0,28 6,49 0 

Liczba komentarzy  
– łącznie 

338 28 258 14 

Liczba komentarzy  
– średnio dla 1 wpisu 

0,79 0,14 0,50 0,33 

Liczba komentarzy dot. działań 
informacyjno-promocyjnych  
– łącznie 

12   4  2 13  

Źródło: opracowanie własne na podstawie analizy treści portali społecznościowych. 

W dalszej kolejności poddano analizie to, w jakim stopniu poszczególne źródła wiedzy wpłynęły 

na wzrost zainteresowania możliwością aplikowania o wsparcie. Badanie ukazało, że niemal wszystkie 

źródła mają bardzo duży wpływ na zainteresowanie wsparciem. W najmniejszym stopniu przyczyniają 

się jednak do tego strony internetowe oraz konsultacje z PIFE. Niską skuteczność odnotowano także 

w odniesieniu do audycji radiowych, reklam prasowych oraz ulotek, broszur i publikacji. 

Biorąc pod uwagę podział na osie priorytetowe oraz podregiony trudno wyciągnąć wnioski dotyczące 

zróżnicowania skuteczności poszczególnych narzędzi. Z tego też względu Wykonawca podjął decyzję 

o prezentacji w tym miejscu wyłącznie zagregowanych wyników12. 

                                                           
12 Szczegółowo, w podziale na OP oraz podregiony, skuteczność poszczególnych narzędzi informacyjnych 

rozpisano w aneksach nr 2 i 3 – w tabelach prezentujących odpowiedzi na pytanie W jakim stopniu powyższe 

źródła wpłynęły na Pana/i zainteresowanie możliwością uzyskania wsparcia? 
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Wykres 25. W jakim stopniu powyższe źródła wpłynęły na Pana/i zainteresowanie możliwością 
uzyskania wsparcia? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, odsetek odpowiedzi „w bardzo dużym 
stopniu” oraz „w raczej dużym stopniu”] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Zagadnienie badawcze: Czy potencjalni beneficjenci korzystali z usług firm doradczych, dlaczego 

i w jakim zakresie?  

Mniej więcej połowa wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie (48,05% 

w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego oraz 56,68% w przypadku Regionu Warszawskiego 

Stołecznego) potwierdziła, że korzystała z usług firm doradczych przy przygotowaniu wniosku 

o dofinansowanie. Największy odsetek tego typu podmiotów odnotowano w podregionach 

warszawskim zachodnim (75,00%) oraz żyrardowskim (66,67%). Najmniejszy odsetek podmiotów 

deklarujących pomoc firm doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej 

występował zaś w podregionie ciechanowskim (30,95%). W przypadku potwierdzenia, że jedynie część 

dokumentacji została opracowana przez firmę zewnętrzną wnioskodawcy zostali poproszeni 

o wskazanie, która to część – wskazywali na analizy finansowe, audyty energetyczne oraz studia 

wykonalności. 

Wykres 26. Czy korzystał(a) Pan(i) z usług innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu 
przygotowania wniosku o dofinansowanie? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie 
ubiegających się o wsparcie, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

39,47%

25,58%

50,00%

38,35%

21,43%

37,50%

37,50%

29,73%

36,36%

66,67%

38,20%

11,40%

18,60%

25,00%

18,33%

9,52%

6,25%

6,25%

18,92%

18,18%

9,85%

48,25%

53,49%

25,00%

42,25%

64,29%

53,13%

56,25%

51,35%

45,45%

33,33%

50,63%

0,88%

2,33%

1,07%

4,76%

3,13%

1,32%

Podregion m.st. Warszawa

Podregion warszawski wschodni

Podregion warszawski zachodni

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY - ŚREDNIO

Podregion ciechanowski

Podregion ostrołęcki

Podregion płocki

Podregion radomski

Podregion siedlecki

Podregion żyrardowski

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY - ŚREDNIO

Tak, zleciliśmy takiej firmie przygotowanie całości wniosku
Tak, zleciliśmy takiej firmie przygotowanie części wniosku
Nie
Nie wiem/nie pamiętam
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Pytanie o zlecenie firmie doradczej przygotowania wniosku o dofinansowanie zadano również 

beneficjentom. W ich przypadku okazało się, że skala korzystania z usług podmiotów zewnętrznych 

zajmujących się przygotowaniem wniosku o dofinansowanie jest niższa, niż w przypadku 

wnioskodawców – zarówno w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego (44,74% vs. 48,05%), 

jak i w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego (49,34% vs. 56,68%). Najwyższy odsetek 

beneficjentów, którzy zadeklarowali korzystanie z usług firm doradczych w celu przygotowania 

dokumentacji aplikacyjnej występował w podregionie żyrardowskim. W tym podregionie występował 

jednak również relatywnie wysoki odsetek podmiotów, którzy zlecili takim firmie zewnętrznej 

wykonanie określonej części (np. oceny oddziaływania na środowisko), nie zaś całości dokumentacji. 

Najniższy odsetek takich podmiotów dotyczył beneficjentów, którzy realizowali swoje działania 

w podregionie ciechanowskim. 

Wykres 27. Czy korzystał(a) Pan(i) z usług innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu 
przygotowania wniosku o dofinansowanie? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

41,53%

40,86%

38,66%

40,35%

21,52%

38,60%

26,92%

33,43%

43,68%

48,94%

35,52%

36,96%

6,19%

11,11%

9,67%

8,99%

4,48%

10,70%

10,90%

6,57%

11,05%

11,70%

9,23%

8,45%

45,72%

41,94%

43,87%

43,84%

69,96%

46,98%

57,05%

53,43%

39,47%

38,30%

50,86%

48,74%

6,56%

6,09%

7,81%

6,82%

4,04%

3,72%

5,13%

6,57%

5,79%

1,06%

4,38%

5,85%

Podregion m.st. Warszawa

Podregion warszawski wschodni

Podregion warszawski zachodni

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY - ŚREDNIO

Podregion ciechanowski

Podregion ostrołęcki

Podregion płocki

Podregion radomski

Podregion siedlecki

Podregion żyrardowski

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY - ŚREDNIO

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - ŚREDNIO

Tak, zleciliśmy takiej firmie przygotowanie całości wniosku

Tak, zleciliśmy takiej firmie przygotowanie części wniosku

Nie

Nie wiem/nie pamiętam
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Wnioskodawcy wskazywali na zróżnicowane powody tego, dlaczego przygotowanie dokumentacji 

projektowej zostało zlecone podmiotowi zewnętrznemu. Wskazywali przy tym najczęściej 

na korzystne oferty przedstawiane przez firmy komercyjne oraz brak osoby posiadającej 

doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej lub komórki organizacyjnej 

wyspecjalizowanej w ubieganiu się o środki w ramach reprezentowanego podmiotu. Równie istotnym 

powodem zlecenia podmiotowi zewnętrznemu przygotowania wniosku była chęć zwiększenia szans 

na uzyskanie dofinansowania. Wskazywano również na inne powody, do których zaliczyć należy 

niezrozumienie wymagań stawianych przed podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie oraz 

praktykę funkcjonowania reprezentowanego podmiotu. Obserwuje się, że w przypadku podmiotów 

z Regionu Warszawskiego Stołecznego dużo częściej, niż w przypadku Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego powodem korzystania z usług firm doradczych jest przekonanie o braku wystarczającej 

wiedzy do samodzielnego przygotowania wniosku o dofinansowanie. 

Wykres 28. Dlaczego reprezentowany przez Pana(ią) podmiot zdecydował się na skorzystanie z usług 
innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie? 
[zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Beneficjenci dużo częściej, niż wnioskodawcy nieskuteczni wskazywali brak wystarczającej wiedzy 

do sporządzenia wniosku samodzielnie jako na powód, dla którego przygotowanie dokumentacji 

było zlecane innym podmiotom. Obserwuje się także, że w przypadku wnioskodawców nieskutecznie 

aplikujących o wsparcie z Regionu Warszawskiego Stołecznego, częściej niż w przypadku beneficjentów 

z tego regionu, wymieniano jako przyczynę takiego stanu rzeczy brak komórki organizacyjnej 

merytorycznie zajmującej się pozyskiwaniem wsparcia zewnętrznego na planowane działania. 

Ponadto, w przypadku wnioskodawców nieskutecznych, niezależnie od regionu, który reprezentują, 

11,11%

10,86%

10,78%

10,49%

10,13%

10,77%

Korzystna oferta przedstawiona przez firmę doradczą

Brak osoby lub komórki organizacyjnej, która
odpowiadałaby za przygotowanie wniosku

Większe prawdopodobieństwo uzyskania
dofinansowania

Brak czasu na przygotowanie wniosku

Brak wystarczającej wiedzy do samodzielnego
przygotowania wniosku

Inne
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zauważalne było, że korzystali oni częściej, niż beneficjenci z oferty przedstawionej im przez firmy 

doradcze. 

Wykres 29. Dlaczego reprezentowany przez Pana(ią) podmiot zdecydował się na skorzystanie z usług 
innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Poniższe zestawienie prezentuje powody korzystania z usług firm zewnętrznych przez wnioskodawców 

nieskutecznie ubiegających się o wsparcie z RPO WM 2014-2020 w podziale na podregiony. 

Tabela 15. Dlaczego reprezentowany przez Pana(ią) podmiot zdecydował się na skorzystanie z usług 
innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie? 
[zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg 
regionów i podregionów] 

Region/ 
podregion 

Brak 
wystarczającej 

wiedzy do 
samodziel-

nego 
przygotowania 

wniosku 

Brak czasu 
na 

przygoto-
wanie 

wniosku 

Brak osoby 
lub komórki 
organizacyjn

ej, która 
odpowiada-

łaby za 
przygotowan

ie wniosku 

Korzystna 
oferta 

przedsta-
wiona przez 

firmę 
doradczą 

Większe 
prawdopodo

-bieństwo 
uzyskania 
dofinanso-

wania 

Inne 

m.st. Warszawa 35,29% 26,76% 36,36% 14,71% 25,37% 50,00% 

62,88%

46,00%

32,43%

15,76%

29,60%

51,96%

57,32%

43,98%

33,38%

13,41%

26,06%

26,06%

Brak wystarczającej wiedzy do samodzielnego
przygotowania wniosku

Brak czasu na przygotowanie wniosku

Brak osoby lub komórki organizacyjnej, która
odpowiadałaby za przygotowanie wniosku

Korzystna oferta przedstawiona przez firmę doradczą

Większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania

Inne

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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Region/ 
podregion 

Brak 
wystarczającej 

wiedzy do 
samodziel-

nego 
przygotowania 

wniosku 

Brak czasu 
na 

przygoto-
wanie 

wniosku 

Brak osoby 
lub komórki 
organizacyjn

ej, która 
odpowiada-

łaby za 
przygotowan

ie wniosku 

Korzystna 
oferta 

przedsta-
wiona przez 

firmę 
doradczą 

Większe 
prawdopodo

-bieństwo 
uzyskania 
dofinanso-

wania 

Inne 

warszawski 

wschodni 
9,80% 12,68% 13,64% 23,53% 11,94% 6,25% 

warszawski zachodni 9,80% 9,86% 4,55% 11,76% 8,96% 15,63% 

Region Warszawski 

Stołeczny - średnio 
18,30% 16,43% 18,18% 16,67% 15,42% 23,96% 

ciechanowski 6,86% 9,86% 4,55% 14,71% 8,96% 6,25% 

ostrołęcki 6,86% 11,27% 11,36% 8,82% 13,43% 3,13% 

płocki 3,92% 1,41% 6,82% 5,88% 2,99% 6,25% 

radomski 11,76% 15,49% 11,36% 17,65% 14,93% 6,25% 

siedlecki 5,88% 7,04% 6,82% 2,94% 8,96% 3,13% 

żyrardowski 0,98% 0,00% 2,27% 0,00% 1,49% 0,00% 

Region Mazowiecki 

Regionalny - średnio 
6,04% 7,51% 7,20% 8,33% 8,46% 4,17% 

Województwo 

mazowieckie - 

średnio 

10,13% 10,49% 10,86% 11,11% 10,78% 10,77% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Powody skorzystania z usług innych podmiotów w celu opracowania dokumentacji aplikacyjnej przez 

beneficjentów w podziale na podregiony przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 16. Dlaczego reprezentowany przez Pana(ią) podmiot zdecydował się na skorzystanie z usług 
innych podmiotów (np. firm doradczych) w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/ 
podregion 

Brak 
wystarczające

j wiedzy do 
samodziel-

nego 
przygotowani

a wniosku 

Brak czasu 
na przy-

gotowanie 
wniosku 

Brak osoby 
lub komórki 
organizacyj-

nej, która 
odpowiadał

aby za 
przygotowa
nie wniosku 

Korzystna 
oferta 

przedstawio
na przez 

firmę 
doradczą 

Większe 
prawdopod
obieństwo 
uzyskania 

dofinansow
ania 

Inne 

m.st. Warszawa 64,12% 46,18% 36,64% 14,89% 31,68% 67,94% 

Warszawski 
wschodni 

67,59% 44,14% 34,48% 19,31% 31,72% 37,93% 
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Region/ 
podregion 

Brak 
wystarczające

j wiedzy do 
samodziel-

nego 
przygotowani

a wniosku 

Brak czasu 
na przy-

gotowanie 
wniosku 

Brak osoby 
lub komórki 
organizacyj-

nej, która 
odpowiadał

aby za 
przygotowa
nie wniosku 

Korzystna 
oferta 

przedstawio
na przez 

firmę 
doradczą 

Większe 
prawdopod
obieństwo 
uzyskania 

dofinansow
ania 

Inne 

Warszawski 
zachodni 

56,92% 47,69% 26,15% 13,08% 25,38% 50,00% 

Region Warszawski 
Stołeczny - średnio 

62,88% 46,00% 32,43% 15,76% 29,60% 51,96% 

Ciechanowski 62,07% 34,48% 25,86% 17,24% 32,76% 20,69% 

Ostrołęcki 56,60% 45,28% 31,13% 15,09% 26,42% 24,53% 

Płocki 50,85% 49,15% 40,68% 13,56% 27,12% 40,68% 

Radomski 56,43% 55,00% 43,57% 21,43% 25,00% 40,71% 

Siedlecki 54,81% 41,35% 32,69% 9,62% 24,04% 19,23% 

Żyrardowski 63,16% 38,60% 26,32% 3,51% 21,05% 10,53% 

Region Mazowiecki 
Regionalny - 
średnio 

57,32% 43,98% 33,38% 13,41% 26,06% 26,06% 

Województwo 
mazowieckie - 
średnio 

60,15% 45,77% 34,12% 15,04% 27,91% 41,64% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wnioskodawcy, którzy nie uzyskali wsparcia finansowego z RPO WM 2014-2020 na realizację swoich 

projektów wskazywali, że w przyszłości zamierzają korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych 

przygotowujących dokumentację aplikacyjną. Dotyczyło to zarówno podmiotów, które wcześniej nie 

korzystały z usług takich firm, jak i tych, które miały za sobą takie doświadczenie. Nieznacznie częściej 

chęć taka jest wyrażana przez podmioty z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego, przy czym skorzystanie w przyszłości z tej formuły deklarują najchętniej 

wnioskodawcy z podregionów ostrołęckiego (78,57% - suma odpowiedzi „tak, zamierzamy skorzystać 

z usług firmy zewnętrznej, ale innej, niż dotychczas” oraz „tak, zamierzamy skorzystać z usług tej samej 

firmy”) oraz ciechanowskiego (76,92% - suma odpowiedzi „tak, zamierzamy skorzystać z usług firmy 

zewnętrznej, ale innej, niż dotychczas” oraz „tak, zamierzamy skorzystać z usług tej samej firmy”). 

Najwyższy odsetek podmiotów jednoznacznie negatywnie odnoszących się do takiego rozwiązania 

znajduje się w podregionie płockim (42,86%). 
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Wykres 30. Czy biorąc pod uwagę, że nie uzyskali Państwo dofinansowania, w przyszłości zamierzają 
Państwo nadal korzystać z usług firm zewnętrznych do przygotowania wniosku? [zestawienie 
odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg regionów i 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Zagadnienie badawcze: Jakie zmiany należy wprowadzić, jeśli chodzi o stosowanie narzędzia 

informacyjne, aby skuteczniej wypełniały one swoje zadanie? 

Badania prowadzone w ramach panelu delfickiego pozwoliły na wskazanie następujących zmian, jakie 

należałoby wprowadzić w celu zwiększenia skuteczności narzędzi informacyjnych: 

 Wykorzystanie infografik i animacji w formie video; 

 Wprowadzenie do materiałów informacyjno-szkoleniowych infografik ułatwiających 

zrozumienie przekazywanych treści; 

 Hierarchiczne budowanie materiałów pisanych i tworzenie treści szkoleń — od ogółu do 

szczegółu; 

31,03%

57,89%

27,78%

38,90%

46,15%

71,43%

28,57%

33,33%

41,67%

50,00%

45,19%

39,43%

31,03%

5,26%

27,78%

21,36%

30,77%

7,14%

14,29%

27,78%

25,00%

17,50%

24,57%

24,14%

15,79%

22,22%

20,72%

15,38%

14,29%

42,86%

27,78%

8,33%

18,11%

20,00%

13,79%

21,05%

22,22%

19,02%

7,69%

7,14%

14,29%

11,11%

25,00%

50,00%

19,21%

16,00%

Podregion m.st. Warszawa

Podregion warszawski wschodni

Podregion warszawski zachodni

REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY - ŚREDNIO

Podregion ciechanowski

Podregion ostrołęcki

Podregion płocki

Podregion radomski

Podregion siedlecki

Podregion żyrardowski

REGION MAZOWIECKI REGIONALNY - ŚREDNIO

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE - ŚREDNIO

Tak, zamierzamy korzystać z usług firmy zewnętrznej, ale innej niż dotychczas

Tak, zamierzamy korzystać z usług tej samej firmy

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć
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 Zwiększenie liczby spotkań informacyjnych i szkoleń oraz przeniesienie części z nich do formuły 

online (nawet, gdy już ustąpi pandemia COVID-19); 

 Wdrożenie systemu szkoleń i weryfikacji kompetencji osób odpowiedzialnych za szkolenia 

i warsztaty w ramach Programu; 

 Aktualizację tzw. toolboxa, czyli graficznie rozpisanej drogi przejścia całej procedury 

wnioskowania w celu dostosowania do zmian, jakie zajdą w perspektywie finansowej 2021-

202713; 

 Weryfikacja i badanie na wybranej grupie odbiorczej user experience stron informacyjno-

szkoleniowych RPO; 

 Wprowadzenie do obsługi beneficjentów i wnioskodawców prostych botów, których zadaniem 
będzie ustalenie kategorii problemu i udzielenie odpowiedzi bądź przekierowanie do osoby 
odpowiedzialnej za dany typ/zakres informacji14,15. 

1.2. Ocena skuteczności działań informacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz 

potencjalnych beneficjentów 

Zagadnienie badawcze: Jakie instrumenty zastosowano, aby zwiększyć stopień zainteresowania 

wsparciem oferowanym w ramach RPO WM 2014-2020?  

Jak wskazali przedstawiciele IP RPO WM 2014-2020 odpowiedzialni za prowadzenie działań 

informacyjno-szkoleniowych, do zwiększenia stopnia zainteresowania potencjalnych wnioskodawców 

możliwością aplikowania o dofinansowanie służyły zróżnicowane formy komunikacji. Wskazano przy 

tym m.in. na artykuły prasowe, audycje radiowe, newsletter oraz media społecznościowe, jednak 

za najistotniejsze uznano rekrutację bezpośrednią uczestników, polegającą na pozyskiwaniu zgód na 

przesyłanie informacji o szkoleniach i wydarzeniach w ramach Programu osobom, które zdecydowały 

                                                           
13 W perspektywie finansowej 2014-2020 zastosowano takie rozwiązanie, można je prześledzić w następujących 

miejscach: www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/02/od-pomyslu-do-zlozenia-wniosku-o-

dofinansowanie.pdf; www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/02/od-oceny-wniosku-do-

podpisania-umowy-o-dofinansowanie.pdf; www.funduszedlamazowsza.eu/wp-content/uploads/2018/02/od-

podpisania-umowy-do-zakonczenia-okresu-trwalosci-projektu.pdf; www.funduszedlamazowsza.eu/wp-

content/uploads/2018/02/etapy-realizacji-projektow-wspolfinansowanych-z-rpo-wm.pdf (dostęp: 23.02.2021). 
14 Przykładem jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, które uruchomiło chatbota na stronie 

internetowej dotyczącej Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców, wprowadzonej w związku z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2. Chatbot odpowiada na 170 najczęściej poruszanych zagadnień oraz odciąża infolinię 

obsługiwaną przez konsultantów. W przypadku, gdy pytanie jest zbyt złożone bądź dotyczy kwestii 

nieobsługiwanej automatycznie przez chatbota, następuje automatyczne przekierowanie zapytania 

do konsultanta. Rozwiązanie takie nie wyręcza, ale wspiera zespół konsultantów, a poprzez automatyzację 

możliwe było zmniejszenie kolejek osób oczekujących na obsługę przez infolinię (zob. www.gov.pl/web/rozwoj-

praca-technologia/sztuczna-inteligencja-wspiera-strone-tarczy-antykryzysowej, dostęp: 10.02.2021). 

Rozwiązania takie są stosowane też przez podmioty prywatne, działające na rynku komercyjnym, przykładem 

takiego rozwiązania jest automatyczny doradca dla klientów banku Credit Agricole. 
15 W przypadku PIFE wprowadzenie takiego rozwiązania jest jednak zależne od decyzji IK UP. 
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się uczestniczyć już w jakimś wcześniejszym wydarzeniu. Pozyskiwanie zgód oraz tworzenie bazy 

kontaktów do potencjalnych wnioskodawców pozwoliło na lepsze ukierunkowanie podejmowanych 

działań informacyjno-szkoleniowych (np. kierowanie informacji e-mailowych nt. spotkań 

informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców, którzy mogą być zainteresowani podejmowaną 

tematyką, gdyż wcześniej brali udział w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym tematycznie zbieżnym 

z planowanym naborem, którego dotyczy szkolenie/spotkanie). Przedstawiciele IP wskazali, 

że subskrybentów Newslettera jest ponad 3 600, co stanowi bogatą bazę do rekrutacji potencjalnych 

wnioskodawców. Podobną funkcję do tworzonych baz danych osób, które wyraziły zgodę na 

przekazywanie informacji o wydarzeniach w ramach Programu, pełnią publiczne rejestry jednostek 

samorządu terytorialnego oraz ich jednostek zależnych i podporządkowanych, które również 

pozwalają na zwiększenie zasięgu świadczonych działań poprzez wysyłanie informacji na tak zdobyte 

adresy e-mailowe instytucji publicznych. W ramach Programu funkcjonuje ponadto dedykowany 

system powiadomień, który pozwala na ich wysyłanie w zależności od tematyki do konkretnego 

rodzaju subskrybentów, co pozwala zwiększyć trafność adresowania realizowanych działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

Przedstawiciele IP wskazywali również, że Internet jest jednym z najważniejszych źródeł informowania 

potencjalnych interesariuszy o możliwościach oferowanych w Programie. W tym kontekście bardzo 

istotne jest prowadzenie strony internetowej RPO WM 2014-2020 oraz bieżące jej aktualizowanie. 

Zwrócono uwagę na zbliżoną szatę graficzną w ramach różnych programów operacyjnych. Jednolity 

system identyfikacji wizualnej w ramach stron internetowych programów operacyjnych powoduje, 

że podmioty, które korzystały już ze wsparcia (np. w ramach programów krajowych) nie mają trudności 

w nawigowaniu po stronie RPO WM 2014-2020. Zwrócono ponadto uwagę na rolę działań 

informacyjno-szkoleniowych w ramach portali społecznościowych, takich, jak: 

 Facebook, gdzie funkcjonują profile „Fundusze dla Mazowsza” (15 tys. obserwujących, ponad 

400 wpisów w samym 2020 r.), Aktywni na Mazowszu, (1,6 tys. obserwujących, ok. 200 wpisów 

w samym 2020 r.) oraz Forum Rozwoju Mazowsza (5,5 tys. obserwujących); 

 Twitter (profil „Fundusze dla Mazowsza” - blisko 1 000 obserwujących); 

 LinkedIn (profil „Fundusze dla Mazowsza” - blisko 1 000 obserwujących); 

 Instagram (powstały pod koniec 2019 r., ok. 200 obserwujących). 

Przedstawiciele IP odpowiedzialni za prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych wskazali 

również na niestandardowe sposoby działań, tj. banery w komunikacji miejskiej. W tym narzędziu 

upatrywano jednak raczej możliwości zwiększenia zainteresowania projektami przez uczestników, niż 

zainteresowania możliwością aplikowania o wsparcie przez potencjalnych wnioskodawców. 
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Zagadnienie badawcze: Które z zastosowanych instrumentów w największym stopniu przyczyniły 

się do wzrostu zainteresowania formami i możliwościami wsparcia oferowanymi w ramach RPO 

WM 2014-2020?16 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazali, że działania informacyjno-komunikacyjne 

podejmowane w ramach Programu wpisują się w ogólne trendy obserwowane w badaniach nad 

komunikacją. W przypadku komunikacji zapośredniczonej istotną rolę odgrywa tzw. kontakt 

asynchroniczny, tzn. pozwalający na dostęp do informacji o każdej porze. Media społecznościowe 

uznano za skuteczny kanał komunikacji, pozwalają one bowiem na taki kontakt. Ponadto, hasztagi, linki 

oraz możliwość reagowania na wpisy oraz ich komentowania, umożliwia odbiorcom dowolny 

i dopasowany do ich potrzeb przegląd informacji (np. poprzez wyszukanie wpisów opatrzonych 

konkretnymi hasztagami). 

Za najmniej przydatne eksperci uczestniczący w panelu delfickim uznali wykorzystanie 

tzw. „tradycyjnych” mediów – wiązali to ze spadkiem popularności prasy w wydaniu papierowym, 

co dodatkowo zostało pogłębione przez pandemię COVID-19, utrudniającą dostęp do tych mediów. 

W tym upatrywano, że znaczenie mediów społecznościowych oraz ogółu wydarzeń organizowanych 

w formule online wzrośnie w najbliższym czasie. Przyzwyczajenia nabyte w trakcie pandemii 

(np. przeniesienie zainteresowania z papierowych wydań gazet na wydania elektroniczne) mogą być 

kontynuowane również po jej ustąpieniu. Wskazywano, że prowadzenie profilów w mediach 

społecznościowych oraz całość działań podejmowanych w formule online powinny być kontynuowane 

– przynajmniej częściowo – również po zakończeniu pandemii. Wydarzenia online pozwalają bowiem 

na uczestnictwo osobom, które w innym przypadku miałyby utrudniony dostęp do nich (np. z uwagi na 

wykluczenie komunikacyjne, niepełnosprawność itp.). 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim zastanawiali się także, czy tak szeroki zakres działań 

informacyjno-szkoleniowych, jaki jest stosowany w RPO WM 2014-2020 jest zasadny. Wobec 

nieskuteczności części z działań (np. tych podejmowanych z wykorzystaniem prasy tradycyjnej) 

dyskutowali nad możliwością rezygnacji z tej formy, dzięki czemu większa część budżetu zostałaby 

przeznaczona na działania, które okazują się skuteczne (np. na organizację wydarzeń online). Uznali 

jednak, że przynajmniej częściowo działania w mediach tradycyjnych powinny zostać utrzymane 

z uwagi na możliwość poszerzenia w ten sposób grupy odbiorców informacji. Osoby reprezentujące 

IP wskazywały natomiast, że zwiększeniu skuteczności informacji zamieszczanych w mediach 

tradycyjnych może służyć wprowadzenie możliwości wykorzystywania mediów ponadregionalnych 

jako kanału komunikacji. Obecnie występuje bowiem ograniczenie w zakresie możliwości 

wykorzystania mediów do informowania o Programie do mediów regionalnych. Województwo 

mazowieckie, a zwłaszcza Region Warszawski Stołeczny, jest jednak na tyle specyficznym obszarem, 

że wykorzystanie mediów o zasięgu krajowym znajdowałoby swoje uzasadnienie. 

                                                           
16 Szerszej odpowiedzi na pytanie udzielono w przy pytaniu badawczym „Które z zastosowanych instrumentów 

w największym oraz w najmniejszym stopniu przyczyniły się do wzrostu zainteresowania możliwościami wsparcia 

oferowanymi w ramach RPO WM 2014-2020?” (zob. -> s. 65). 



 

83 | S t r o n a  

 

Zagadnienie badawcze: Czy zastosowane narzędzia należy zmodyfikować, aby w sposób bardziej 

efektywny przyczyniły się do realizacji celów określonych w Strategii Komunikacji RPO WM 2014-

2020?  

Zdaniem przedstawicieli IP RPO WM 2014-2020 odpowiedzialnych za prowadzenie działań 

informacyjno-szkoleniowych informowanie o Programie za pośrednictwem prasy cechowało się 

niewielką skutecznością. Wynikało to z tego, że prasa o zasięgu regionalnym ma niewielkie grono 

odbiorców, zaś z uwagi na ograniczenia przewidziane w zakresie działań informacyjnych możliwych do 

podejmowania w perspektywie finansowej 2014-2020 niemożliwe jest prowadzenie takich działań 

poprzez prasę ogólnopolską, o czym wspomniano we wcześniejszym podrozdziale. W przypadku 

specyficznego województwa, jakim jest Mazowsze, zasadne byłoby zaś uwzględnienie możliwości 

informowania za pomocą takich narzędzi. 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazywali, że po ustąpieniu sytuacji pandemicznej należy 

utrzymać działania polegające na organizacji spotkań i szkoleń w formie zdalnej (tutoriale, 

webinary), gdyż skierowanie większej uwagi na wydarzenia w formule online jest zbieżne z ogólną 

tendencją, jaką obserwuje się w badaniach o komunikacji. Rekomendowali również praktyczną, 

warsztatową formę spotkań i szkoleń jako sprzyjającą uczeniu się i zapamiętywaniu. Taka forma 

służyłaby również wzajemnemu uczeniu się w przypadku grup uczestników o niejednakowym poziomie 

wiedzy lub kompetencji.  

Eksperci wskazywali poza tym, że zasadne byłoby przeprowadzenie szkoleń i spotkań w formule 

dwufalowej – jednorazowe szkolenie może bowiem okazać się niewystarczające, bowiem dopiero 

po pewnym czasie, po przyswojeniu i przemyśleniu uzyskanej wiedzy odbiorca poddaje 

w wątpliwość pewne elementy swojego myślenia. Dlatego też zasadne byłoby zorganizowanie 

szybkiej ścieżki konsultacji dla uczestników szkolenia/spotkania, np. po kilku dniach, by dodatkowo 

wzmocnić efekt zorganizowanego wydarzenia oraz uzupełnić wiedzę uczestników. Sprzyjać to może 

stworzeniu wyższej jakości dokumentacji aplikacyjnej. 

Dobrym pomysłem byłoby również umieszczenie w Internecie webinaru typu Q&A, gdzie pracownik 

instytucji odpowiadałby na najczęściej pojawiające się pytania wnioskodawców i beneficjentów, 

np. w ramach danego naboru wniosków. Pytania wnioskodawców pochodzić mogłyby z komentarzy 

w mediach społecznościowych oraz z zapytań kierowanych telefonicznie, e-mailowo lub osobiście do 

przedstawicieli IP. Zwrócono też uwagę na filmy w postaci Tip’ów – np. „5 porad, jak uwzględnić 

w projekcie zasady horyzontalne”, „5 najczęściej popełnianych błędów we wnioskach o płatność” 

itp. – takie filmiki prezentowałyby najważniejsze informacje w kilkuminutowej, przystępnej formie, 

skoncentrowanej na danym zagadnieniu (np. na zasadach horyzontalnych, na składaniu wniosku 

o płatność). 

W zakresie wykorzystania mediów tradycyjnych wskazywano na to, że są one skuteczne, o ile 

przekaz w tych mediach nie jest impulsyjny, a jest dłuższy, nastawiony na przekazanie 

kompleksowych treści (np. w postaci audycji radiowej, wywiadu itp.). Wskazano, że radio można 

wykorzystać w inny sposób, niż dotychczas, np. poprzez udział pracowników instytucji bądź 
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beneficjentów w audycjach radiowych na temat rozwoju regionu, co dałoby – w opinii ekspertów – 

dużo lepsze efekty, niż przekaz reklamowy. 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim rozważali też zaangażowanie do przeprowadzenia szkoleń 

i spotkań beneficjentów, aby podzielili się oni z wnioskodawcami swoimi doświadczeniami oraz 

trudnościami, na jakie napotykali podczas aplikowania o wsparcie. 

Reasumując, zasadne jest wprowadzenie niewielkich zmian do stosowanych narzędzi informacyjno-

szkoleniowych. Zmiany te powinny polegać na uwzględnieniu, w ramach dotychczas podejmowanej 

przez IP aktywności, nowych działań informacyjnych, które pozwoliłyby zwiększyć skuteczność obecnie 

stosowanych rozwiązań. 

Zagadnienie badawcze: Czy osoby uczestniczące w szkoleniach organizowanych przez IP złożyły 

wniosek o dofinansowanie projektu? Jeżeli tak: czy przeszedł on pozytywnie ocenę 

formalną/merytoryczną/uzyskał dofinansowanie?  

W niniejszej części zaprezentowano odsetek beneficjentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo 

w szkoleniach lub spotkaniach informacyjnych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Zauważalny jest dużo wyższy stopień deklaracji uczestnictwa w szkoleniach wśród podmiotów, które 

korzystają ze wsparcia w ramach EFS – przede wszystkim w OP 8 RPO WM 2014-2020, niż w przypadku 

EFRR. Łącznie nieco ponad 28% beneficjentów zadeklarowało, że uczestniczyło w szkoleniach. 

 Wykres 31. Czy uczestniczył(a) Pan(i) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w szkoleniach lub 
spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia? [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, odsetek respondentów potwierdzających uczestnictwo, podział wg osi 
priorytetowych] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Uwzględniając zróżnicowanie na poziomie podregionów wskazać należy na nieco wyższy odsetek 

beneficjentów korzystających z możliwości udziału w szkoleniach na obszarze Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego, niż na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego (31,48% vs. 26,73%). 

Najniższy odsetek beneficjentów, którzy zdecydowali się na uczestnictwo, przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie, w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym dotyczył podmiotów realizujących 

projekty na terenie m.st. Warszawy oraz podregionu płockiego. 

Wykres 32. Czy uczestniczył(a) Pan(i) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w szkoleniach lub 
spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia? [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, odsetek respondentów potwierdzających uczestnictwo, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Osoby reprezentujące instytucje realizujące Program wskazały, że nie są prowadzone statystyki 

w zakresie tego, czy podmiot, który jest reprezentowany przez osobę uczestniczącą w szkoleniu złożył 

wniosek o dofinansowanie. Badanie nie umożliwia jednoznacznego odniesienia się do tej kwestii – 

wymagałoby to przeprowadzenia badań z uczestnikami szkoleń i spotkań informacyjnych, 

co nie zostało przewidziane w ramach metodologii niniejszej ewaluacji. Niemniej, uwzględniając wyniki 

całego badania należy wskazać, że w przypadku podmiotów najrzadziej korzystających ze spotkań 

i szkoleń obserwuje się najniższy wpływ realizowanych projektów na zasady horyzontalne, co – jak 

można się spodziewać – przełożyć się może również na inne kwestie, np. skuteczność wsparcia, 

osiągane rezultaty itp.17. 

                                                           
17 Zob. -> s. 104 i n. 
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Zagadnienie badawcze: Jeśli wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez osobę uczestniczącą 

w szkoleniu organizowanym przez IP nie przeszedł pozytywnie oceny/nie otrzymał dofinansowania, 

to jakie były tego przyczyny? 

Odnosząc się do odsetka wnioskodawców nieskutecznie aplikujących o wsparcie w Programie należy 

zauważyć, że w przypadku części poddziałań obserwuje się brak ich udziału w szkoleniach i spotkaniach 

informacyjnych. Sytuacja dotyczy zarówno poddziałań współfinansowanych z EFRR, jak i tych z EFS.  

W przypadku poddziałań współfinansowanych z EFS obserwuje się jednak niewielki odsetek 

podmiotów uczestniczących w wydarzeniach przygotowujących do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. Odnosząc się do podziału na podregiony obserwuje się, że większy odsetek 

wnioskodawców deklarujących udział w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych zamieszkuje Region 

Warszawski Stołeczny, niż Region Mazowiecki Regionalny, co prezentuje poniższy wykres. 

Wykres 33. Czy uczestniczył(a) Pan(i) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w szkoleniach lub 
spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia? [zestawienie odpowiedzi 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, odsetek osób deklarujących 
uczestnictwo w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Zauważa się większą częstość uczestnictwa w organizowanych działaniach informacyjno-

szkoleniowych przez wnioskodawców aplikujących o wsparcie w ramach EFS, niż w ramach EFRR. 

Wykres ukazujący odsetek wnioskodawców nieskutecznych w podziale na poddziałania prezentuje 

wykres poniżej. 
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Wykres 34. Czy uczestniczył(a) Pan(i) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w szkoleniach lub 
spotkaniach informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia? [zestawienie odpowiedzi 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, odsetek osób deklarujących 
uczestnictwo w szkoleniach/spotkaniach informacyjnych, podział wg poddziałań] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 
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Podmioty, które wskazywały, że nie uczestniczyły w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych 

organizowanych w ramach naborów wskazywały na zróżnicowane przyczyny tego stanu: 

 Brak wiedzy o organizowanych wydarzeniach; 

 Brak czasu na uczestnictwo w wydarzeniu; 

 Brak konieczności uczestnictwa w wydarzeniu z uwagi na zlecenie sporządzenia wniosku 

podmiotowi zewnętrznemu (firmie doradczej); 

 Brak konieczności uczestnictwa w wydarzeniu z uwagi na posiadanie wiedzy w zakresie 

sporządzania wniosków o dofinansowanie; 

 Brak wolnych miejsc w ramach organizowanych szkoleń/spotkań. 

Osoby deklarujące uczestnictwo w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych wskazywały natomiast, 

że ich uczestnictwo w wydarzeniach było determinowane: 

 Chęcią pozyskania wiarygodnej informacji; 

 Chęcią pozyskania ogólnej wiedzy przydatnej do realizacji projektu; 

 Chęcią poznania możliwości, jakie dają fundusze europejskie; 

 Chęcią usystematyzowania już posiadanej wiedzy na temat aplikowania i realizacji projektu; 

 Możliwością konsultacji bezpośredniej z pracownikiem instytucji organizującej konkurs oraz 

zadania pytań. 

Zdaniem przedstawicieli IP odpowiedzialnych za prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych 

organizowane wydarzenia wpłynęły na zmniejszenie liczby błędów dokonywanych przez 

wnioskodawców w dokumentacji aplikacyjnej. Zauważalne jest to podczas jakości dokumentacji 

składanej na początku perspektywy finansowej oraz w jej trakcie) – wraz z upływem czasu jakość ta 

ulegała poprawie, co przekładało się na ocenę wniosków o dofinansowanie, co potwierdzili również 

eksperci oceniający wnioski w ramach KOP. Przedstawiciele IP zwrócili uwagę na to, że część błędów, 

które standardowo pojawiają się we wnioskach o dofinansowanie wynika z braku uważności ze strony 

wnioskodawców (np. niepodpisanie wniosku, pominięcie któregoś z pól itp.). 

Nie są natomiast prowadzone statystyki wskazujące na skuteczność aplikowania wśród podmiotów 

uczestniczących w szkoleniach oraz nieuczestniczących w nich. Należy mieć też na uwadze, 

że prowadzenie takich statystyk byłoby utrudnione z tego względu, że w szkoleniach mogą 

uczestniczyć np. przedstawiciele firm doradczych przygotowujących wnioski o dofinansowanie, 

które same nie aplikują o wsparcie, ale odpowiadają za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla 

swoich klientów. Statystyki takie, nawet, gdyby istniały, nie pozwoliłyby na uwzględnienie 

wspomnianego faktu, co spowodowałoby niemożność prawidłowego wnioskowania na temat 

wpływu/braku wpływu szkoleń i spotkań informacyjnych na jakość składanych wniosków 

o dofinansowanie. 
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Zagadnienia badawcze: Czy wnioskodawcy i beneficjenci napotkali na jakiekolwiek bariery 

w uzyskaniu informacji? Jeżeli tak: na jakie, z czego wynikały i czym były spowodowane?  

Wnioskodawcy nieskutecznie aplikujący o wsparcie odnieśli się również do barier, jakie napotykali 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. W większości przypadków wskazali oni, 

że nie napotykali na takie trudności, co prezentuje wykres poniżej. 

Wykres 35. Czy napotkał(a) Pan(i) na jakiekolwiek bariery przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się 
o wsparcie, odsetek wnioskodawców deklarujących napotkanie barier, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Na występowanie barier wskazało średnio 17,21% wnioskodawców. Odsetek ten był dużo wyższy 

w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż Regionu Mazowieckiego Regionalnego (23,59% 

vs. 10,6%). W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego większe problemy napotykano 

w podregionach warszawskim wschodnim oraz warszawskim zachodnim, niż w m.st. Warszawie. 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego natomiast największą skalę barier odnotowano 

w przypadku podregionów płockiego oraz radomskiego. 
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W przypadku beneficjentów występowanie barier napotykanych przed złożeniem wniosku 

o dofinansowanie projektu potwierdziło średnio 5,93% badanych podmiotów. Podobnie, jak 

w przypadku wnioskodawców nieskutecznych, również w przypadku beneficjentów odsetek 

podmiotów napotykających na bariery wyższy był w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego, 

niż Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Wykres 36. Czy napotkał(a) Pan(i) na jakiekolwiek bariery przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, odsetek wnioskodawców deklarujących 
napotkanie barier, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Utrudnienia deklarowali wnioskodawcy w konkretnych poddziałaniach. Odnotowano je przede 

wszystkim w przypadku podmiotów ubiegających się o dofinansowanie w ramach działań i poddziałań 

1.2., 2.1.1., 4.1., 6.2., 8.3.1., 8.3.2. oraz 10.3.1. Bariery dotyczyły zatem zarówno wsparcia z EFRR, jak 

i z EFS, przy czym częściej dotyczyły tzw. projektów miękkich, planowanych do współfinansowania 

ze środków EFS. 
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Wykres 37. Czy napotkał(a) Pan(i) na jakiekolwiek bariery przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o 
wsparcie, odsetek wnioskodawców deklarujących napotkanie barier, podział wg poddziałań] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 
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Bariery w dostępie do informacji drogą elektroniczną 

Co trzeci wnioskodawca nieskutecznie ubiegający się o dofinansowanie zadeklarował, że bariery 

w dostępie do informacji drogą elektroniczną w ich przypadku nie wystąpiły. Na brak trudności częściej 

wskazywali wnioskodawcy z Regionu Mazowieckiego Regionalnego (34,00%), niż z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego (17,17%). Odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się 

o dofinansowanie w podziale na podregiony prezentuje zamieszczony poniżej wykres. 

Wykres 38. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do informacji o dofinansowaniu 
przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet)? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców 
nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, odsetek wnioskodawców deklarujących napotkanie 
barier, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o dofinansowanie wskazali również na konkretne bariery, 

jakie towarzyszyły im w dostępie do informacji. Wskazywali na brak wystarczającej wiedzy 

do znalezienia odpowiednich, potrzebnych informacji na stronie internetowej, duży zakres 

dokumentacji, z jaką należy się zapoznać przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz 

niespójność informacji, które znajdowano w Internecie (odpowiedzi wchodzące w zakres kategorii 

„inne”). Wskazywano na trudności nie tylko w znalezieniu informacji przez Internet, ale również 

na problemy techniczne, uniemożliwiające sprawne złożenie wniosku przez Internet (przeciążenie 

LSI). Wnioskodawcy wskazywali, że sytuacje takie wydłużyły proces przygotowania wniosku, 

w niektórych przypadkach konieczne było także wspomożenie wiedzy zdobytej przez Internet 
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konsultacjami z pracownikami IOK. Należy również zauważyć, że wnioskodawcy z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego średnio dwukrotnie rzadziej napotykali na trudności w dostępie 

do informacji o dofinansowaniu przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet), niż 

wnioskodawcy z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Tabela 17. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do informacji o dofinansowaniu 
przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet)? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców 
nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg podregionów] 

Podregion 

Trudność w 
znalezieniu 

informacji na 
stronie 

Nieaktualne 
informacje na 

stronie 

Informacje 
zamieszczane zbyt 

późno  
Inne bariery Brak barier 

m.st. Warszawa 12,50% 0,00% 4,17% 66,67% 16,67% 

warszawski 
wschodni 

9,09% 0,00% 0,00% 72,73% 18,18% 

warszawski 
zachodni 

16,67% 0,00% 0,00% 66,67% 16,67% 

ciechanowski 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

ostrołęcki 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

płocki 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 

radomski 12,50% 0,00% 0,00% 37,50% 50,00% 

siedlecki 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 

 Województwo 
mazowieckie - 
średnio 

8,45% 1,41% 5,63% 50,70% 33,80% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Analizie poddano również bariery napotykane przez beneficjentów. 

Brak występowania trudności zadeklarował średnio co czwarty beneficjent z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego oraz co trzeci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Najmniejsze 

nasilenie występowania barier odnotowano w podregionach ostrołęckim oraz ciechanowskim, 

największe zaś – w podregionach żyrardowskim i radomskim. Tym samym należy zwrócić uwagę, 

że pod względem występowania trudności i nasilenia tego zjawiska Region Mazowiecki Regionalny 

jest bardzo zróżnicowany. Ponadto, o ile w przypadku beneficjentów oraz wnioskodawców 

nieskutecznych z Regionu Mazowieckiego Regionalnego odsetek podmiotów deklarujących 

niewystępowanie barier jest zbliżony, o tyle w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego 

obserwuje się, że wskaźnik ten jest niższy w przypadku wnioskodawców, niż w przypadku 

beneficjentów. Tym samym można identyfikować, że jedną z przyczyn nieuzyskania wsparcia jest 

trudność w dostępie do informacji o tym, jak prawidłowo przygotować dokumentację – być może 

wynikająca z niewystarczających umiejętności samodzielnego znajdywania materiałów przez 

wnioskodawców. 
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Wykres 39. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do informacji o dofinansowaniu 
przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet)? Proszę wskazać wszystkie trudności, na jakie 
Pan(i) napotkał(a) [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, odsetek osób deklarujących napotkanie 
barier, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego występowanie barier nie cechuje 

się istotnymi różnicami. Analiza desk research dokonana przez Zespół Badawczy nie wykazała, by wśród 

trudności, na które mogą napotykać beneficjenci były nieaktualne informacje na stronie internetowej. 

Ponownie należy podkreślić, że wskazany aspekt dotyczyć może braku wśród badanych podmiotów 

umiejętności samodzielnego znalezienia niezbędnych informacji. W opinii beneficjentów szkolenia 

oraz spotkania informacyjne były organizowane zbyt późno względem terminu przewidzianego na 

złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku podmiotów nieposiadających doświadczenia istotną 

rolę pełni czas, który poświęcony zostanie na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, dlatego 

wskazany aspekt należy uznać za mogący mieć wpływ na jakość składanej dokumentacji. 
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Wykres 40. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do informacji o dofinansowaniu 
przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet)? Proszę wskazać wszystkie trudności, na jakie 
Pan(i) napotkał(a) [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, 
podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 41. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do informacji o dofinansowaniu 
przekazywanych drogą elektroniczną (przez Internet)? Proszę wskazać wszystkie trudności, na jakie 
Pan(i) napotkał(a) [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, 
podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

26,00%

10,00%

12,00%

34,00%

28,57%

3,57%

10,71%

25,00%

29,63%

3,70%

18,52%

22,22%

Trudność w znalezieniu informacji na
stronie

Nieaktualne informacje na stronie

Informacje zamieszczane zbyt późno (np.
informacje o szkoleniach tuż przed ich

terminem)

Inne bariery

Podregion m.st. Warszawa Podregion warszawski wschodni Podregion warszawski zachodni

2
5

,0
0

%

1
4

,2
9

%

7
,6

9
%

2
2

,2
2

%

2
0

,0
0

%

8
,3

3
%

1
4

,2
9

%

8
,3

3
%

7
,6

9
%

4
4

,4
4

%

3
3

,3
3

%

8
,3

3
%

4
6

,1
5

%

2
2

,2
2

%

4
0

,0
0

%

6
6

,6
7

%

Podregion
ciechanowski

Podregion
ostrołęcki

Podregion płocki Podregion
radomski

Podregion
siedlecki

Podregion
żyrardowski

Trudność w znalezieniu informacji na stronie
Nieaktualne informacje na stronie
Informacje zamieszczane zbyt późno (np. informacje o szkoleniach tuż przed ich terminem)
Inne bariery



 

96 | S t r o n a  

 

Bariery w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 

Występowanie barier w konsultacjach z pracownikami IOK deklarowali dużo częściej wnioskodawcy 

z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż z Regionu Warszawskiego Stołecznego (28,33% 

vs. 67,73%). W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego problemy dotyczyły podregionów 

warszawskiego wschodniego oraz m.st. Warszawy. W przypadku Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego – podregionów ostrołęckiego, żyrardowskiego oraz płockiego. Wnioskodawcy 

deklarowali, że napotykane trudności wydłużyły czas przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz 

wzmocniły ich przekonanie co do tego, że zasadne jest zaangażowanie do stworzenia wniosku 

zewnętrznej firmy doradczej. 

Wykres 42. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 
organizujących nabór? [odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie 
deklarujących brak wystąpienia barier, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

W konsultacjach z pracownikami instytucji organizujących nabór na trudności napotykały podmioty 

zarówno z Regionu Warszawskiego Stołecznego, jak i z Regionu Mazowieckiego Regionalnego . Bariery, 

na jakie napotykali wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie były zależne 

od reprezentowanego podregionu. 
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Wykres 43. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 
organizujących nabór? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Beneficjenci z Regionu Warszawskiego Stołecznego częściej, niż wnioskodawcy z tego obszaru 

wskazywali na występowanie barier w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji organizującej 

nabór. Problemy powodowane były przede wszystkim ogólnym charakterem przekazywanych 

informacji oraz trudnościami w nawiązaniu skutecznego kontaktu. 

Wykres 44. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 
organizujących nabór? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o 
wsparcie z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 
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Wykres 45. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 
organizujących nabór? Proszę wskazać wszystkie trudności, na jakie Pan(i) napotkał(a) [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie zwrócili uwagę na utrudniony kontakt 

z pracownikami IOK (trudności w dodzwonieniu się, kontakt po dodzwonieniu się był przekładany – 

pracownik oddzwaniał w tzw. „wolnej chwili”). W przypadku podregionu ciechanowskiego 

największą barierą był utrudniony kontakt z pracownikiem IOK, podobnie w przypadku podregionu 

ostrołęckiego (w tym przypadku wskazywano na ten problem w ramach kategorii „inne”). W przypadku 

podregionu płockiego wskazywano głównie na niewystarczające przygotowanie pracownika do 

udzielenia kompleksowej informacji, zaś w przypadku podregionu siedleckiego – na ogólny charakter 

przekazywanej wiedzy. 

Wykres 46. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 
organizujących nabór? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o 
wsparcie z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

21,74%

8,70%

15,22%

4,35%

50,00%

23,33%

10,00%

16,67%

3,33%

46,67%

33,33%

16,67%
12,50%

0,00%

37,50%

Ogólny charakter
przekazywanych

informacji

Niewystarczająca
wiedza pracownika do
udzielenia odpowiedzi

na pytania

Trudności w kontakcie z
pracownikiem

Inne bariery Nie napotkałem(am) na
żadne bariery w tym

zakresie

Podregion m.st. Warszawa Podregion warszawski wschodni Podregion warszawski zachodni

20,00% 25,00%

50,00%
40,00%

50,00%

20,00%

100,00%

25,00%

Podregion
ciechanowski

Podregion ostrołęcki Podregion płocki Podregion radomski Podregion siedlecki

Ogólny charakter przekazywanych informacji

Niewystarczająca wiedza pracownika do udzielenia odpowiedzi na pytania

Trudności w kontakcie z pracownikiem

Inne bariery



 

99 | S t r o n a  

 

Wśród beneficjentów skala występowania barier była dużo bardziej zróżnicowana, występowały one 

również wśród podmiotów z podregionów, w przypadku których nie odnotowano barier dotyczących 

wnioskodawców. Są one zatem charakterystyczne dla etapu realizacji/rozliczania projektu. Z tej 

przyczyny zalecane jest zwrócenie większej uwagi na wdrażanie rozwiązań niwelujących bariery, 

z którymi spotykają się beneficjenci na etapie realizacji oraz rozliczania uzyskiwanego wsparcia. 

Wykres 47. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do konsultacji z pracownikami instytucji 

organizujących nabór? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Bariery w dostępie do publikacji 

Bariery związane z dostępem do publikacji częściej deklarowane były przez wnioskodawców 

z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż z Regionu Warszawskiego Stołecznego – w przypadku 

Regionu Warszawskiego Stołecznego brak barier zadeklarowało 76,77% wnioskodawców, zaś 

w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego – jedynie 57,14% (niemal 20 punktów 

procentowych mniej). W przypadkach, w których zadeklarowano wystąpienie trudności wskazywano, 

że wpłynęły one na proces aplikowania poprzez: 

 Wydłużenie procesu przygotowania dokumentacji; 

 Błędną interpretację oraz wynikające z tego błędne sporządzenie wniosku o dofinansowanie; 

 Podjęcie decyzji o powierzeniu sporządzenia wniosku o dofinansowanie firmie zewnętrznej. 
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Wykres 48. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do publikacji na temat dofinansowania? 
[odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie deklarujących brak 
występowania barier, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wnioskodawcy nieskutecznie ubiegający się o wsparcie ze środków RPO WM 2014-2020 wskazywali, 

że główną barierą w korzystaniu z publikacji na temat dofinansowania była bardzo duża ilość 

informacji, z jaką należało się zapoznać celem sporządzenia wniosku o dofinansowanie (odpowiedź 

wpisująca się w kategorię „inne”). Ponadto za trudność uznano hermetyczny język przekazywanych 

informacji, na co uwagę zwrócili przede wszystkim wnioskodawcy z podregionu siedleckiego. Dla części 

wnioskodawców (przede wszystkim z podregionów płockiego, radomskiego oraz warszawskiego 

zachodniego) barierą był ogólny charakter informacji zawartych w dostępnych publikacjach. 

Zauważyć należy, że wnioskodawcy z Regionu Warszawskiego Stołecznego nieskutecznie ubiegający 

się o wsparcie rzadziej, niż wnioskodawcy z Regionu Mazowieckiego Regionalnego napotykali na 

bariery. Występujące trudności były jednak bardziej zróżnicowane w przypadku podmiotów 

reprezentujących Region Warszawski Stołeczny. Wskazania wnioskodawców w podziale na podregiony 

prezentuje wykres w dalszej części raportu. 
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Wykres 49. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do publikacji na temat dofinansowania? 
[zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wśród beneficjentów główną barierą, na jaką zwracano uwagę była zbyt duża ilość przekazywanych 

informacji, co może być związane z tym, że beneficjenci w przeciwieństwie do wnioskodawców 

nieskutecznych muszą zapoznać się z dużo większym zakresem wiedzy (np. z zakresu rozliczania 

projektu, informowania o finansowaniu projektu itp.), co może powodować konieczność zwiększonej 

absorpcji informacji. 
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Wśród beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego dużo większe znaczenie, niż 

w przypadku wnioskodawców nieskutecznych z tego obszaru odgrywa także ogólny charakter 

przekazywanych informacji. Może być to związane z tym, że realizacja projektu wymaga uzyskania dużo 

większej i dużo bardziej szczegółowej wiedzy, niż wymagana do złożenia wniosku o dofinansowanie – 

stąd istotne znaczenie tej bariery. Podobna może być przyczyna wskazywania przez badanych 

beneficjentów skomplikowania języka, jakim przekazywane są informacje. 

Wykres 50. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do publikacji na temat dofinansowania? 
Proszę wskazać wszystkie trudności, na jakie Pan(i) napotkał(a) [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego wskazać należy na duży stopień skomplikowania 

języka, co stanowiło stosunkowo często wskazywaną przez beneficjentów kwestię. Pozwala to na 

potwierdzenie, że język stosowany w niektórych kanałach informacyjnych jest hermetyczny, czego 

dowiodła analiza poziomu przystępności tekstu. Najrzadziej natomiast (jedynie w przypadku dwóch 

podregionów – ostrołęckiego i radomskiego) wskazywano na trudności w pozyskaniu, znalezieniu lub 

pobraniu informacji. 

17,03%

15,08%

26,17%

8,96%

2,57%

30,19%

12,69%

20,75%

23,16%

3,60%

4,17%

35,63%

Ogólny charakter przekazywanych informacji

Zbyt duża ilość przekazywanych informacji

Skomplikowany język przekazywanych informacji

Trudności z uzyskaniu/znalezieniu/pobraniu publikacji

Inne bariery

Nie napotkałem(am) na żadne bariery w tym zakresie

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny



 

103 | S t r o n a  

 

Wykres 51. Na jakie bariery napotykał(a) Pan(i) w dostępie do publikacji na temat dofinansowania? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Propozycje niwelowania barier 

Eksperci uczestniczący w panelu delfickim wskazywali, że przyczyną najczęściej występujących barier 

w dostępie do informacji (zbyt rzadka organizacja spotkań oraz ograniczona liczba uczestników 

mogących brać udział w wydarzeniu) mogą być kwestie organizacyjne, wynikające z pandemii COVID-

19. Wskazywali również na to, że zróżnicowana wiedza, jaką cechują się uczestnicy skutkuje 

niedopasowaniem treści szkoleń i spotkań informacyjnych do oczekiwań uczestników. Z tego 

względu rekomenduje się przyjęcie warsztatowej formy wydarzeń informacyjno-szkoleniowych 

w ramach Programu. Rozwiązania tej trudności można również upatrywać w stworzeniu wydarzeń 

uzupełniających szkolenie (np. następująca kilka dni po nim ścieżka konsultacji bezpośrednich lub 
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stworzenie filmu typu Q&A z odpowiedziami na najczęstsze pytania/wątpliwości uczestników, jakie 

zgłaszali oni już po wydarzeniu). 

Przyczyn występowania barier komunikacyjnych eksperci uczestniczący w panelu delfickim upatrywali 

natomiast w braku wystarczających kompetencji cyfrowych odbiorców. 

W odpowiedzi na trudności dotyczące hermetycznego języka wskazano na możliwość wprowadzenia 

systemu pop-up’owego hiperlinkowania, która to opcja mogłaby być wyłączana przez użytkownika 

w przypadku, gdy uznałby ją za niepotrzebną. System taki zakłada stworzenie, na wzór portalu 

Wikipedia, systemu linków (odnośników), które pozwalałyby na wyświetlenie np. definicji 

trudniejszego słowa po najechaniu na dane słowo kursorem lub przejście do konkretnej podstrony 

bezpośrednio z poziomu tekstu zawartego na stronie, poprzez kliknięcie w dane słowo. Rozwiązanie 

tego typu przedstawiono na poniższym rysunku. 

Rysunek 6. Rozwiązanie prezentujące system pop-up’owego hiperlinkowania 

 

Źródło: www.wikipedia.pl dla hasła „Unia Europejska” (dostęp: 12.02.2021). 

Przedstawiciele IP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazywali, że w ich opinii wnioskodawcy 

mają wystarczający dostęp do informacji. Potwierdzili także, że informacje są przekazywane 

wnioskodawcom w zróżnicowany sposób. Przede wszystkim wskazali na stronę internetową Programu 

oraz stronę Funduszy Europejskich, które stanowią podstawowe źródło informacji. Ponadto zwrócili 

uwagę na wyczerpujące zapisy regulaminów naborów w trybie konkursowym oraz szkolenia i spotkania 

informacyjne organizowane przed naborem lub w trakcie naboru wniosków, co pozwala na rozwianie 

wątpliwości wyrażanych przez wnioskodawców. Przedstawiciele IŻ oraz IP wskazywali jednak, że o ile 

dostępność informacji należy ocenić pozytywnie, o tyle ilość informacji i przepisów, z którymi muszą 

zapoznać się wnioskodawcy oraz hermetyczny, specyficzny język utrudniają percepcję przekazywanej 

wiedzy. Jest to trudne zwłaszcza dla niedoświadczonych wnioskodawców, którzy składają wniosek 

o dofinansowanie po raz pierwszy. Przedstawiciele IP wskazali, że w obliczu wyzwania, jakim jest 

zapoznanie się we wszystkimi procedurami regulującymi opracowanie wniosku o dofinansowanie 

wnioskodawcy wolą scedować obowiązek opracowania dokumentacji projektowej na firmy doradcze 
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profesjonalnie zajmujące się doradztwem w zakresie Funduszy Europejskich18. Nie jest to jednak 

optymalne rozwiązanie, bowiem przedstawiciele takich firm nie do końca są w stanie dostosować 

zapisy dokumentacji projektowej do specyfiki podmiotu, który dany projekt będzie realizował, co może 

powodować niższą jakość wdrażanych przedsięwzięć. 

Zagadnienia badawcze: Czy uzyskane z IP informacje miały wpływ na podjęcie decyzji o złożeniu 

wniosku i jego kształcie (w szczególności w obszarze kwalifikowalności wydatków)? Jak silny 

jest/był wpływ innych źródeł informacji?  

W ramach analiz dokonano również oceny użyteczności poszczególnych narzędzi informacyjnych. 

W tym zakresie zweryfikowano m.in. to, czy prowadzone spotkania i szkolenia wpłynęły na modyfikację 

wniosku o dofinansowanie. 

Dokonanie zmian we wniosku o dofinansowanie w wyniku udziału w szkoleniu lub spotkaniu 

informacyjnym zadeklarowało średnio 29,21% wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się 

o wsparcie. Odsetek ten był o ponad 10 punktów procentowych wyższy w przypadku Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego, niż w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego (36,25% 

vs. 25,53%). Zmiany deklarowali przede wszystkim wnioskodawcy reprezentujący podregion siedlecki 

oraz ostrołęcki. 

Wykres 52. Czy w wyniku udziału w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym zmodyfikował(a) Pan(i) 
wniosek o dofinansowanie? [odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie 
deklarujących dokonanie zmian we wniosku, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

                                                           
18 Potwierdziło to badanie ilościowe przeprowadzane z wnioskodawcami oraz beneficjentami wsparcia. 
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Odnosząc uzyskane wyniki do odpowiedzi beneficjentów należy wskazać, że odsetek podmiotów 

deklarujących wprowadzenie we wniosku o dofinansowanie zmiany po udziale w szkoleniu lub 

spotkaniu informacyjnym jest w tej grupie niższy, niż w grupie wnioskodawców nieskutecznie 

ubiegających się o dofinansowanie. Odnotowane wartości są w przypadku beneficjentów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego o blisko 8 punktów procentowych niższe, niż w przypadku 

wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie z tego obszaru, zaś w przypadku 

beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego – o ponad 20 punktów procentowych niższe. 

Zmian we wniosku o dofinansowanie dokonywali ponadto wnioskodawcy reprezentujący określone 

poddziałania. Odnotowano, że spośród 27 analizowanych poddziałań dokonanie zmian we wniosku 

o dofinansowanie w wyniku udziału w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym deklarowano 

w 13 poddziałaniach. Nie obserwuje się zależności pomiędzy funduszem, w ramach którego 

wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie (EFS, EFRR), a modyfikacją wniosku w wyniku udziału 

w wydarzeniu informacyjno-szkoleniowym. 

Wykres 53. Czy w wyniku udziału w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym zmodyfikował(a) Pan(i) 
wniosek o dofinansowanie? [odsetek beneficjentów potwierdzających modyfikację wniosku 
o dofinansowanie w wyniku udziału w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wnioskodawcy i beneficjenci wskazywali również, w jakim zakresie dokonali modyfikacji wniosku 

o dofinansowanie w wyniku udziału w szkoleniu bądź spotkaniu informacyjnym. Największe zmiany – 
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w zakresie zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców nieskutecznych – dotyczyły kwalifikowalności 

kosztów. W dalszej kolejności należy wskazać na tematykę projektu, która uległa zmianie bądź 

doprecyzowaniu w przypadku beneficjentów oraz na okres realizacji wsparcia, co było istotne 

zwłaszcza dla wnioskodawców. 

Należy zatem wskazać, że wnioskodawcy, którzy nie uzyskali dofinansowania częściej dokonywali 

zmian we wniosku o dofinansowanie niż podmioty, które dofinansowanie otrzymały. Świadczy to 

nie tylko o wpływie szkoleń i spotkań informacyjnych, które mogą przyczynić się pozytywnie do 

jakości składanej dokumentacji, ale również o tym, że przygotowana dokumentacja w przypadku 

wnioskodawców nieskutecznie aplikujących mogła być niedopracowana bądź nieprzemyślana, 

co powodowało konieczność wprowadzenia modyfikacji.  

Wykres 54. W jakiej części zmodyfikował(a) Pan(i) wniosek o dofinansowanie w wyniku udziału 
w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów oraz 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401) oraz badania 
metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Największy katalog zmian, jakie zostały wprowadzone we wniosku zadeklarowali wnioskodawcy 

z podregionu ostrołęckiego. W przypadku podregionów warszawskiego wschodniego oraz 

siedleckiego, a także m.st. Warszawy obserwuje się, że zmiany dotyczą głównie kwalifikowalności 

kosztów. W przypadku pozostałych podregionów nie zauważa się istotnie przeważających tendencji. 

Skala dokonywanych zmian była określana w zróżnicowany sposób. W przypadku podregionu 

ostrołęckiego była ona określana przez badane podmioty jako duża, zaś w przypadku pozostałych 
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podregionów – jako przeciętna bądź mała. Zestawienie odpowiedzi zarówno wnioskodawców 

nieskutecznie aplikujących, jak i beneficjentów dotyczące tego, w jakim zakresie wprowadzono zmiany 

do dokumentacji aplikacyjnej, przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 18. W jakiej części zmodyfikował(a) Pan(i) wniosek o dofinansowanie w wyniku udziału 
w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym? [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie 
ubiegających się o wsparcie, podział wg podregionów] 

Podregion 
w zakresie 
tematyki 

W zakresie 
kwalifikow

alności 
kosztów 

W zakresie 
wpływu na 

zasady 
horyzontal

ne 

W zakresie 
okresu 

realizacji 
wsparcia 

W zakresie 
grupy 

docelowej 

W innym 
zakresie 

Nie 
wiem/nie 
pamiętam 

m.st. 
Warszawa 

0,00% 77,78% 0,00% 11,11% 0,00% 11,11% 0,00% 

warszawski 
wschodni 

0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 

warszawski 
zachodni 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

ciechanowski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

ostrołęcki 14,29% 28,57% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 

płocki 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

radomski 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 

siedlecki 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 

żyrardowski 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Średnio 3,33% 50,00% 3,33% 10,00% 6,67% 10,00% 16,67% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Tabela 19. W jakiej części zmodyfikował(a) Pan(i) wniosek o dofinansowanie w wyniku udziału 
w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

Region/ 
podregion  

W 
zakresie 
tematyki 
projektu 

W zakresie 
kwalifikow

alności 
kosztów 

W zakresie 
wpływu na 

zasady 
horyzon-

talne 

W zakresie 
okresu 

realizacji 
wsparcia 

W zakresie 
grupy 

docelowej 

W innym 
zakresie 

Nie 
wiem/ 

nie 
pamię-

tam 

m.st. Warszawa 3,70% 40,74% 0,00% 29,63% 7,41% 7,41% 11,11% 

Warszawski 
wschodni 

15,38% 38,46% 0,00% 7,69% 15,38% 15,38% 7,69% 

Warszawski 
zachodni 

22,73% 31,82% 9,09% 4,55% 18,18% 0,00% 13,64% 

Region 
Warszawski 
Stołeczny - 
średnio 

13,94% 37,01% 3,03% 13,96% 13,66% 7,60% 10,81% 
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Region/ 
podregion  

W 
zakresie 
tematyki 
projektu 

W zakresie 
kwalifikow

alności 
kosztów 

W zakresie 
wpływu na 

zasady 
horyzon-

talne 

W zakresie 
okresu 

realizacji 
wsparcia 

W zakresie 
grupy 

docelowej 

W innym 
zakresie 

Nie 
wiem/ 

nie 
pamię-

tam 

Ciechanowski 37,50% 50,00% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ostrołęcki 15,00% 40,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 5,00% 

Płocki 16,67% 66,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 

Radomski 12,50% 43,75% 6,25% 0,00% 12,50% 12,50% 12,50% 

Siedlecki 8,33% 58,33% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 

Żyrardowski 55,56% 22,22% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 

Region 
Mazowiecki 
Regionalny - 
średnio 

24,26% 46,83% 8,59% 5,46% 7,36% 4,58% 2,92% 

Średnio 17,29% 41,35% 6,02% 9,77% 11,28% 6,77% 7,52% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Analizie poddano również skalę zmian w podziale na rodzaj wprowadzonych we wniosku modyfikacji 

oraz podregion reprezentowany przez danego beneficjenta. W przypadku tematyki projektu większość 

beneficjentów określiła wprowadzone zmiany jako przeciętne. 

Wykres 55. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w zakresie tematyki projektu? [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Podobnie było w zakresie kwalifikowalności kosztów. W tym przypadku również zmiany zostały 

określone przez beneficjentów w większości jako przeciętne, jednak zauważa się nieco większy, niż 

w przypadku zakresu projektu, odsetek podmiotów deklarujących, że zmiany były duże. 

Wykres 56. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w zakresie kwalifikowalności kosztów 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wpływ projektu na zasady horyzontalne nie był aspektem, który w wyniku udziału przez beneficjentów 

w szkoleniach i spotkaniach informacyjnych uległ istotnej zmianie. W tym przypadku skala modyfikacji 

została określona w większości przypadków jako niewielka. Dużą skalę zmian w tym zakresie obserwuje 

się jedynie w przypadku podregionu radomskiego oraz siedleckiego. 
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Wykres 57. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w zakresie wpływu na zasady horyzontalne 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Bardzo duże zmiany odnotowano w przypadku kolejnego badanego aspektu – okresu realizacji 

wsparcia, co prezentuje poniższy wykres. Zmiany w tym zakresie zadeklarowali jednak beneficjenci 

z nie wszystkich podregionów. 

Wykres 58. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w zakresie okresu realizacji wsparcia 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Zmiany dotyczące grupy docelowej dotyczyły jedynie części podregionów, podobnie jak modyfikacje 

w innym zakresie, niż wskazany powyżej. W tym kontekście wprowadzane do wniosku korekty 

scharakteryzowano przede wszystkim jako przeciętne. 

Wykres 59. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w zakresie grupy docelowej [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 60. Jak ocenia Pan(i) skalę dokonanych zmian w innym zakresie [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Podsumowując, szkolenia i spotkania informacyjne wpływają na jakość wniosków o dofinansowanie, 

które są składane przez podmioty uczestniczące w tych wydarzeniach. Zmiany dotyczą przede 

wszystkim kwalifikowalności kosztów oraz okresu realizacji projektu, co może sugerować, że w tych 

obszarach wnioskodawcy mają największe problemy z prawidłowym sformułowaniem treści 

dokumentacji. Duży zakres zmian we wnioskach wśród podmiotów, które nie uzyskały wsparcia 

sugerować jednak może niedopracowanie i brak przemyślenia planowanego projektu. Działalność 

informacyjno-szkoleniowa IP nie powinna natomiast wpływać na generalne założenia projektu. 

Dokonywanie znaczących zmian we wniosku w ostatnim momencie (np. tuż przed złożeniem wniosku, 

na skutek udziału w spotkaniu informacyjnym) może powodować bowiem, że wprowadzone korekty 

będą skutkowały niespójnością wniosku (przykładowo, może dojść do sytuacji, w której wnioskodawca, 

uzyskując informację o konieczności uwzględnienia w projekcie zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zadeklaruje, że dla 

uczestników z niepełnosprawnościami, deklarujących taką potrzebę, zapewniony zostanie transport na 

miejsce realizacji projektu, jednak nie uwzględni kosztów z tym związanych w budżecie 

przedsięwzięcia). 

Zagadnienia badawcze: Czy wnioskodawcy i beneficjenci korzystali z infolinii? Jeżeli tak: jak ją 

oceniają? Jeżeli nie: dlaczego? Jakie napotkali bariery w dostępie do infolinii?  

Użyteczność zbadano również w odniesieniu do możliwości konsultacji telefonicznych z pracownikami 

PIFE. Z możliwości takiej skorzystało średnio 39,15% wnioskodawców, którzy nie uzyskali wsparcia 

ze środków Programu. Obserwuje się wyższy odsetek wykorzystania tego źródła informacji 

w przypadku podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego (41,39%), niż w przypadku Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego (31,23%). Pomimo, że średnia ocena wykorzystania tego narzędzia dla 

Regionu Mazowieckiego Regionalnego jest niższa, to właśnie podregiony płocki oraz radomski 

stanowią te obszary, z których wnioskodawcy najczęściej deklarowali korzystanie z infolinii. Najmniej 

przydatna była ona dla wnioskodawców z podregionów żyrardowskiego (żaden z nich nie zadeklarował 

korzystania z porad telefonicznych) oraz ciechanowskiego (23,81%). 
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Wykres 61. Czy korzystał(a) Pan(i) z telefonicznych konsultacji z pracownikami Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich? [odsetek wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o 
wsparcie potwierdzających korzystanie z konsultacji, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

W przypadku beneficjentów obserwuje się niższy odsetek podmiotów deklarujących korzystanie 

z konsultacji telefonicznych z pracownikami PIFE, niż w przypadku wnioskodawców nieskutecznie 

aplikujących o wsparcie. Odsetek ten jest dużo niższy w przypadku beneficjentów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego. Największe różnice obserwuje się w przypadku m.st. Warszawy. 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego średnia różnica nie jest na poziomie istotności 

statystycznej: na poziomie podregionów obserwuje się jednak różnice. Połowa wnioskodawców 

z podregionu płockiego zadeklarowała korzystanie z takich porad – zaś w przypadku beneficjentów 

z omawianego podregionu korzystanie z takiego rozwiązania potwierdził niespełna co czwarty badany 

podmiot. Podobne tendencje zaobserwowano w przypadku podregionu radomskiego. Nie stwierdzono 

ponadto, by wnioskodawcy nieskuteczni z podregionu żyrardowskiego uczestniczyli w konsultacjach 

telefonicznych, natomiast beneficjenci z tego obszaru zadeklarowali wykorzystywanie takiej opcji 

(31,91%). 
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Wykres 62. Czy korzystał(a) Pan(i) z telefonicznych konsultacji z pracownikami Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich? [odsetek beneficjentów potwierdzających korzystanie 
z konsultacji, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wnioskodawcy, którzy potwierdzili, że korzystali z konsultacji telefonicznych z pracownikami PIFE 

wskazywali na trudności, na które napotykali podczas posiłkowania się tą formą pomocy. 

Występowanie barier stwierdził średnio co czwarty badany wnioskodawca (25,48%). Wyższy odsetek 

występowania trudności zaobserwowano w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż 

w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego. Najmniejszą skalę występowania utrudnień 

odnotowano w przypadku wnioskodawców z podregionów ciechanowskiego (żaden z wnioskodawców 

nie potwierdził wystąpienia barier), warszawskiego zachodniego (10,00%) oraz radomskiego (11,76%). 

Analizując odpowiedzi beneficjentów na analogiczne pytanie stwierdzić należy, że wśród 

beneficjentów trudności występowały relatywnie rzadziej, niż w przypadku wnioskodawców 

nieskutecznych. Największe różnice w występowaniu trudności deklarowane przez wnioskodawców 

(w porównaniu z beneficjentami) zaobserwowano wśród podmiotów z m.st. Warszawy (19,25 p.p.), 

podregionu warszawskiego wschodniego (18,09 p.p.) oraz płockiego (16,89 p.p.). 
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Wykres 63. Czy napotkał(a) Pan(i) na jakieś trudności podczas korzystania z porad telefonicznych? 
[odsetek beneficjentów i wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie 
potwierdzających występowanie trudności, podział wg regionów i podregionów] 

 
Na wykresie nie umieszczono podregionu ciechanowskiego, gdyż zarówno beneficjenci, jak i wnioskodawcy 
nieskutecznie aplikujący o wsparcie nie wskazali na to, żeby podczas korzystania z porad telefonicznych wystąpiły 
bariery. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401) oraz badania 
CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wnioskodawcy, którzy wskazali, że spotkali się z trudnościami podczas korzystania z porad 

telefonicznych, wskazywali na dwa rodzaje barier: długie oczekiwanie na konsultację oraz brak 

wystarczającej wiedzy pracownika do udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Trudności 

te wystąpiły w przypadku połowy badanych wnioskodawców. Na brak wystarczającego poziomu 

wiedzy pracowników PIFE wskazywały przede wszystkim podmioty z podregionów warszawskiego 

zachodniego i płockiego. Długi czas oczekiwania na konsultację odnotowano przede wszystkim 

w przypadku podregionu radomskiego. Najmniejsza skala obydwu problemów wystąpiła 

w podregionie ostrołęckim. 
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Wykres 64. Jakie trudności napotkał(a) Pan(i) podczas korzystania z porad telefonicznych? 
[zestawienie odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział 
wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Pomimo, że problemy w korzystaniu z konsultacji telefonicznych z pracownikami PIFE zadeklarowali 

przede wszystkim wnioskodawcy, wystąpiły one również – w mniejszej skali – wśród beneficjentów. 

W przypadku tej grupy zróżnicowanie napotykanych problemów było jednak większe. Wskazywali oni 

(w ramach kategorii „inne”) na bardzo pobieżne odpowiedzi, których im udzielono, odsyłanie do strony 

internetowej lub do dokumentacji konkursowej, nieprecyzyjne bądź sprzeczne informacje oraz 

poczucie braku komunikacji pomiędzy pracownikami PIFE, co utrudniało konsultację sprawy zgłaszanej 

przez beneficjenta w przypadku konieczności zasięgnięcia wiedzy u więcej niż jednego pracownika. 
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Wykres 65. Na jakie trudności napotkał(a) Pan(i) podczas korzystania z porad telefonicznych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Brak wystarczającej wiedzy wśród pracowników do udzielenia odpowiedzi był problemem, na który 

wskazywano zarówno na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego, jak i Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego. W przypadku niektórych podregionów wskazano na długie oczekiwanie na konsultację. 

Częściowo potwierdziło to badanie metodą mystery client, jednak w ramach tego badania problemy 

zdiagnozowano w kontakcie e-mailowym, nie zaś telefonicznym. 

Wykres 66. Na jakie trudności napotkał(a) Pan(i) podczas korzystania z porad telefonicznych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział 
wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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W przypadku niedogodności, jaką jest niedostosowanie godzin funkcjonowania infolinii do potrzeb 

wnioskodawców trudno wskazać, jakie były oczekiwania respondentów. Działalność PIFE przewiduje, 

że Punkty będą czynne od poniedziałku do piątku przez co najmniej 8 godzin, przy czym w poniedziałki 

zakłada się wydłużenie pracy PIFE do 10 godzin w taki sposób, by wydłużony dyżur obejmował godziny 

popołudniowe19. Osoby zainteresowane mogą zatem kontaktować się w dni robocze przez niemal cały 

dzień z pracownikami PIFE. W przypadku tej bariery Zespół Badawczy upatruje środka zaradczego 

w postaci umożliwienia zainteresowanym osobom konsultacji z chatbotem, co opisano 

we wcześniejszej części niniejszego raportu. 

Wykres 67. Na jakie trudności napotkał(a) Pan(i) podczas korzystania z porad telefonicznych? 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg 
podregionów]  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

                                                           
19 Zob. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/standardy-dzialania-punktow/ (dostęp: 

23.01.2021). 
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W dalszej części wnioskodawcy i beneficjenci, którzy zadeklarowali korzystanie z porad telefonicznych 

z pracownikami PIFE zostali poproszeni o ocenę odbytych konsultacji. Wnioskodawcy ocenili 

je pozytywnie. Największy odsetek zadowolonych z tej formy pomocy wnioskodawców odnotowano 

w przypadku podregionu płockiego (87,5% - suma odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej 

pozytywnie”). Najwyższy odsetek wnioskodawców, którzy negatywnie ocenili konsultacje pochodził 

z m.st. Warszawy (14,28% - suma odpowiedzi „raczej się nie zgadzam” i „zdecydowanie się nie 

zgadzam”). 

Wykres 68. Jak ogółem ocenia Pan(i) odbyte konsultacje telefoniczne? [zestawienie odpowiedzi 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Wśród beneficjentów również wystąpił bardzo duży odsetek podmiotów, które oceniły odbyte 

konsultacje telefoniczne pozytywnie. Jednocześnie w tej grupie obserwuje się nikły odsetek ocen 

negatywnych, które wystąpiły w przypadku wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się 

o wsparcie. 

Wśród beneficjentów największy odsetek podmiotów pozytywnie oceniających odbyte konsultacje 

telefoniczne wystąpił w podregionie ciechanowskim (95,94% - suma odpowiedzi „zdecydowanie 

pozytywnie” i „raczej pozytywnie”), najmniejszy zaś – w podregionie żyrardowskim (66,67% - suma 

odpowiedzi „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie”). 
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Wykres 69. Jak ogółem ocenia Pan(i) odbyte konsultacje telefoniczne? [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Tym samym, pomimo wskazanych trudności należy uznać, że dla beneficjentów możliwość 

skorzystania z telefonicznych porad jest istotna oraz może ułatwić realizację projektu. Służy również 

pozyskaniu wiedzy przez wnioskodawców nieskutecznych, którzy pomimo, że gorzej oceniali tę formę 

wsparcia, również docenili możliwość skorzystania z niej. 

Zagadnienia badawcze: Czy w dostępnych publikacjach IP wnioskodawcy i beneficjenci znaleźli 

wszystkie potrzebne im informacje do napisania i złożenia wniosku? Czy zdaniem wnioskodawców  

i beneficjentów informacja udzielana przez IP jest wystarczająca do złożenia poprawnego wniosku, 

kwalifikującego się do dofinansowania?  

Badani wnioskodawcy nieskuteczni oraz beneficjenci zostali poproszeni o odniesienie się do informacji, 

jakie są im przekazywane przez IP, oraz do których mają dostęp. Większość podmiotów (zarówno 

wnioskodawców, jak i beneficjentów) zgodziła się ze stwierdzeniem, że instytucje organizujące nabór 

wniosków zamieszczają na swoich stronach wszystkie niezbędne informacje na temat 

przygotowania dokumentów. Nieco niższy odsetek stwierdził, że informacje pozyskiwane od IOK są 

wystarczające, by złożyć prawidłowy wniosek o dofinansowanie. Odpowiedzi różnicują się natomiast 

w zależności od podregionu. Największy odsetek negacji stwierdzenia, że instytucje organizujące nabór 
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wniosków zamieszają na swoich stronach wszystkie niezbędne informacje na temat przygotowania 

dokumentów obserwuje się (wśród wnioskodawców nieskutecznych) w m.st. Warszawie oraz 

w podregionie płockim. O tym, że informacje dostępne na stronach internetowych są wystarczające do 

sporządzenia wniosku przekonani byli natomiast przede wszystkim wnioskodawcy z podregionów 

ostrołęckiego, ciechanowskiego oraz warszawskiego wschodniego. Należy zauważyć rozbieżność 

pomiędzy tymi ocenami, a ocenami dokonanymi wcześniej, podczas odpowiedzi na pytania dotyczące 

aktualności oraz wystarczalności informacji.  

Wykres 70. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami. Proszę 
uzasadnić ocenę. Instytucje organizujące nabór wniosków zamieszają na swoich stronach wszystkie 
niezbędne informacje na temat przygotowania dokumentów [zestawienie odpowiedzi 
wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Biorąc pod uwagę opinie beneficjentów należy wskazać na dużo bardziej pozytywne oceny badanego 

aspektu, niż w przypadku wnioskodawców aplikujących o wsparcie nieskutecznie, co przedstawia 

poniższy wykres. 
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Wykres 71. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami: Instytucje 
organizujące nabór wniosków zamieszają na swoich stronach wszystkie niezbędne informacje na 
temat przygotowania dokumentów [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W dalszej kolejności wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o środki z Programu 

i beneficjentów zapytano o opinię w zakresie tego, czy przekazywane im informacje są wystarczające 

do złożenia wniosku o dofinansowanie. Również w tym przypadku, w obu grupach odnotowano 

w większości pozytywne oceny. W przypadku stwierdzenia, że informacje pozyskiwane od IOK są 

wystarczające, by złożyć prawidłowy wniosek o dofinansowanie przekonane były o tym przede 

wszystkim podmioty z podregionu żyrardowskiego – twierdzeniu temu nie zaprzeczył żaden 

z wnioskodawców nieskutecznie aplikujących do dofinansowanie, reprezentujących ten obszar. 
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Wykres 72. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami. Proszę 
uzasadnić ocenę. Informacje pozyskiwane od instytucji organizujących nabór są wystarczające, 
by złożyć prawidłowy wniosek o dofinansowanie [zestawienie odpowiedzi wnioskodawców 
nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 

Opinie pozyskane od beneficjentów są dużo bardziej pozytywne, niż te udzielone przez 

wnioskodawców, którzy nie uzyskali dofinansowania. Można domniemywać, że negatywne oceny 

warunkowane były kontestacją prawidłowości budowy systemu realizacji Programu i wsparcia 

wnioskodawców spowodowaną tym, że badane podmioty nie uzyskały dofinansowania.  
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Wykres 73. Proszę określić, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami: 
Informacje pozyskiwane od instytucji organizujących nabór są wystarczające, by złożyć prawidłowy 
wniosek o dofinansowanie [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zagadnienie badawcze: Czy IP jest przygotowana (pod kątem proceduralnym, zasobów ludzkich, 

zasobów materialnych) do prowadzenia działań informacyjnych i szkoleniowych? 

Zdaniem przedstawicieli IP odpowiedzialnych za prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych 

zasoby organizacyjne, w tym kadrowe, do prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych są 

wystarczające. Świadczy o tym terminowa realizacja zadań. 

Po wystąpieniu pandemii COVID-19 (w początkach 2020 r.) zmieniono formę szkoleń z bezpośrednich 

na przeprowadzane w formule on-line. Pozwoliło to przeprowadzać działania szkoleniowe 

i informacyjne pomimo wprowadzania przez rząd RP kolejnych ograniczeń (np. zakazu organizacji 

zgromadzeń liczących więcej niż 5 osób). Taka forma szkoleń nie wpływa na liczbę potencjalnych 

uczestników, ponieważ nie trzeba limitować ich liczby z uwagi na reżimy sanitarne. Z drugiej strony 

wskazano jednak, że jest to forma mniej wygodna zarówno dla uczestników, jak i dla prowadzących – 

m.in. komfort zadawania pytań jest mniejszy (zachodzą na siebie głosy osób mówiących, mogą 

występować sprzężenia, gdy np. w pobliżu komputera zadzwoni telefon komórkowy itp.). 
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Przedstawiciele IP biorący udział w wywiadach pogłębionych wskazali również, że szkolenia w formule 

zdalnej rozpoczęły się jeszcze przed wybuchem pandemii. W celu uatrakcyjnienia formy przekazu już 

wcześniej organizowano webinaria lub umieszczano filmy szkoleniowe w serwisie YouTube. Wskazano 

przy tym, że w przeszłości taka forma szkoleń przyciągała około 2,5 tysiąca odbiorców (uwzględniając 

zarówno liczbę użytkowników biorących udział w szkoleniu on-line w czasie rzeczywistym, jak i tych, 

którzy odtworzyli sobie nagranie szkolenia po jego zakończeniu). Szacować należy, że zdalna formuła, 

wymuszana w wielu dziedzinach życia przez pandemię COVID-19, może jeszcze bardziej zwiększyć 

zasięg tak realizowanych działań. 

Należy wskazać, że niezależnie od formy prowadzenia spotkań (bezpośrednich, on-line) w ramach 

działań informacyjno-szkoleniowych, podejmowany był szeroki zakres tematyczny: od ubiegania się 

o wsparcie do rozliczania projektu. W opinii Zespołu Badawczego rozwiązanie polegające na 

prowadzeniu spotkań w formule zdalnej może stanowić w pewnym stopniu rozwiązanie trudności, na 

którą zwrócili uwagę przedstawiciele IP odpowiedzialni za prowadzenie działań informacyjno-

szkoleniowych tj. konieczność poszukiwania sal poza reprezentowaną instytucją w celu 

przeprowadzenia stacjonarnego szkolenia dla dużej grupy osób. Również wnioskodawcy i beneficjenci 

podchodzili entuzjastycznie do możliwości uczestnictwa w działaniach informacyjno-szkoleniowych 

w formie zdalnej. 

Kwestie lokalowe oceniono jako najbardziej problemowy element, który należy zapewnić w celu 

sprawnego prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych. 

Zasoby ludzkie (kwestie kadrowe) oceniono bardzo wysoko – wskazywano, że w zespole realizującym 

działania występuje duże zróżnicowanie – są osoby doświadczone, jak i osoby młode, które dopiero 

wkroczyły do zespołu pracowników. Ci pierwsi służą doświadczeniem oraz wszechstronną wiedzą, 

natomiast ci drudzy mają szansę wnieść nowe spojrzenie na realizowane zadania, często wskazując na 

możliwości usprawnienia szkoleń, co jest szczególnie istotne w czasie pandemii, gdy konieczne jest 

wykorzystanie zdalnych form komunikacji. Duże znaczenie należy przypisać temu, że takie 

zróżnicowanie nie powoduje konfliktów ani deprecjonowania znaczenia niektórych osób (np. mniej 

doświadczonych) jako mniej wartościowych. Zespół zapewnia sobie wzajemną pomoc i współdziałanie, 

co generuje wartość dodaną w postaci sprawnie funkcjonującego systemu organizacji działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

Zasoby finansowe również zostały ocenione pozytywnie przez przedstawicieli IP odpowiedzialnych za 

prowadzenie działań informacyjno-szkoleniowych. Wskazali oni, że dofinansowanie otrzymywane z OP 

11 Pomoc Techniczna RPO WM 2014-2020 pozwala na wypełnienie wszystkich powierzonych zadań 

(nie tylko z zakresu działań informacyjno-szkoleniowych, ale również wynikających z działań 

koordynacyjnych). 

Pod względem organizacyjnym zwrócono uwagę na to, że w ramach systemu realizacji RPO WM 2014-

2020 stworzono komórkę organizacyjną zajmującą się organizacją szkoleń dla beneficjentów 

i wnioskodawców. Pozwala to na skupienie się części pracowników wyłącznie na działaniach 

szkoleniowych, a co za tym idzie – na kompleksowe podejście do tematyki szkoleń. 



 

127 | S t r o n a  

 

Zagadnienie badawcze: Jakie cechy najskuteczniejszych instrumentów sprawiły, iż w największym 

stopniu przyczyniły się one do wzrostu zainteresowania formami i możliwościami wsparcia 

oferowanymi w ramach RPO WM 2014-2020? 

Badani wnioskodawcy nieskutecznie aplikujący o wsparcie z Programu uznali, że uzyskana przez nich 

na szkoleniach i spotkaniach informacyjnych wiedza w dużym bądź bardzo dużym stopniu wpłynęła na 

decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie. Największy odsetek takich deklaracji uzyskano w przypadku 

wnioskodawców z podregionu radomskiego (90,81% - suma odpowiedzi „w bardzo dużym stopniu” 

i „raczej w dużym stopniu”). Wpływ ten był nieco większy w przypadku Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego, niż w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego. Ogółem co piąty wnioskodawca 

uznał, że uzyskane informacje w przeciętnym stopniu wpłynęły na decyzję o aplikowaniu, podobny 

odsetek wskazał, że był to stopień mały lub bardzo mały. 

Wykres 74. W jakim stopniu informacje uzyskane podczas szkolenia lub spotkania informacyjnego 
przyczyniły się do podjęcia przez Pana(ią) decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie? [zestawienie 
odpowiedzi wnioskodawców nieskutecznie ubiegających się o wsparcie, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania TSSI z wnioskodawcami nieskutecznymi (n=401). 
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Uzyskane odpowiedzi wnioskodawców zestawiono ze zdaniem beneficjentów wsparcia. W przypadku 

podregionu siedleckiego zauważa się, że dla beneficjentów uzyskane informacje były w dużym stopniu 

przydatne do złożenia wniosku o dofinansowanie. Stwierdziło tak natomiast jedynie 50% 

wnioskodawców nieskutecznych z tego obszaru. W przypadku podregionów ostrołęckiego oraz 

warszawskiego zachodniego zauważa się, że zarówno wśród wnioskodawców, jak i beneficjentów 

uzyskane informacje wpłynęły w istotnym stopniu na decyzję o aplikowaniu. 

Wykres 75. W jakim stopniu informacje uzyskane podczas szkolenia lub spotkania informacyjnego 
przyczyniły się do podjęcia przez Pana(ią) decyzji o ubieganiu się o dofinansowanie? [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Odnosząc się do opinii ekspertów w zakresie tego, które cechy instrumentów informacyjnych 

przyczyniły się do wzrostu zainteresowania możliwością ubiegania się o wsparcie należy wskazać na 

wiarygodność informacji. Odpowiedzi beneficjentów i wnioskodawców na pytania w badaniu 

ilościowym wskazują bowiem, że niezależnie od źródła informacji (strona internetowa, kontakt 

bezpośredni) wysoko cenione są informacje wiarygodne, pozyskiwane od przedstawicieli instytucji.  
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2. OCENA WDRAŻANIA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, 

W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZASADY 

RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE wymaga uwzględnienia szeregu regulacji, 

zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Wśród tych regulacji znajduje się m.in. konieczność 

uwzględnienia tzw. zasad horyzontalnych (zwanych też politykami horyzontalnymi). W perspektywie 

finansowej 2014-2020 konieczne było uwzględnienie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, jak i zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Obydwie 

zasady znajdują odzwierciedlenie w aktach prawnych szczebla europejskiego. W tym kontekście należy 

przytoczyć m.in. zapisy tzw. rozporządzenia ogólnego dotyczącego równości szans kobiet i mężczyzn, 

które reguluje tę kwestię w art. 7: Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie 

i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania 

i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. 

Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom 

dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. 

W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę 

zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami20. Do kwestii tej odnosi się również tzw. 

rozporządzenie EFS, wskazując, iż Państwa członkowskie i Komisja promują równość mężczyzn i kobiet 

przez uwzględnianie horyzontalne problematyki równości płci (…) na wszystkich etapach 

przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów operacyjnych. Za pośrednictwem 

EFS państwa członkowskie i Komisja wspierają także szczególne ukierunkowane przedsięwzięcia (…) 

w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym samym 

zwalczania zjawiska feminizacji ubóstwa, ograniczenia segregacji ze względu na płeć, zwalczania 

stereotypów związanych z płcią na rynku pracy w obszarze kształcenia i szkoleń oraz promowania 

godzenia życia zawodowego i osobistego wszystkich osób, jak również równego podziału obowiązków 

opiekuńczych pomiędzy mężczyznami i kobietami21. 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami jest natomiast 

regulowana w ramach art. 8 rozporządzenia EFS wskazującego, iż Państwa członkowskie i Komisja 

wspierają równość szans wszystkich – bez dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie 

etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną – w drodze 

uwzględniania zasady niedyskryminacji (…). W ramach EFS państwa członkowskie i Komisja wspierają 

również szczególne przedsięwzięcia (…). Takie przedsięwzięcia mają na celu zwalczanie wszelkich form 

dyskryminacji, a także zwiększanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami z myślą o poprawie 

integracji w zakresie zatrudnienia, kształcenia i szkolenia, a tym samym o pogłębianiu włączenia 

społecznego, zmniejszaniu nierówności w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia oraz ułatwianiu 

                                                           
20 Rozporządzenie ogólne, art. 7. 
21 Rozporządzenie EFS, art. 7. 
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przejścia od opieki instytucjonalnej do środowiskowej, w szczególności w przypadku osób, które 

doświadczają dyskryminacji z kilku powodów jednocześnie22. 

Tym samym działania podejmowane na wszystkich etapach realizacji Programu stanowią wypełnienie 

zapisów najważniejszych unijnych rozporządzeń regulujących działanie programów operacyjnych 

w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. 

Przytoczone regulacje nie wyczerpują zakresu zagadnień, jaki został uwzględniony w ramach 

środowiska prawnego UE w kontekście realizacji zasad horyzontalnych. Wskazać należy również na to, 

że istnieją odrębne dokumenty odnoszące się do kwestii niedyskryminacji, tj. Europejska strategia 

w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez 

barier23 czy też Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-201524. Zagadnienia dotyczące 

równości szans i niedyskryminacji są również przeniesione na grunt krajowy, począwszy od Umowy 

Partnerstwa, w której sprecyzowano konieczność uwzględnienia tych zasad w realizowanych 

przedsięwzięciach, poprzez dokumenty tj. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji 

w ramach funduszy unijnych 2014-2020 oraz Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans 

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

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, skończywszy na ustawodawstwie 

stricte krajowym, niezwiązanym z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, które 

implementuje rozwiązania z poziomu europejskiego (np. poprzez przyjęcie ustawy z dnia 3 grudnia 

2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania25). 

Szereg przyjętych aktów prawnych nakłada zatem na instytucje realizujące Programy Operacyjne 

obowiązki, w tym obowiązki informacyjne związane z zasadami horyzontalnymi. W przypadku RPO WM 

2014-2020 jakość tych informacji, ich kompletność oraz wpływ na realizację projektu zbadano 

w ramach niniejszej części raportu. 

Zdecydowana większość beneficjentów poddanych badaniu potwierdziła, że otrzymywała informacje 

na temat wymogu uwzględniania zasad horyzontalnych w projekcie. Przedstawia to poniższy wykres. 

                                                           
22 Tamże, art. 8.  
23 Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania 

Europy bez barier, KOM(2010) 636 wersja ostateczna, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 

Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 15.11.2010. 
24 Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, 

Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, nr KOM(2010) 491, wersja 

ostateczna, Bruksela, dnia 21.09.2010. 
25 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 

traktowania (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1219, z 2020 r. poz. 284). 
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Wykres 76. Czy otrzymywał(a) Pan(i) informacje na temat wymogu uwzględniania w projekcie 
wspartym ze środków Programu zasad równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Analiza desk research, zaprezentowana poniżej również dowiodła, że zasady horyzontalne będące 

przedmiotem niniejszej ewaluacji są uwzględniane na każdym etapie realizacji Programu, co pozwala 

na potwierdzenie, iż zadania przypisane w tym zakresie IZ i IP są wypełniane w ramach RPO WM 2014-

2020 należycie. 
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2.1. Ocena skuteczności tzw. standardów dostępności 

Zagadnienia badawcze: 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. Czy wprowadzenie standardów dostępności 

zmieniło dostępność projektów i produktów projektów UE dla osób z niepełnosprawnościami? 

Standardy dostępności zostały wskazane w załączniku nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 

2014-2020 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. Dokument ten precyzuje 6 obszarów, w ramach których 

wdrażane są standardy dostępności: 

 

Każdy z tych standardów został szczegółowo opisany w ww. załączniku do Wytycznych poprzez 

wskazanie konkretnych działań prowadzących do uwzględnienia danego standardu oraz 

sprecyzowanie dobrych praktyk w zakresie jego uwzględniania. 

Zdaniem przedstawicieli IP uczestniczących w wywiadach pogłębionych standardy dostępności 

wprowadzone w ramach Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 

zmieniły w dostępność do projektów i produktów projektów dofinansowanych ze środków unijnych 

dla osób z niepełnosprawnościami. Również w opinii przedstawicieli IZ wprowadzenie standardów 

w postaci załącznika do Wytycznych było słusznym rozwiązaniem. Standardy precyzują bowiem, w jaki 

sposób wdrażać projekty oraz wskazują przykładowe działania sprzyjające uwzględnieniu każdego 

z proponowanych rozwiązań. Są zatem sporządzone w sposób kompleksowy, co pozwala na ich 

szerokie zastosowanie przez wnioskodawców i beneficjentów. W opinii przedstawicieli 

IP uwzględnienie przez beneficjentów standardów dostępności, jak również stosowanie przez IOK 

kryteriów premiujących, zakładających udział osób z niepełnosprawnościami w projektach 

współfinansowanych ze środków EFS, przyczyniły się do zwiększenia liczby uczestników 

z niepełnosprawnościami w projektach RPO WM 2014-2020. 

W przypadku standardu cyfrowego wskazano na to, że beneficjenci zobligowani są dostosować strony 

internetowe, na których jest promowany projekt lub powstałe w ramach projektu inwestycje, 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Działanie takie sprzyja też uwzględnieniu standardu 

Standard szkoleniowy Standard edukacyjny
Standard informacyjno-

promocyjny

Standard transportowy Standard cyfrowy Standard architektoniczny
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informacyjnego, bowiem informacja przekazywana na stronach dostosowanych do specyficznych 

potrzeb odbiorców ma zdecydowanie szerszy zasięg. Jednocześnie wskazywano, że standard 

informacyjno-promocyjny pozwala również na stosowanie nieszablonowych rozwiązań 

podejmowanych przez beneficjentów – podano przykład Kolei Mazowieckich, które przeprowadziły 

kampanię informacyjno-promocyjną wskazującą na udogodnienia oferowane pasażerom 

z niepełnosprawnościami. 

W przypadku standardu architektonicznego przedstawiciele IP wskazywali na pewne trudności, 

np. niemożność instalacji wind w niektórych obiektach (np. zabytkowych). W tym zakresie konieczne 

jest wspomaganie się rozwiązaniami alternatywnymi, tj. wysięgniki czy podesty dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Spełnianie standardu transportowego jest w przypadku nowonabywanego taboru transportu 

zbiorowego koniecznością wynikającą z przepisów prawa. W tym znaczeniu wskazywano na duży 

zakres wpisywania się w standardy dostępności projektów infrastrukturalnych. 

Standardy szkoleniowy i edukacyjny wiążą się w opinii przedstawicieli IP z pozostałymi standardami – 

np. architektonicznym. Działania infrastrukturalne skierowane do instytucji edukacyjnych nakładają 

bowiem na beneficjenta obowiązek projektowania uniwersalnego. Ponadto wspomnieć należy 

o konieczności odbywania się projektów w miejscach pozbawionych barier architektonicznych. 

Realizacja wsparcia w zakresie EFS obliguje bowiem beneficjentów do uwzględniania m.in. standardu 

szkoleniowego, gdyż same działania projektowe skierowane mogą być np. do osób 

z niepełnosprawnościami. Działania te powinny być zatem organizowane w miejscach, które 

umożliwiają udział takich osób – np. w obiektach pozbawionych barier architektonicznych, z szerszymi 

korytarzami, przy niższych i szerszych stolikach/ławkach. 

Na spełnianie standardów dostępności wpłynęły zarówno wymogi postawione przed 

wnioskodawcami i beneficjentami, jak również zwiększająca się świadomość społeczna w zakresie 

konieczności uwzględniania potrzeb zróżnicowanych grup społecznych. Część spośród członków KOP 

wskazała, że standardy są regulowane nie tylko w odniesieniu do projektów współfinansowanych 

ze środków UE, ale również w ramach ogólnego środowiska prawnego w kraju, zwrócono uwagę m.in. 

na Krajowe Rady Interoperacyjności, które regulują kwestię uwzględniania standardu cyfrowego. 

Świadczyć to może o stale zwiększającej się świadomości w zakresie konieczności wyrównywania szans 

i zapobiegania dyskryminacji w społeczeństwie. 

Największy wpływ na zwiększenie liczby uczestników z niepełnosprawnościami miał, w opinii 

przedstawicieli IZ oraz IP, standard edukacyjny (wynajęcie dla uczestników pętli indukcyjnych, 

zapewnienie tłumaczy języka migowego, asystentów dla uczestników z niepełnosprawnością itp.). 

Zwrócono również uwagę na standardy transportowy i architektoniczny, które są ze sobą silnie 

skorelowane. Osoby o ograniczonych sprawnościach ruchowych w celu uczestnictwa w projekcie 

powinny mieć zapewniony dostęp do transportu w miejsce uczestnictwa. Zapewnienie transportu jest 

jednak tylko jednym z elementów wpływających na skuteczność wsparcia, bowiem również miejsce 

realizacji projektu powinno być pozbawione barier architektonicznych. Dopiero połączenie tych dwóch 

elementów umożliwia udział osobie z niepełnosprawnościami w projekcie i daje wymierne efekty. 
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Standardy spowodowały również, że zwiększeniu uległa dostępność efektów projektów dla osób 

z niepełnosprawnościami. Pomimo, że nie jest to monitorowane przez instytucje realizujące wsparcie, 

na co zwrócili uwagę przedstawiciele IP, należy przewidywać, że dostępność ta w dużym stopniu 

wpłynęła na udział osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym. Wdrożone zostały bowiem 

rozwiązania architektoniczne, transportowe i inne, ułatwiające korzystanie z efektów takim osobom. 

W niektórych przypadkach odnotowano jednak, że beneficjenci w niewystarczającym stopniu 

rozumieją idee przyświecające zasadom horyzontalnym, przede wszystkim w ramach projektów 

infrastrukturalnych, co przekłada się na dostępność projektów. Na kwestię tę zwrócili uwagę 

członkowie KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych. Może to być efektem opisowego 

ujmowania wskaźników w ramach dokumentacji aplikacyjnej. Zwrócono uwagę, że opis uwzględniania 

zasad we wniosku o dofinansowanie często jest nieadekwatny do przedmiotu projektu, co wynika 

np. ze sporządzania wniosku przez firmę doradczą, nieznającą specyfiki podmiotu, który będzie 

wdrażał projekt ani lokalnych uwarunkowań wpływających na realizację zasad horyzontalnych. 

Może to powodować trudności na etapie realizacji przedsięwzięcia. 

W przypadku EFS członkowie KOP wskazali na obligatoryjność wskaźników odnoszących się 

do konieczności zapewnienia równości szans i płci. Determinuje to przemyślenie danej kwestii przez 

wnioskodawcę. Eksperci oceniający wnioski w ramach KOP potwierdzili również, że zasady 

horyzontalne znajdują odzwierciedlenie na etapie oceny formalnej oraz merytorycznej. 

Zdaniem przedstawicieli Instytucji realizujących Program nie należy wprowadzać zmian do standardów 

dostępności. Badani uczestnicy projektów wskazali natomiast, że możliwe jest podjęcie działań 

mających na celu lepsze uwzględnienie standardów. Do działań tych zaliczyli: 

 Zwiększenie kontroli dostępności projektu dla osób z niepełnosprawnością; 

 Zmniejszenie stopnia formalności wymaganych od uczestnika w zakresie uczestnictwa 

w projekcie; 

 Wprowadzenie możliwości kontaktu online z realizatorem projektu (w celu załatwienia 

formalności związanych z udziałem w projekcie); 

 Zwiększenie liczby uczestników z grup narażonych na dyskryminację; 

 Zwrócenie większej uwagi na dostępność architektoniczną miejsc, w których realizowany jest 

projekt. 

Zaproponowane działania są możliwe do wprowadzenia bezpośrednio, na gruncie już obowiązujących 

standardów dostępności. Należy jednak zwiększyć świadomość beneficjentów w zakresie tego, w jaki 

sposób zagwarantować od strony formalnej dostępność projektu (m.in. poprzez zapewnienie 

ułatwień dla uczestników na etapie zgłaszania się przez nich do projektu). 

Beneficjentów uczestniczących w badaniu ilościowych zapytano o to, jakie standardy uwzględnili 

w realizowanym projekcie. 

W przypadku standardu szkoleniowego wystąpił relatywnie niski odsetek podmiotów, które 

zadeklarowały uwzględnienie rozwiązań wpisujących się w ten standard. Średnio stosowanie 
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standardu wskazało 17,37% beneficjentów, przy czym częściej rozwiązania takie uwzględniali 

beneficjenci z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Wykres 77. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard szkoleniowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział 
wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Standard edukacyjny uwzględnił jeszcze mniejszy odsetek beneficjentów. Jest to jednak standard 

o dość ograniczonych możliwościach zastosowania (zależnych od podejmowanej tematyki projektu), 

co może tłumaczyć niski odsetek deklaracji beneficjentów co do jego stosowania. Ponownie jednak 

zaobserwowano większy odsetek stosowania standardu wśród podmiotów z Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego, niż wśród podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Standard informacyjno-promocyjny był uwzględniany relatywnie częściej. Jego stosowanie 

odnotowano w przypadku co czwartego projektu podlegającego badaniu. Najczęściej stosowali 

go beneficjenci z obszaru podregionów żyrardowskiego i płockiego. 
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Wykres 78. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard edukacyjny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 79. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard informacyjno-promocyjny] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku standardu cyfrowego ponownie zauważa się relatywnie niski odsetek podmiotów 

deklarujących wykorzystanie takiego rozwiązania. 
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Wykres 80. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard cyfrowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Do najrzadziej wykorzystywanego standardu należy zaliczyć standard transportowy. Jego stosowanie 

zadeklarował niespełna co dziesiąty beneficjent. Obserwuje się też wyższy poziom uwzględnienia 

standardu na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego. 

Wykres 81. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard transportowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział 
wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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W przypadku standardu architektonicznego około 20-25% beneficjentów (w zależności 

od podregionu) zadeklarowało jego wykorzystanie. Należy jednak wskazać, co potwierdzono w ramach 

wywiadów pogłębionych z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za realizację wsparcia, że 

standard ten stanowi obligatoryjny element wniosków o dofinansowanie (poprzez konieczność 

uwzględnienia kwestii uniwersalnego projektowania we wniosku), tak więc stosowanie tego standardu 

jest często nieuświadomione przez beneficjentów. Można więc traktować wskazania w tym obszarze 

jako zaniżone. 

Wykres 82. Proszę określić, które standardy dostępności stosowali Państwo w ramach 
realizowanego projektu? [standard architektoniczny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Beneficjenci zostali również poproszeni o ocenę, w jakim stopniu realizowany przez nich projekt był 

zgodny z potrzebami odbiorców. Zdecydowana większość badanych podmiotów odpowiedziała, że był 

to duży bądź bardzo duży stopień. Odpowiedzi te wystąpiły pomimo, że beneficjenci wskazywali na 

ograniczony stopień stosowania standardów dostępności. Jedynie 0,31% beneficjentów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego i 0,52% beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego 

stwierdziło, że projekt był zgodny z potrzebami odbiorców w małym bądź bardzo małym stopniu. 
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Wykres 83. Proszę ocenić, w jakim stopniu realizowany przez Pana(ią) projekt był zgodny 
z potrzebami odbiorców/grupy docelowej? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W odpowiedziach beneficjentów dot. zgodności projektu z potrzebami odbiorców nie zauważa się 

różnic na poziomie podregionów, co obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 20. Proszę ocenić, w jakim stopniu realizowany przez Pana(ią) projekt był zgodny 
z potrzebami odbiorców/grupy docelowej? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
podregionów] 

Podregion 
W bardzo 

dużym 
stopniu 

Raczej w 
dużym 
stopniu 

W 
przeciętnym 

stopniu 

Raczej w 
małym 
stopniu 

W bardzo 
małym 
stopniu 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. 
Warszawa 

32,06% 26,59% 3,28% 0,00% 0,18% 37,89% 

Warszawski 
wschodni 

40,50% 24,73% 1,43% 0,00% 0,00% 33,33% 

Warszawski 
zachodni 

39,41% 31,60% 1,86% 0,74% 0,00% 26,39% 

Ciechanowski 40,36% 39,91% 1,35% 0,00% 0,00% 18,39% 

Ostrołęcki 45,12% 29,77% 1,86% 0,00% 0,00% 23,26% 

Płocki 45,51% 26,28% 4,49% 0,64% 0,00% 23,08% 

Radomski 44,86% 26,00% 1,43% 0,57% 0,86% 26,29% 

Siedlecki 53,68% 22,11% 0,53% 0,00% 0,00% 23,68% 

Żyrardowski 42,55% 31,91% 0,00% 1,06% 0,00% 24,47% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

37,32%

27,64%

2,19%
0,25% 0,06%

32,54%

45,35%

29,33%

1,61% 0,38% 0,14%

23,19%

W bardzo dużym
stopniu

Raczej w dużym
stopniu

W przeciętnym
stopniu

Raczej w małym
stopniu

W bardzo małym
stopniu

Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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Zagadnienie badawcze: Czy dzięki wprowadzeniu standardów dostępności, zwłaszcza 

szkoleniowych, informacjo-promocyjnych, cyfrowych zwiększyła się liczby osób z 

niepełnosprawnościami, które biorą udział w projektach? 

Beneficjentów zapytano także, jak oceniają wpływ standardów dostępności na zwiększenie liczby osób 

z niepełnosprawnościami uczestniczących w projekcie. Badani dokonywali ocen w skali 1-5, przy 

założeniu, że 1 oznacza ocenę najniższa, a 5 – ocenę najwyższą. Największy wpływ odnotowano 

w przypadku standardu transportowego, który był relatywnie rzadko wykorzystywany. 

Wykres 84. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Należy ponadto zauważyć, że standardy zostały ocenione wyżej w przypadku podmiotów z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego, niż w przypadku podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Zestawienie w podziale na podregiony przedstawiają poniższe wykresy. 

3,88

3,82

4,03

3,89

4,06

4,02

Standard szkoleniowy

Standard edukacyjny

Standard informacyjno-promocyjny

Standard cyfrowy

Standard transportowy

Standard architektoniczny
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Wykres 85. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard szkoleniowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 86. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard edukacyjny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wykres 87. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard informacyjno-promocyjny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 88. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard cyfrowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wykres 89. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard transportowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 90. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) proszę 
ocenić, w jakim stopniu, Pana(i) zdaniem, poszczególne standardy dostępności wpłynęły na 
zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnościami, które wzięły udział w realizowanym przez 
Pana(ią) projekcie? [standard architektoniczny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący uczestnikami projektów stwierdzili, że należy poszerzyć 

dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnością. Średnia ocena (w skali 1-5) w przypadku kobiet 

wyniosła 4,13, natomiast w przypadku mężczyzn była niższa i osiągnęła 3,67. 

Wykres 91. Proszę ocenić w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami dot. 
dostosowania projektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Proszę ocenić w skali od 1 do 
5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie się nie zgadzam”, a 5 – „zdecydowanie się zgadzam” [zestawienie 
odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Pomimo przekonania o tym, że dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami należy 

poszerzać, większość spośród uczestników nie dostrzegała, by standardy dostępności wpłynęły na 

komfort uczestnictwa w projektach. 

Spośród osób, które dostrzegły taki wpływ największy odsetek (7,53%) wskazał, że wystąpił on 

w ramach standardu edukacyjnego. Część spośród uczestników wskazała standard architektoniczny – 

w tym przypadku o uznaniu tego wpływu zadecydowała bliskość miejsca realizacji projektu i miejsca 

zamieszkania. W przypadku standardu informacyjno-promocyjnego oraz cyfrowego wskazano na 

dobrze opracowaną stronę internetową, która była źródłem wiedzy o projekcie. Odpowiedzi 

uczestników wskazujące, iż standardy edukacyjny, transportowy i architektoniczny miały największe 

znaczenie dla zapewnienia dostępności projektów potwierdzają zdanie wyrażone przez 

przedstawicieli instytucji realizujących Program. 
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Wykres 92. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 
uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? [zestawienie odpowiedzi 
uczestników projektów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Podsumowując zaznaczyć trzeba, że beneficjenci mają relatywnie niewielką wiedzę dotyczącą tego, 

jakie standardy dostępności oraz w jaki sposób należy stosować. Nie potrafią wskazać konkretnych 

działań, poprzez które poprawiają dostępność swojego projektu. Przykładem jest zasada 

uniwersalnego projektowania, która w projektach infrastrukturalnych w ramach RPO WM 2014-

2020 jest obligatoryjna – niemniej, beneficjenci nie wiążą jej ze standardem architektonicznym, 

o czym świadczy niewielki odsetek podmiotów deklarujących stosowanie tego standardu. 

Uczestnicy projektów nie posiadają świadomości dot. celowości stosowania standardów. Wskazują oni, 

że konieczne jest poszerzanie dostępności projektów, jednocześnie bagatelizując wpływ 

wprowadzanych już rozwiązań temu służących. Zwrócili na to uwagę również eksperci uczestniczący 

w panelu, interpretując to jako bierność i konformizm. 

Zagadnienie badawcze: Czy należy wprowadzić zmiany do standardów dostępności lub do praktyki 

ich wdrażania – jeśli tak to do których standardów i jakie zmiany?  

W dalszej kolejności badaniu podlegały proponowane zmiany, jakie należy wprowadzić 

do poszczególnych standardów dostępności. Większość beneficjentów uczestniczących w badaniu 

wskazywała, że nie ma takiej potrzeby, by wprowadzać do istniejących standardów jakiekolwiek 

modyfikacje. Jedynie niewielki odsetek badanych zauważał, że byłoby to zasadne. W przypadku 
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standardu szkoleniowego konieczność wprowadzenia zmian dostrzega 4,7% beneficjentów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego oraz 0,61% podmiotów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego.  

Wykres 93. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [standard szkoleniowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zmian w ramach standardu edukacyjnego oczekiwałoby 5,55% beneficjentów, którzy projekt 

realizowali na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 0,77% podmiotów z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. 

Wykres 94. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [standard edukacyjny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

1,57% 3,13%

45,23%

19,64%

30,42%

0,13% 0,48%

47,62%

22,89%

28,88%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny

1,91%
3,64%

41,54%

19,79%

33,12%

0,26% 0,51%

43,30%

20,85%

35,08%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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Podobnie, jak w przypadku standardu edukacyjnego, tak też w przypadku standardu informacyjno-

promocyjnego zmian oczekuje niewielki odsetek beneficjentów (3,53% podmiotów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego oraz 0,35% podmiotów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego). 

Wykres 95. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [Standard informacyjno-promocyjny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział 
wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Kolejnym analizowanym standardem jest standard cyfrowy, w przypadku którego zmian oczekiwałoby 

3,17% beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 1,6% beneficjentów z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. 

Wykres 96. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [Standard cyfrowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

1,91% 2,62%

44,36%

22,07%

29,04%

0,13% 0,22%

49,34%

25,41% 24,90%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny

1,91% 2,26%

40,49%

23,09%

32,24%

0,42% 1,18%

43,63%

21,78%

32,99%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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W przypadku standardu transportowego obserwuje się, że oczekiwania podmiotów z obszaru Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego są wyższe, niż w przypadku wcześniej omawianych standardów. W tym 

przypadku są one większe, niż oczekiwania podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego (3,82% 

odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” vs. 3,64% takich odpowiedzi). 

Wykres 97. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [Standard transportowy] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Również w przypadku standardu architektonicznego obserwuje się duże oczekiwania beneficjentów – 

zmiany sugerowało 4,88% beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 3,33% 

beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Wykres 98. Czy Pana(i) zdaniem należy wprowadzić jakieś zmiany do wskazanych niżej standardów 
dostępności? [Standard architektoniczny] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

0,51%
3,13%

40,16%

21,22%

34,98%

1,02%
2,80%

41,71%

21,52%

32,95%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny

1,55%
3,33%

43,97%

21,92%

29,22%

0,55%
2,78%

45,83%

25,89% 24,96%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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We wszystkich analizowanych przypadkach beneficjenci, którzy wyrazili oczekiwanie zmian 

w standardach dostępności, wskazywali na aspekty, które są możliwe do finansowania w ramach 

mechanizmu racjonalnych usprawnień (tj. np. możliwość sfinansowania transportu uczestników do 

miejsca realizacji projektów) bądź możliwe do realizacji na gruncie już obowiązujących standardów.  

Część badanych pomimo, że wskazała na konieczność wprowadzenia modyfikacji, nie potrafiła ponadto 

odpowiedzieć na pytanie, jaki powinien być kierunek zmian, ani co konkretnie należałoby zmienić. 

Dotyczyło to wszystkich badanych standardów. Uzyskane odpowiedzi potwierdzają wcześniejszy 

wniosek dotyczący braku wiedzy beneficjentów w zakresie skutecznego stosowania rozwiązań 

sprzyjających uwzględnieniu w przedsięwzięciach zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, dlatego 

też należy przyłożyć większą wagę do informowania nt. standardów dostępności w ramach działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

2.2. Ocena stosowania standardu minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn 

Zagadnienie badawcze: Na ile „standard minimum” rzeczywiście wpływa na poprawę równości 

szans kobiet i mężczyzn? 

Standard minimum został sprecyzowany w Załączniku nr 1. Standard minimum realizacji zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. Składa się on z pięciu kryteriów, przy czym dwa spośród nich (2. i 3.) są stosowane 

alternatywnie. W ramach zastosowanego standardu możliwe jest do uzyskania minimalnie 3, 

a maksymalnie 6 punktów. Kryteria uwzględniane w ramach standardu minimum zamieszczono 

w poniższej tabeli. 

Tabela 21. Kryteria uwzględniane w ramach standardu minimum 
Numer 

kryterium 
Brzmienie kryterium Punktacja 

1 

We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które 

potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

1 

2 

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na 

zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji 

i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

2 

3 

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o 

dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji 

projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

2 

4 
Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został 

umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do 
2 
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Numer 

kryterium 
Brzmienie kryterium Punktacja 

zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym 

interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

5 
We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną 

podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. 
1 

Źródło: Załącznik nr 1 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. 

Zdaniem przedstawicieli IP spełnianie standardu minimum wskazanego w załączniku nr 1 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 stanowi trudności dla wnioskodawców ani beneficjentów. Przedstawiciele IZ 

zwrócili uwagę, że na początkowym etapie wdrażania RPO WM spełnianie standardu minimum 

stanowiło jednak dla wnioskodawców wyzwanie, o czym świadczy liczba protestów, w jakich 

odwoływano się od negatywnego wyniku oceny kryterium dot. zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. Dotyczyło to np. wniosków z OP 10.  

Badając standard minimum odniesiono się także do deklaracji beneficjentów w tym zakresie. 

Z deklaracji wynika, że beneficjenci realizujący projekty na obszarze Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego w większym stopniu uwzględnili poszczególne aspekty wchodzące w skład standardu 

minimum, niż beneficjenci z Regionu Warszawskiego Stołecznego. Należy jednak wskazać, że średnie 

oceny wynosiły 3,17-3,78 (w zależności od aspektu i badanego regionu) w skali szkolnej 1-5, 

co sugeruje, że w projektach uwzględniono standard w ograniczonym stopniu. 

Wykres 99. Proszę ocenić, w jakim stopniu w Pana(i) projekcie uwzględniono następujące kwestie: 
Oceny proszę dokonać w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie uwzględniliśmy tej kwestii”,  
a 5 „uwzględniliśmy tę kwestię w bardzo dużym stopniu” [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

3,17

3,34

3,39

3,64

3,48

3,63

3,67

3,78

We wniosku o dofinansowanie zidentyfikowaliśmy
nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w

zakresie tematycznym objętym projektem

Realizowany projekt sprzyja wyrównaniu nierówności
pomiędzy kobietami a mężczyznami

Projekt przeciwdziała wystąpieniu barier pomiędzy
kobietami a mężczyznami (np. barier w dostępie do

korzystania z efektów projektu)

Do zarządzania projektem zaangażowano w równym
stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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Uwzględniając podregiony Regionu Warszawskiego Stołecznego standard minimum w najmniejszym 

stopniu uwzględnili beneficjenci realizujący projekty w m.st. Warszawie. 

Wykres 100. Proszę ocenić, w jakim stopniu w Pana(i) projekcie uwzględniono następujące kwestie: 
Oceny proszę dokonać w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie uwzględniliśmy tej kwestii”, 
a 5 „uwzględniliśmy tę kwestię w bardzo dużym stopniu” [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z 
Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W ramach Regionu Mazowieckiego Regionalnego najmniejszym stopniem uwzględnienia standardu 

minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn charakteryzują się podregiony żyrardowski oraz 

ostrołęcki. 

3,08

3,28

3,32

3,6

3,23

3,34

3,41

3,65

3,2

3,41

3,46

3,68

We wniosku o dofinansowanie zidentyfikowaliśmy
nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w

zakresie tematycznym objętym projektem

Realizowany projekt sprzyja wyrównaniu nierówności
pomiędzy kobietami a mężczyznami

Projekt przeciwdziała wystąpieniu barier pomiędzy
kobietami a mężczyznami (np. barier w dostępie do

korzystania z efektów projektu)

Do zarządzania projektem zaangażowano w równym
stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn

Podregion m.st. Warszawa Podregion warszawski wschodni Podregion warszawski zachodni
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Wykres 101. Proszę ocenić, w jakim stopniu w Pana(i) projekcie uwzględniono następujące kwestie: 
Oceny proszę dokonać w skali 1-5, gdzie 1 oznacza „w ogóle nie uwzględniliśmy tej kwestii”, 
a 5 „uwzględniliśmy tę kwestię w bardzo dużym stopniu” [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z 
Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

2.3. Skala projektów neutralnych  

Zagadnienie badawcze: Oszacowanie skali projektów neutralnych w EFRR w odniesieniu do zasady  

równości szans kobiet i mężczyzn 

Analizując projekty neutralne względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn należy zauważyć, 

że stanowią one niespełna 10% wszystkich przedsięwzięć zgłoszonych przez wnioskodawców 

ubiegających się o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WM 2014-2020. Odsetek 

projektów neutralnych jest najwyższy w przypadku projektów wdrażanych w OP 5. Wysoki odsetek 

3,52

3,7

3,83

3,93

3,44

3,48

3,49

3,68

3,62

3,77

3,77

3,52

3,55

3,71

3,77

3,92

3,56

3,74

3,75

3,89

3,2

3,4

3,43

3,72

We wniosku o dofinansowanie zidentyfikowaliśmy
nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w

zakresie tematycznym objętym projektem

Realizowany projekt sprzyja wyrównaniu nierówności
pomiędzy kobietami a mężczyznami

Projekt przeciwdziała wystąpieniu barier pomiędzy
kobietami a mężczyznami (np. barier w dostępie do

korzystania z efektów projektu)

Do zarządzania projektem zaangażowano w równym
stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn

Podregion ciechanowski Podregion ostrołęcki Podregion płocki

Podregion radomski Podregion siedlecki Podregion żyrardowski
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przedsięwzięć neutralnych względem analizowanej zasady dotyczy również działania 4.2 oraz 

poddziałania 2.1.1. 

Tabela 22. Liczba oraz odsetek wniosków o dofinansowanie zakładających neutralny wpływ na 
równość szans kobiet i mężczyzn w podziale na działania i poddziałania RPO WM 2014-2020 

Numer poddziałania Liczba wniosków ogółem 

Liczba wniosków 
neutralnych względem 
zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Odsetek wniosków 
neutralnych względem 
zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn 

01.01.00 50 2 4,00% 

01.02.00 1569 234 14,91% 

02.01.01 203 43 21,18% 

03.01.02 618 5 0,81% 

03.02.02 277 16 5,78% 

03.03.00 2607 90 3,45% 

04.01.00 184 8 4,35% 

04.02.00 298 130 43,62% 

04.03.01 190 6 3,16% 

05.01.00 143 67 46,85% 

05.02.00 44 12 27,27% 

05.03.00 146 9 6,16% 

05.04.01 7 5 71,43% 

06.01.00 135 2 1,48% 

06.02.00 108 3 2,78% 

07.01.00 52 1 1,92% 

02.01.02 42 0 0,00% 

04.03.02 66 0 0,00% 

07.02.00 2 0 0,00% 

03.01.01 1 0 0,00% 

Średnio 6742 633 9,39% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Uwzględniając natomiast jedynie projekty po ocenie, zauważyć należy dużo niższy odsetek 

przedsięwzięć wpisujących się w sposób neutralny w zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Ogółem 

ich odsetek zmniejsza się z 9,39% do 3,99%, zaś najwyższy odsetek projektów neutralnych odnotowuje 
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się w przypadku działań 4.2. oraz 5.1. (odpowiednio 80,00% oraz 40,00%). Liczbę oraz odsetek 

projektów zakładających neutralność wobec zasady równości szans kobiet i mężczyzn w podziale na 

działania i poddziałania RPO WM 2014-2020 współfinansowane ze środków EFRR przedstawia poniższa 

tabela. 

Tabela 23. Liczba oraz odsetek projektów zakładających neutralny wpływ na równość szans kobiet i 
mężczyzn w podziale na działania i poddziałania RPO WM 2014-2020 

Numer działania/ 
poddziałania 

Liczba projektów ogółem 

Liczba projektów 
neutralnych względem 
zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn 

Odsetek projektów 
neutralnych względem 
zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn 

01.02.00 45 4 8,89% 

02.01.01 13 2 15,38% 

03.03.00 1298 35 2,70% 

04.02.00 5 4 80,00% 

05.01.00 40 16 40,00% 

Łącznie 1530 61 3,99% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

W zakresie oszacowania oddziaływania projektów na zasady horyzontalne przeprowadzono również 

badanie z beneficjentami. Wskazali oni, czy w ich odczuciu projekt odpowiada w sposób pozytywny, 

czy neutralny na poszczególne zasady poddane ewaluacji. Pomimo, że na podstawie dokumentacji 

projektowej odsetek projektów neutralnych względem zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

wyniósł niespełna 4%, to beneficjenci oceniali w jakim stopniu, w ich opinii, dany projekt wpływa na 

rzeczywistą sytuację osób reprezentujących poszczególne płcie, biorąc pod uwagę praktykę 

realizacyjną. Średnio 43,79% beneficjentów przyznało, że jest to pozytywny wpływ. Pozostali uznali, że 

projekt jest neutralny. Jednocześnie należy wspomnieć o tym, że deklaracje beneficjentów 

realizujących projekty na obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego dużo częściej dotyczyły 

neutralności projektu, niż jego pozytywnego wpływu (różnica pomiędzy Regionem Warszawskim 

Stołecznym, a Regionem Mazowieckim Regionalnym: 14,7 punktu procentowego). 
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Wykres 102. W jaki sposób realizowany przez Pana(ią) projekt oddziaływał na poszczególne zasady? 
[Równość płci] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Analizę w ramach niniejszego pytania badawczego rozszerzono, uwzględniając również wpływ 

projektów na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. W tym przypadku zauważa się podobne tendencje, co w przypadku zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Wykres 103. W jaki sposób realizowany przez Pana(ią) projekt oddziaływał na poszczególne zasady? 
[Równość szans i zapobieganie dyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Uzyskane wyniki wskazywać mogą na jedynie deklaratywną formę zapewnienia w dokumentacji 

projektu, że przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje na równość płci. Możliwe, że jest to przyczyną 

niewiedzy wnioskodawców w zakresie tego, że projekt może zostać dopuszczony do realizacji nawet 

w przypadku, gdy nie oddziałuje pozytywnie na zasady horyzontalne, a jest neutralny (o ile 

niemożność pozytywnego oddziaływania zostanie należycie uzasadniona, np. specyfiką projektu). 

Powoduje to, że wnioskodawcy usilnie próbują wskazać na to, w jaki sposób ich projekt będzie 

wpływał na kwestie równości szans i niedyskryminacji, co nie znajduje jednak odzwierciedlenia 

w rzeczywistości. Może to stanowić również wyraz rozdźwięku pomiędzy zamierzeniami 

beneficjentów planowanymi we wnioskach o dofinansowanie, a praktycznym aspektem wdrażania, 

który nie przebiega zgodnie z założeniami (np. na skutek trudności w rekrutacji uczestników 

z określonej grupy). W tym miejscu należy wspomnieć o rozwiązaniu, jakie zidentyfikowano w wyniku 

przeprowadzonego benchmarkingu – przedstawiciele województwa dolnośląskiego biorący udział 

w wywiadach pogłębionych na potrzeby tej metody wskazali, że odeszli od kryterium premiującego 

pozytywne oddziaływanie na zasady horyzontalne, co spowodowało, że wnioskodawcy racjonalnie 

podchodzą do kwestii opisu uwzględniania w projekcie zasad horyzontalnych (nie traktują opisu zasad 

jako możliwości zdobycia dodatkowej punktacji, przez co mniejsza jest skala zapisów wniosku, które 

nie znajdują pokrycia w praktyce realizacyjnej). Z tego też względu w przypadku naborów, w których 

stosowane jest kryterium premiujące pozytywne oddziaływanie na zasady horyzontalne należy 

nałożyć na wnioskodawców obowiązek wskazania wskaźników (na poziomie umowy 

o dofinansowanie, nieagregowanych na poziomie IZ/IP), ale kontrolowanych pod kątem 

wypełniania. Spowoduje to, że projekty, które uzyskają dodatkowe punkty wynikające z kryterium 

premiującego nie będą traktowały wypełniania zasad wyłącznie deklaratywnie. 

2.4. Postęp w realizacji zapisów oraz ocena rozwiązań przewidzianych w Agendzie 

działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020 w RPO WM 

2014-2020 

Zagadnienie badawcze: Na ile działania zaplanowane w Agendzie zostały zrealizowane przez IZ,  

IP RPO WM 2014-2020? Jakie czynniki warunkowały zastosowanie lub nie przez IZ,  

IP poszczególnych rozwiązań z Agendy? Jakiego rodzaju efekty przyniosła realizacja działań 

zaplanowanych w Agendzie?  

Analizując postęp w realizacji zapisów Agendy na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 

2014-2020 (dalej: Agendy) w RPO WM 2014-2020 należy wskazać na główne zaplanowane w ramach 

tego dokumentu działania, które przewidziane są do realizacji przez instytucje i podmioty systemu 

realizacji Programu. Wskazane w dokumencie działania koncentrują się wokół dwóch analizowanych 

zasad horyzontalnych: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnością oraz równości szans kobiet i mężczyzn. 

Działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji, w tym zapewnienia dostępności osobom 

z niepełnosprawnościami oraz na rzecz równości płci realizowane są, zgodnie z Agendą, wielotorowo, 

poprzez uwzględnienie następujących obszarów: 
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Obszar 1. System instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości płci; 

Obszar 2. Podniesienie świadomości beneficjentów na temat realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości płci; 

Obszar 3. Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI zgodnego z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą 

równości płci26. 

W dalszej części dokumentu opisano przewidziane w Agendzie działania oraz wskazano, w jaki sposób 

wypełnienie zapisów dokumentu następuje na gruncie systemu instytucjonalnego RPO WM 2014-

2020. 

Obszar 1: System instytucjonalny zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości płci 

Działania z zakresu budowy systemu instytucjonalnego skoncentrowane są w ramach 2 zakresów: 

1. Podniesienia świadomości pracowników instytucji zaangażowanych w realizację programów 

operacyjnych nt. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości płci. 

W tym zakresie przewidziano konieczność realizacji szkoleń dla przedstawicieli instytucji systemu 

realizacji Programu oraz ekspertów. W ramach Programu zorganizowano szereg szkoleń dla 

pracowników odpowiedzialnych za realizację Programu, które zostały wymienione w poniższej tabeli. 

Podejmowane działania były cykliczne, co zapewniało możliwość aktualizacji, odświeżania wiedzy oraz 

jej rotowania wśród pracowników instytucji. 

Tabela 24. Szkolenia organizowane dla pracowników instytucji systemu realizacji RPO WM 2014-
2020 

Temat szkolenia Rodzaj szkolenia 
Liczba 

uczestników 

Rok 

realizacji 

Szkolenia horyzontalne poświęcone zasadzie równości szans, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
Zewnętrzne 

9  

(w 5 edycjach 

łącznie) 

2016 

Warsztaty w zakresie wdrażania zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 
Wewnętrzne 10 2017 

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasada równości szans 

kobiet mężczyzn w ujęciu projektów realizowanych z EFS 

Zewnętrzne 

101  

(w 5 edycjach 

łącznie) 

2017 

Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami 
Zewnętrzne, 

certyfikowane 
7 2017 i 2018 

Prosty język w Funduszach Europejskich Zewnętrzne 1 2018 

                                                           
26 Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020, s. 16, 36. 
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Temat szkolenia Rodzaj szkolenia 
Liczba 

uczestników 

Rok 

realizacji 

Równe traktowanie w zatrudnieniu, przeciwdziałanie 

dyskryminacji i polityka antymobbingowa 

Wewnętrzne, 

certyfikowane 
12 2018 

Dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnościami w 

procesach inwestycyjnych 

Wewnętrzne, 

certyfikowane 
2 2018 

Akademia dostępności cyfrowej (dla redaktorów stron) Zewnętrzne 2 2019 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

2. Budowania otoczenia instytucjonalnego realizacji zasady równości szans i dostępności oraz 

zasady równości płci. 

Budowa otoczenia instytucjonalnego odbywa się poprzez zróżnicowane działania, obejmujące szerokie 

grono podmiotów, co zostało zaprezentowane poniżej. 

Instytucja Zarządzająca 

Na Instytucji Zarządzającej RPO leży obowiązek takiego planowania realizacji Programu, by zapewnić 

jego dostępność dla osób z niepełnosprawnością oraz innych osób z grup narażonych na dyskryminację 

na każdym etapie realizacji (począwszy od programowania). W tym celu przewidziano konieczność 

monitorowania zasady na etapie sprawozdawczości. Weryfikacja realizacji tego działania dowiodła, 

że jest ono realizowane, w sprawozdaniach rocznych znajdują się bowiem odpowiednie treści: 

w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Programu za lata 2014-2015, 2016 oraz 2018 zgodnie 

z wymogami w tym zakresie w dokumentach uwzględniono odrębny rozdział lub podrozdział pn. 

Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie 

dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 

i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych 

i operacji. 

Ponadto, zgodnie z Agendą, przynajmniej raz w okresie programowania powinna zostać 

przeprowadzona ewaluacja, której głównym tematem jest ocena wdrażania zasad równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości płci. 

Obowiązek ten został spełniony, efektem tego jest niniejszy raport. 

W dalszej kolejności należy wskazać na zapewnienie udziału podmiotów zajmujących się problematyką 

równości i szans i niedyskryminacji oraz równości płci w ramach gremiów decyzyjnych (komitetów, 

grup roboczych, zespołów zadaniowych itp.). Jak dowodzi analiza, podmioty takie są zaangażowane 

do prac zarówno w ramach grup roboczych, jak i Komitetu Monitorującego. W ramach KM RPO WM 

2014-2020 zasiadają bowiem przedstawiciele 3 organizacji pozarządowych działających na rzecz 

włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji, w tym dyskryminacji ze względu na płeć. 

Również w procesie przygotowania dokumentu RPO WM 2014-2020 uczestniczyli przedstawiciele 

organizacji, które w celach programowych miały zapisane działania na rzecz równości szans oraz 

równości płci. Ich udział był jednak niewielki, przede wszystkim z uwagi na uwzględnienie ich 

zaangażowania w ramach szerokiego tematycznie podzespołu zajmującego się instrumentami 



 

159 | S t r o n a  

 

inżynierii finansowej, zintegrowanym podejściem terytorialnym, pomocą publiczną oraz politykami 

horyzontalnymi27. Skład podzespołu pozwala zaobserwować, że działalność tego gremium została 

zdominowana przez podmioty zajmujące się inżynierią finansową oraz zintegrowanym rozwojem 

terytorialnym. Wynikać to może z tego, że choć organizacje zajmujące się tematyką równości 

i włączenia społecznego są zapraszane do prac KM i grup roboczych, to uczestnictwo jest dobrowolne.  

Pomimo niewielkiej reprezentacji w KM, zaangażowanie podmiotów reprezentujących te środowiska 

podczas konsultacji społecznych dokumentu było bardzo duże. Organizacje pozarządowe stanowiły 

niemal 20% podmiotów zgłaszających uwagi do projektu dokumentu28. 

W myśl Agendy konieczne jest także podejmowanie bieżącego monitorowania powstających 

w Programie dokumentów pod kątem ich zgodności z zasadną równości szans i niedyskryminacji oraz 

równości płci. Analiza dokumentów zamieszczonych na stronach internetowych związanych z realizacją 

Programu pozwala na stwierdzenie, że zadanie to jest wypełniane, bowiem dokumenty umieszczane 

w Internecie: 

 Są dostosowane do odczytu przez urządzenia audiodeskryptujące; 

 Są dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych zdolnościach poznawczych (m.in. poprzez 

zastosowanie tam, gdzie to możliwe, prostego języka); 

 Zawierają treści zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń 

(np. uczestnicy/uczestniczki). 

Instytucje Pośredniczące 

Odrębne zadania zostały przewidziane dla Instytucji Pośredniczących w realizacji Programu. Ich 

zadaniem powinno być w tym zakresie głównie informowanie i szkolenie beneficjentów na temat 

praktycznej realizacji zasady równości szans w projektach (poprzez strony internetowe, broszury, ulotki, 

seminaria, konferencje, spotkania informacyjne, przewodniki dla beneficjentów i inne) lub zlecanie tych 

zadań np. podmiotom zewnętrznym lub punktom informacyjnym i kontrola ich prawidłowego 

wykonania29. Do zadań IP zaliczyć należy również zapewnienie, że analizowane zasady są znane 

osobom zaangażowanym w prace KOP. W zakresie zadań IP leży także bieżące monitorowanie 

przestrzegania zasad na etapie sprawozdawczości. Kolejnym nałożonym na IP obowiązkiem jest 

przygotowanie dokumentacji konkursowej, materiałów szkoleniowych itp. zgodnie z wymogami zasad 

horyzontalnych. 

Zadania te, pomimo, że zostały rozdzielone pomiędzy dwie instytucje systemu realizacji, są ze sobą 

powiązane. Przykładowo, IP swoje zadania w zakresie monitorowania realizują przekazując 

odpowiednie informacje na potrzeby sporządzenia sprawozdań rocznych z realizacji Programu do 

przedstawicieli IZ. Bez tego kroku nie byłoby możliwe sporządzenie sprawozdania rocznego. 

                                                           
27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 4.0, Warszawa, 

7 września 2020 r., s. 447-448. 
28 Raport z konsultacji społecznych Założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, s. 16. 
29 Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020, s. 19. 
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Analiza zawartości strony internetowej Programu ukazuje, że do końca 2019 roku zorganizowano 

9 szkoleń dla beneficjentów z zakresu zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz 1 szkolenie dotyczące stosowania zasad horyzontalnych ogółem. 

Komitet Monitorujący 

Również na Komitecie Monitorującym spoczywają obowiązki z zakresu realizacji działań 

przewidzianych w Agendzie. Przewidują one przede wszystkim monitorowanie, na poziomie 

sprawozdawczości przestrzegania realizacji analizowanych zasad horyzontalnych. 

Do zadań KM w zakresie realizacji postanowień Agendy przewidziano weryfikację kryteriów wyboru 

projektów pod kątem wspierania grup narażonych na dyskryminację, w tym kobiet i mężczyzn, 

rekomendowanie kryteriów wyboru projektów zapewniających równościowe podejście oraz 

odpowiedź na zróżnicowane potrzeby osób z niepełnosprawnością. 

Analiza sprawozdań z posiedzeń KM RPO WM pozwala na stwierdzenie, że działania przewidziane 

w Agendzie jako właściwe Komitetowi Monitorującemu są realizowane. 

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 

Do zadań PIFE, wskazanych w Agendzie, należy: 

 organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców/beneficjentów z zakresu 

zasad oraz możliwych sposobów uwzględniania ich w projektach. 

 Działalność informacyjna z zapewnieniem przekazu pozbawionego stereotypów oraz języka 

dyskryminującego. 

 Zapewnienie wiedzy w zakresie realizacji zasad dla pracowników instytucji realizujących 

Program. 

 Upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji zasad wśród wnioskodawców. 

Działania te są powiązane z wcześniej wskazanymi z zakresu działalności szkoleniowej oraz 

informacyjnej, dlatego też nie będą opisywane odrębnie. Pracownicy PIFE mają w zakresie swojej 

właściwości realizację tych zadań, uczestniczą również w ich organizacji, współdziałając jednocześnie 

w tej materii z przedstawicielami pozostałych komórek organizacyjnych IZ oraz IP, co nakazuje 

stwierdzenie, że działalność PIFE wypełnia nałożone na nie przez Agendę zobowiązania. Analiza treści 

materiałów szkoleniowych oraz pozostałych zamieszczonych na stronie Programu pozwala natomiast 

na stwierdzenie, że język stosowany w dokumentach pozbawiony jest stereotypów oraz sformułowań 

o charakterze dyskryminującym jakąkolwiek grupę społeczną. 

Koordynatorzy ds. równości 

Agenda przewidziała również powstanie grupy roboczej do spraw równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych dla funduszy unijnych 2014-2020, działającej przy 

IK UP. W jej skład wchodzą reprezentanci poszczególnych programów operacyjnych. Na poziomie 

Programu przedstawiciele wchodzący w skład grupy powinni natomiast pełnić rolę Koordynatorów 

ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby 

takie powinny stanowić w reprezentowanej instytucji ekspertów z zakresu równości szans 
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i niedyskryminacji – powinny być więc osobą właściwą do pierwszego kontaktu w kwestiach 

niedyskryminacji i zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, służyć radą i opinią 

w kwestiach dyskusyjnych dotyczących równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami30. Do ich zadań powinno również należeć monitorowanie treści 

pojawiających się na stronach internetowych, w publikacjach, a także w dokumentacji konkursowej czy 

przetargowej, pod kątem tego, czy nie są one dyskryminujące w swoim przekazie. Dodatkowo osoby 

takie powinny działać na rzecz zwiększenia dostępności budynków i pomieszczeń do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami w swojej instytucji. 

Analogicznie do opisanej powyżej grupy roboczej działa Grupa robocza ds. równości szans kobiet 

i mężczyzn dla funduszy unijnych 2014-2020. Osoby zasiadające w niej powinny pełnić w swoich 

instytucjach rolę Koordynatorów ds. równości szans kobiet i mężczyzn, zaś ich zadania powinny być 

skoncentrowane na problematyce równości płci analogicznie do zadań, jakie przypisano 

koordynatorowi ds. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

Obszar 2: Podniesienie świadomości beneficjentów na temat realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości płci 

Na IZ oraz IP zgodnie z Agendą ciąży obowiązek organizacji szkoleń specjalistycznych dla beneficjentów 

z zakresu zasad horyzontalnych. Szkolenia powinny obejmować zagadnienia dostosowane do specyfiki 

wsparcia udzielanego w Programie. 

W ramach Programu zorganizowano 5 szkoleń obejmujących zakres zasad horyzontalnych. Wzięły 

w nich udział łącznie 43 osoby, co zaprezentowano w poniższej tabeli. 

Tabela 25. Wykaz szkoleń dla beneficjentów w ramach RPO WM 2014-2020 

Temat szkolenia Liczba osób Rok 

Szkolenie horyzontalne z zakresu realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

3 2016 

Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 

6 2016 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020 

1 2016 

Zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 8 2016 

Zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami (zasada dostępności) wraz z elementami idei 
uniwersalnego projektowania-z uwzględnieniem aspektów EFRR 

25 2017 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.  

Drugim zadaniem nałożonym na IZ oraz IP w kontekście Agendy jest publikowanie na swoich stronach 

internetowych poświęconych realizacji Programu materiałów lub odnośników do materiałów z zakresu 

                                                           
30 Tamże, s. 21. 
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równości szans i niedyskryminacji oraz równości płci. W tym zakresie na stronie internetowej Programu 

zamieszczono następujące dokumenty: 

 Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością; 

 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania 

funduszy europejskich 2014-2020; 

 Poradnik Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych 

z funduszy europejskich 2014 2020; 

 Dostępność serwisów internetowych – dobre praktyki w projektowaniu serwisów 

internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności; 

 Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania 

i zrozumienia; 

 E-podręcznik dostępny dla wszystkich; 

 Dostępność Funduszy Europejskich 2014-2020 dla osób z niepełnosprawnościami w praktyce; 

 Jak zaplanować inwestycję dostępną dla wszystkich – standard minimum; 

 Inwestycje dla wszystkich? – Podsumowanie audytów architektonicznych i transportowych 

oraz realizacji projektu; 

 Czy wszyscy widzą tak samo – raport z audytów 50 stron internetowych przeprowadzonych 

w ramach projektu „Inwestycje dla wszystkich?”. 

Katalog ten jest jednak rozmieszczony w kilku miejscach – w zakładce „zapoznaj się z prawem 

i dokumentami”, w zakładce „poradniki i publikacje” oraz w zakładce „Fundusze Europejskie bez 

barier”. Pomimo istnienia zakładki „Fundusze Europejskie bez barier” zasadne wydaje się natomiast 

stworzenie odrębnej zakładki (np. „równość szans i płci”), w której zawarto by najistotniejsze poradniki 

i publikacje, a także akty prawne z tego zakresu. Sformułowanie „bariery” jest bowiem nakierowane 

głównie w stronę osób z niepełnosprawnością, nie wskazuje zaś bezpośrednio na równość płci. 

W dalszej kolejności wskazano również, że w zależności od pojawiających się potrzeb na stronie 

internetowej Programu może znaleźć się FAQ opracowane na poziomie ministerstwa właściwego ds. 

rozwoju regionalnego zawierające odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie 

analizowanych zasad horyzontalnych. Zakładka taka istnieje na stronie (u dołu strony, w ramach 

odnośnika „często zadawane pytania”), jednak nie zawiera ona pytań dot. zasad horyzontalnych. 

Zasadne byłoby uzupełnienie katalogu pytań zamieszczonych w tej części strony o treści będące 

przedmiotem niniejszej ewaluacji. 
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Obszar 3: Dodatkowe działania na rzecz systemu wdrażania EFSI zgodnego z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz z zasadą równości płci 

Wśród dodatkowych działań, przewidzianych Agendą, znajdują się: 

 Utworzenie Wytycznych dla instytucji zarządzających i wdrażających fundusze unijne na lata 

2014-2020; 

 Analiza dokumentacji pod kątem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości płci; 

 Współpraca na poziomie międzynarodowym. 

Dwa pierwsze działania przewidziane są jednak na szczeblu ministerialnym, zaś zadanie trzecie – 

nie jest realizowane z uwagi na niegraniczne położenie województwa na mapie Polski, dlatego też ten 

obszar nie będzie omawiany szczegółowo. 

Zagadnienie badawcze: Jak są oceniane przez adresatów poszczególne rozwiązania służące 

realizacji zasad horyzontalnych, przewidziane w Agendzie?  

Przedstawiciele IZ wskazali, że podejmowane są działania zmierzające do wprowadzania wymogu 

realizowania zasad horyzontalnych, m.in. poprzez uwzględnienie obligatoryjnego projektowania 

uniwersalnego w ramach przedsięwzięć infrastrukturalnych.  

Przedstawiciele IP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazali, że w ramach reprezentowanych 

przez nich instytucji podjęto się realizacji wszystkich zadań zawartych w Agendzie działań na rzecz 

równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020. Nie istniały zadania, które zostały pominięte.  

Badani przedstawiciele IP stwierdzili ponadto, że wypełnianie zadań wskazanych w Agendzie 

przyczyniło się do zwiększenia jakości wdrażanego Programu. Przede wszystkim zwrócono uwagę na 

współzależne elementy, które były realizowane (niezależnie od zobowiązań nałożonych Agendą) –

prowadzenie szkoleń i spotkań informacyjnych wymagało bieżącej analizy środowiska prawnego pod 

kątem zmian, które mogły wpłynąć na realizację projektów. Sama realizacja szkoleń i spotkań 

przyczyniła się zaś to zwiększonej świadomości wnioskodawców i beneficjentów, dzięki czemu 

wsparcie świadczone w projektach było dostosowane do grup defaworyzowanych oraz umożliwiało ich 

udział w przedsięwzięciu. Przedstawiciele IZ stwierdzili również, że analiza dokumentacji jest niezbędna 

z uwagi na konieczność opracowania spójnej i adekwatnej do funkcjonujących uwarunkowań 

prawnych dokumentacji konkursowej. Wnioskodawcy bowiem nie zapoznają się kompleksowo z całym 

systemem prawnym, korzystają zaś z regulaminów naborów oraz załączników do nich. Dlatego też te 

dokumenty należy tworzyć ze szczególną precyzją, każdorazowo reagując na zmiany prawne 

na poziomie krajowym i europejskim. Przedstawiciele IZ wskazali również, że pracownicy 

reprezentowanej przez nich instytucji, podejmując działania w celu uwzględnienia zasad 

horyzontalnych mieli intencję takiego opracowania treści, by były one przyjazne i zrozumiałe dla 

beneficjenta. Stwierdzili ponadto, że budowanie otoczenia instytucjonalnego w zakresie równości 

szans i niedyskryminacji następuje w zróżnicowany sposób – poprzez zapewnianie dostępności 

architektonicznej budynków, zwiększanie kompetencji i wiedzy pracowników instytucji systemu 
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realizacji Programu w zakresie zasad horyzontalnych, czy poprzez bieżące monitorowanie realizacji 

zasad na poziomie sprawozdawczości oraz stały przegląd dokumentacji programowej. W opinii badanej 

grupy funkcjonowanie grup roboczych przy ministerstwie właściwym ds. rozwoju regionalnego, 

stanowi również forum wymiany informacji i dobrych praktyk przez uczestników tych spotkań. 

Badani członkowie KM RPO WM 2014-2020 potwierdzili, że działania zmierzające do wypełnienia 

zobowiązań Agendy są wypełniane w dużym stopniu. Wskazali, że przede wszystkim znaczenie mają 

w tym przypadku szkolenia specjalistyczne, o charakterze praktycznym. W tym kontekście przytoczono 

przykład szkolenia organizowanego na początku perspektywy finansowej 2014-2020 dla pracowników 

instytucji realizujących program przez Spółdzielnię Socjalną FADO. 

Eksperci środowiskowi biorący udział w wywiadach pogłębionych potwierdzili, że w ramach Programu 

realizowano zadania wynikające z Agendy działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 

2014-2020. Zwrócili uwagę m.in. na kwestie: 

 Organizacji szkoleń z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz równości płci – zarówno dla pracowników instytucji systemu 

realizacji Programu, jak i dla wnioskodawców/beneficjentów; 

 Uwzględnianie tematyki równości płci oraz równości szans w dokumentacji programowej 

i konkursowej; 

 Korzystanie przez przedstawicieli instytucji systemu realizacji Programu z odpowiednich 

wytycznych. 

Eksperci środowiskowi wskazali, że największe przełożenie na realizację działań zapisanych w Agendzie 

mają szkolenia – są one najbardziej efektywne. Niemniej jednak wszystkie działania uznano 

za potrzebne oraz przyczyniające się do osiągnięcia celu, jakim jest uwzględnianie w projektach 

i w Programie zasad horyzontalnych. 

Uwzględnieniu zapisów Agendy sprzyjały również: 

 Publikacja podręczników i poradników z zakresu realizacji zasad horyzontalnych; 

 Szeroka dystrybucja informacji o planowanych działaniach szkoleniowych. 

Również w opinii przedstawicieli IZ Agenda służy podniesieniu świadomości w zakresie zasad 

horyzontalnych. Zwrócili oni uwagę, że dotyczy to nie tylko projektów współfinansowanych ze środków 

UE, ale ogółu działań podejmowanych w życiu społeczno-gospodarczym. 

W dalszej kolejności zweryfikowano, w jakim stopniu poszczególne elementy związane z realizacją 

działań przewidzianych w Agendzie są przydatne dla mazowieckich beneficjentów.  

Poziom wiedzy pracowników instytucji 

Poziom wiedzy pracowników instytucji został uznany za przydatny przez przedstawicieli zarówno 

Regionu Mazowieckiego Regionalnego, jak i Regionu Warszawskiego Stołecznego, co prezentują 

zamieszczone w dalszej części wykresy i tabele. Przy tym zauważyć trzeba, że przydatność, zarówno 

w zakresie zasady równości szans i niedyskryminacji, jak i równości płci, została uznana za większą 

w przypadku osób z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 
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Wykres 104. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Poziom wiedzy pracowników instytucji 
w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 105. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Poziom wiedzy 
pracowników instytucji w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Za najbardziej przydatną wiedzę pracowników instytucji dotyczącą równości szans i niedyskryminacji 

uznały podmioty z podregionów warszawskiego zachodniego oraz ciechanowskiego. 

Tabela 26. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Poziom wiedzy pracowników instytucji 
w zakresie stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 22,22% 46,08% 6,19% 1,46% 24,04% 

Warszawski wschodni 26,88% 44,09% 4,66% 1,08% 23,30% 

Warszawski zachodni 29,37% 47,96% 6,32% 0,00% 16,36% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

26,16% 46,04% 5,72% 0,84% 21,23% 

Ciechanowski 40,81% 45,29% 1,35% 0,45% 12,11% 

Ostrołęcki 34,42% 50,23% 3,26% 1,86% 10,23% 

Płocki 30,77% 46,15% 4,49% 1,28% 17,31% 

Radomski 36,57% 42,57% 2,00% 0,86% 18,00% 

Siedlecki 37,37% 44,21% 2,63% 0,00% 15,79% 

Żyrardowski 28,72% 43,62% 4,26% 2,13% 21,28% 

Region Mazowiecki Regionalny 
– średnio 

34,78% 45,35% 3,00% 1,10% 15,79% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

30,73% 45,54% 4,14% 0,98% 18,61% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku równości szans kobiet i mężczyzn zauważa się podobne tendencje – wiedza pracowników 

instytucji z zakresu równości płci za najbardziej przydatną została uznana przez przedstawicieli 

realizujących projekt w podregionach ciechanowskim oraz warszawskim zachodnim. 

Tabela 27. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Poziom wiedzy 
pracowników instytucji w zakresie stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 23,86% 45,17% 5,10% 1,28% 24,59% 

Warszawski wschodni 29,03% 40,86% 3,58% 0,36% 26,16% 
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Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

Warszawski zachodni 31,60% 45,72% 5,95% 0,00% 16,73% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

28,16% 43,92% 4,88% 0,54% 22,49% 

Ciechanowski 45,74% 40,81% 1,35% 0,90% 11,21% 

Ostrołęcki 34,88% 48,84% 2,33% 1,40% 12,56% 

Płocki 32,69% 44,87% 3,21% 1,28% 17,95% 

Radomski 38,29% 42,57% 1,71% 0,29% 17,14% 

Siedlecki 33,16% 48,42% 2,11% 0,00% 16,32% 

Żyrardowski 27,66% 43,62% 3,19% 2,13% 23,40% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

35,40% 44,85% 2,31% 1,00% 16,43% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

32,18% 44,30% 3,46% 0,77% 19,29% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Przydatność publikacji dot. stosowania zasad horyzontalnych  

Następnie badaniu poddano przydatność udostępnianych publikacji. W odniesieniu do obydwu zasad 

została ona oceniona w bardzo zbliżony sposób.  

Wykres 106. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność publikacji dot. stosowania zasady 
równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Ponownie zwrócić trzeba uwagę na to, że w podmioty z Regionu Mazowieckiego Regionalnego uznały 

udostępniane publikacje za bardziej przydatne, niż podmioty z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Szczegółowe zestawienie odpowiedzi w podziale na podregiony prezentują zamieszczone w dalszej 

części tabele. 

Wykres 107. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność publikacji 
dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Poniższe tabele ukazują rozkład odpowiedzi w podziale na podregiony. Tendencje w rozkładzie 

odpowiedzi są zbliżone do wcześniejszych – również najbardziej pozytywnie oceniają analizowaną 

kwestię podmioty z podregionów warszawskiego zachodniego oraz ciechanowskiego. 

Tabela 28. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność publikacji dot. stosowania zasady 
równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 23,32% 48,63% 6,38% 2,00% 19,67% 

Warszawski wschodni 29,39% 45,88% 5,73% 0,72% 18,28% 

Warszawski zachodni 24,91% 53,90% 4,46% 1,12% 15,61% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

25,87% 49,47% 5,52% 1,28% 17,86% 

Ciechanowski 39,01% 44,84% 1,35% 0,45% 14,35% 

27,34%

46,35%

5,30%
1,34%

19,66%

32,27%

47,07%

3,42%
1,00%

16,24%

Zdecydowanie
przydatne

Raczej przydatne Raczej nieprzydatne Zdecydowanie
nieprzydatne

Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny
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Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

Ostrołęcki 31,16% 52,56% 3,26% 1,40% 11,63% 

Płocki 26,92% 50,00% 5,13% 1,28% 16,67% 

Radomski 33,71% 45,43% 4,29% 0,57% 16,00% 

Siedlecki 36,84% 44,21% 3,68% 0,00% 15,26% 

Żyrardowski 28,72% 44,68% 2,13% 2,13% 22,34% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

32,73% 46,95% 3,30% 0,97% 16,04% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

29,53% 47,97% 4,52% 1,11% 16,86% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Również w przypadku oceny publikacji dot. zasady równości płci nie zauważa się różnic. 

Tabela 29. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność publikacji 
dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 23,32% 46,63% 6,74% 2,19% 21,13% 

Warszawski 
wschodni 

30,47% 43,73% 3,94% 0,36% 21,51% 

Warszawski 
zachodni 

28,25% 48,70% 5,20% 1,49% 16,36% 

Region Warszawski 
Stołeczny – średnio 

27,34% 46,35% 5,30% 1,34% 19,66% 

Ciechanowski 39,46% 43,50% 1,79% 0,90% 14,35% 

Ostrołęcki 29,30% 51,63% 3,72% 1,40% 13,95% 

Płocki 28,85% 49,36% 3,85% 1,28% 16,67% 

Radomski 35,71% 44,86% 4,29% 0,29% 14,86% 

Siedlecki 32,63% 48,42% 3,68% 0,00% 15,26% 

Żyrardowski 27,66% 44,68% 3,19% 2,13% 22,34% 

Region Mazowiecki 
Regionalny – 
średnio 

32,27% 47,07% 3,42% 1,00% 16,24% 

Województwo 
mazowieckie – 
średnio 

30,00% 46,61% 4,52% 1,15% 17,71% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Przydatność informacji na stronie internetowej Programu  

Odnosząc się do przydatności informacji zawartych na stronie internetowej Programu należy wskazać, 

że są one – podobnie, jak w przypadku pozostałych, wcześniej analizowanych aspektów – oceniane 

podobnie w odniesieniu do obydwu analizowanych zasad horyzontalnych. Obserwowalne jest również 

zróżnicowanie – w przypadku podmiotów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego obserwuje się 

wyższą przydatność informacji, niż w przypadku podmiotów z Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Wykres 108. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność informacji na stronie internetowej 
Programu dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zauważyć też trzeba, że badane podmioty nieznacznie gorzej oceniają przydatność informacji 

w zakresie równości płci, niż w przypadku równości szans. Spadek pozytywnych ocen obserwuje się 

zarówno w przypadku beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, jak też wśród tych 

z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 
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Wykres 109. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność 
informacji na stronach internetowej Programu dot. stosowania zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Podobnie, jak w przypadku poprzednio analizowanych aspektów, również w tym przypadku podmioty 

z podregionów warszawskiego zachodniego oraz ciechanowskiego wyraziły najbardziej pozytywne 

oceny. 

Tabela 30. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność informacji na stronie internetowej 
Programu dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion  
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 24,59% 46,45% 7,65% 1,82% 19,49% 

Warszawski wschodni 28,32% 48,75% 3,94% 0,72% 18,28% 

Warszawski zachodni 30,48% 47,21% 6,32% 1,49% 14,50% 

Region Warszawski Stołeczny 
– średnio 

27,80% 47,47% 5,97% 1,34% 17,42% 

Ciechanowski 39,01% 47,98% 1,35% 0,45% 11,21% 

Ostrołęcki 33,95% 52,09% 2,33% 1,40% 10,23% 

Płocki 28,85% 49,36% 4,49% 1,28% 16,03% 

Radomski 37,71% 43,71% 3,43% 0,86% 14,29% 

28,47%

45,95%

5,19%
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Region/Podregion  
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

Siedlecki 34,21% 46,84% 2,63% 0,53% 15,79% 

Żyrardowski 28,72% 48,94% 1,06% 2,13% 19,15% 

Region Mazowiecki 
Regionalny – średnio 

33,74% 48,15% 2,55% 1,11% 14,45% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

31,20% 47,38% 4,40% 1,20% 15,83% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Tabela 31. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność 
informacji na stronach internetowej Programu dot. stosowania zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 25,50% 44,81% 6,01% 2,00% 21,68% 

Warszawski wschodni 28,32% 46,95% 2,87% 0,36% 21,51% 

Warszawski zachodni 31,60% 46,10% 6,69% 0,74% 14,87% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

28,47% 45,95% 5,19% 1,04% 19,35% 

Ciechanowski 42,15% 43,95% 0,90% 0,90% 12,11% 

Ostrołęcki 32,56% 49,77% 3,26% 1,40% 13,02% 

Płocki 30,13% 48,72% 3,85% 1,28% 16,03% 

Radomski 36,57% 45,43% 2,86% 0,86% 14,29% 

Siedlecki 30,53% 49,47% 3,16% 0,00% 16,84% 

Żyrardowski 27,66% 48,94% 2,13% 2,13% 19,15% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

33,27% 47,71% 2,69% 1,09% 15,24% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

31,28% 46,39% 4,01% 1,11% 17,20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Przydatność szkoleń i spotkań informacyjnych  

W następnej kolejności analizie poddano przydatność szkoleń i spotkań informacyjnych dotyczących 

stosowania poszczególnych zasad. W przypadku odpowiedzi nie zauważono różnic pomiędzy tym 

pytaniem, a wcześniejszymi. 
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Wykres 110. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność szkoleń i spotkań informacyjnych 
dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku oceny przydatności szkoleń i spotkań dot. równości płci obserwuje się nieznaczny wzrost 

odsetka podmiotów wypowiadających się na ten temat negatywnie. 

Wykres 111. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność szkoleń i 
spotkań informacyjnych dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Szkolenia i spotkania informacyjne w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami za najbardziej nieprzydatne uznały podmioty 

z podregionu żyrardowskiego (11,7% - suma odpowiedzi „zdecydowanie nieprzydatne” i „raczej 

nieprzydatne”). 

Tabela 32. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność szkoleń i spotkań informacyjnych 
dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,58% 40,44% 7,83% 2,37% 28,78% 

Warszawski wschodni 26,52% 43,37% 4,30% 1,08% 24,73% 

Warszawski zachodni 28,62% 42,01% 6,32% 0,74% 22,30% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

25,24% 41,94% 6,15% 1,40% 25,27% 

Ciechanowski 35,43% 43,95% 1,79% 0,45% 18,39% 

Ostrołęcki 29,77% 41,40% 6,05% 3,26% 19,53% 

Płocki 23,08% 46,79% 3,85% 1,28% 25,00% 

Radomski 31,43% 40,00% 3,71% 0,86% 24,00% 

Siedlecki 31,58% 45,26% 2,63% 1,05% 19,47% 

Żyrardowski 27,66% 34,04% 8,51% 3,19% 26,60% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

29,82% 41,91% 4,42% 1,68% 22,16% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

27,40% 41,87% 5,25% 1,58% 23,90% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku szkoleń i spotkań informacyjnych występuje również duży odsetek podmiotów, które 

projekt realizowały na obszarze podregionu żyrardowskiego (13,83% - suma odpowiedzi 

„zdecydowanie nieprzydatne” i „raczej nieprzydatne”). 
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Tabela 33. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Przydatność szkoleń i 
spotkań informacyjnych dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,40% 40,26% 6,38% 2,73% 30,24% 

Warszawski wschodni 25,09% 43,37% 4,30% 0,72% 26,52% 

Warszawski zachodni 27,14% 43,49% 6,32% 0,74% 22,30% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

24,21% 42,37% 5,67% 1,40% 26,35% 

Ciechanowski 36,77% 41,26% 1,79% 0,90% 19,28% 

Ostrołęcki 29,77% 43,26% 5,12% 2,79% 19,07% 

Płocki 23,08% 47,44% 3,21% 1,28% 25,00% 

Radomski 30,86% 41,43% 4,57% 0,57% 22,57% 

Siedlecki 30,00% 45,79% 3,16% 1,05% 20,00% 

Żyrardowski 28,72% 31,91% 9,57% 4,26% 25,53% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

29,87% 41,85% 4,57% 1,81% 21,91% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

26,97% 42,08% 4,95% 1,66% 24,33% 

Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Możliwość skorzystania z konsultacji internetowych  

Możliwość skorzystania z internetowych konsultacji uznano za przydatną w zbliżonym stopniu 

w przypadku obydwu zasad, przy czym przydatność tę oceniono nieznacznie wyżej w przypadku zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, niż 

w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Oceny, w obydwu analizowanych przypadkach, 

są wyższe w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego 

Stołecznego. 

W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego beneficjenci z podregionu warszawskiego 

zachodniego oraz m.st. Warszawy niżej ocenili przydatność konsultacji dot. zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, niż konsultacji dot. zasady 

równości płci. 
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Wykres 112. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Możliwość skorzystania z konsultacji 
internetowych dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 113. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Możliwość 
skorzystania z konsultacji internetowych dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Tabela 34. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Możliwość skorzystania z konsultacji 
internetowych dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,22% 41,35% 7,65% 2,19% 28,60% 

Warszawski wschodni 25,81% 40,14% 4,30% 1,08% 28,67% 

Warszawski zachodni 25,28% 42,38% 8,55% 1,49% 22,30% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

23,77% 41,29% 6,83% 1,58% 26,53% 

Ciechanowski 33,63% 41,26% 3,59% 0,45% 21,08% 

Ostrołęcki 26,98% 44,65% 5,58% 3,26% 19,53% 

Płocki 25,64% 46,15% 3,85% 1,28% 23,08% 

Radomski 26,00% 42,57% 4,00% 1,14% 26,29% 

Siedlecki 27,37% 43,16% 3,16% 0,53% 25,79% 

Żyrardowski 25,53% 42,55% 2,13% 3,19% 26,60% 

Region Mazowiecki Regionalny 
– średnio 

27,53% 43,39% 3,72% 1,64% 23,73% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

25,39% 42,30% 5,38% 1,58% 25,35% 

Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego możliwość skorzystania z konsultacji 

internetowych dot. stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji najbardziej negatywnie 

oceniły podmioty z podregionu ostrołęckiego (8,84% - suma odpowiedzi „zdecydowanie nieprzydatne” 

i „raczej nieprzydatne”). Odsetek negatywnych oceny spada natomiast w przypadku zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, co prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 35. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Możliwość 
skorzystania z konsultacji internetowych dot. stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,77% 39,53% 6,19% 2,55% 30,97% 

Warszawski wschodni 24,01% 40,86% 4,66% 0,72% 29,75% 

Warszawski zachodni 26,39% 43,12% 7,81% 0,74% 21,93% 
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Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

23,72% 41,17% 6,22% 1,34% 27,55% 

Ciechanowski 34,98% 41,26% 2,24% 0,90% 20,63% 

Ostrołęcki 25,12% 46,05% 4,19% 3,26% 21,40% 

Płocki 26,92% 45,51% 3,21% 1,28% 23,08% 

Radomski 26,86% 42,29% 4,00% 0,86% 26,00% 

Siedlecki 23,68% 46,84% 3,68% 0,53% 25,26% 

Żyrardowski 25,53% 42,55% 2,13% 3,19% 26,60% 

Region Mazowiecki Regionalny 
– średnio 

27,18% 44,08% 3,24% 1,67% 23,83% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

25,31% 42,38% 4,69% 1,58% 26,03% 

Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343).  

Treści FAQ na stronie internetowej  

Ostatnim elementem, który podlegał analizie w kontekście przydatności dla beneficjentów RPO WM 

2014-2020 są treści FAQ na stronie internetowej Programu. Nieco większą przydatnością cieszyły się 

treści dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, niż treści dot. zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wykres 114. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Treści FAQ na stronie internetowej] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wykres 115. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Treści FAQ na stronie 
internetowej] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Treści FAQ cieszyły się większą popularnością w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, 

niż w przypadku równości płci. Największy odsetek podmiotów niezadowolonych odnotowano: 

 W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji: w podregionie m.st. Warszawa (10,2% 

- suma odpowiedzi „zdecydowanie nieprzydatne” i „raczej nieprzydatne”). 

 W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn: w podregionie warszawskim 

zachodnim (8,82% - suma odpowiedzi „zdecydowanie nieprzydatne” i „raczej nieprzydatne”). 

Tabela 36. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami przewidziane w Agendzie 
działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Treści FAQ na stronie internetowej] 
[zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,22% 42,44% 7,83% 2,37% 27,14% 

Warszawski wschodni 26,16% 43,37% 5,38% 0,72% 24,37% 

Warszawski zachodni 25,65% 46,47% 7,06% 0,74% 20,07% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

24,01% 44,09% 6,76% 1,28% 23,86% 

Ciechanowski 34,08% 40,36% 2,69% 0,90% 21,97% 

Ostrołęcki 27,91% 45,58% 4,19% 1,40% 20,93% 

Płocki 23,08% 50,64% 4,49% 0,64% 21,15% 

24,69%

43,11%

5,91%

1,59%

24,70%

29,09%

42,87%

3,12%
1,14%

23,78%
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przydatne

Raczej przydatne Raczej nieprzydatne Zdecydowanie
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Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

Radomski 30,57% 37,71% 3,14% 0,86% 27,71% 

Siedlecki 30,00% 41,05% 4,21% 0,53% 24,21% 

Żyrardowski 24,47% 45,74% 1,06% 2,13% 26,60% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

28,35% 43,52% 3,30% 1,07% 23,76% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

26,25% 42,98% 5,12% 1,24% 24,41% 

Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Tabela 37. Jak Pan(i) ocenia poszczególne elementy służące realizacji zasady równości płci 
przewidziane w Agendzie działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji? [Treści FAQ na stronie 
internetowej] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

Region/Podregion 
Zdecydowanie 

przydatne 
Raczej 

przydatne 
Raczej 

nieprzydatne 
Zdecydowanie 
nieprzydatne 

Trudno 
powiedzieć 

m.st. Warszawa 20,40% 42,44% 7,10% 2,19% 27,87% 

Warszawski wschodni 26,52% 42,65% 3,94% 0,36% 26,52% 

Warszawski zachodni 27,14% 44,24% 6,69% 2,23% 19,70% 

Region Warszawski Stołeczny – 
średnio 

24,69% 43,11% 5,91% 1,59% 24,70% 

Ciechanowski 33,18% 42,15% 2,24% 0,90% 21,52% 

Ostrołęcki 27,44% 42,79% 5,58% 1,40% 22,79% 

Płocki 25,64% 50,00% 2,56% 1,28% 20,51% 

Radomski 31,14% 39,71% 2,00% 1,14% 26,00% 

Siedlecki 30,53% 41,05% 4,21% 0,00% 24,21% 

Żyrardowski 26,60% 41,49% 2,13% 2,13% 27,66% 

Region Mazowiecki Regionalny – 
średnio 

29,09% 42,87% 3,12% 1,14% 23,78% 

Województwo mazowieckie – 
średnio 

26,80% 42,55% 4,65% 1,37% 24,63% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Podsumowując, badane elementy dotyczące przydatności działań realizowanych w celu wypełnienia 

zobowiązań Agendy zostały ocenione w zbliżony sposób w ramach obydwu zasad horyzontalnych. 

Większość beneficjentów uczestniczących w badaniu uznała analizowane elementy za przydatne, przy 

czym przydatność w większym stopniu doceniono w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego, 

niż Regionu Warszawskiego Stołecznego. Należy również zaznaczyć, że w ramach każdego badanego 
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elementu odnotowano istotny odsetek osób, które nie potrafiły jednoznacznie odpowiedzieć na 

poruszane kwestie.  

2.5. Skala stosowania i wykorzystanie mechanizmu racjonalnych usprawnień 

Zagadnienie badawcze: Oszacowanie skali zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień 

(MRU) w ramach realizowanych projektów  

Mechanizm racjonalnych usprawnień oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, 

nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 

konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania 

z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości 

z innymi osobami. MRU oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań 

dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki 

spójności (w charakterze uczestnika lub personelu projektu) osoby z niepełnosprawnością31. 

Zastosowanie mechanizmu jest możliwe w przypadku wystąpienia w projekcie 3 elementów: 

 specjalnej potrzeby uczestnika /użytkownika/personelu projektu; 

 barier w otoczeniu; 

 charakteru interwencji32. 

Na działania w ramach MRU można uzyskać dodatkową względem otrzymanego dofinansowania 

kwotę w wysokości 12 tys. PLN na osobę. 

W przypadku RPO WM 2014-2020 MRU stosowano łącznie w 7 projektach (mechanizm dotyczył 

15 uczestników projektów). Skala stosowania mechanizmu objęła ok. 1% projektów wdrażanych 

w poszczególnych poddziałaniach i stosowana była wyłącznie w przypadku 4 poddziałań. Mechanizm 

stosowany był pięciokrotnie przez podmioty realizujące projekty na obszarze Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego i dwukrotnie przez podmioty wdrażające przedsięwzięcia na obszarze m.st. Warszawy 

(Region Warszawski Stołeczny). 

Tabela 38. Liczba projektów, w których stosowano MRU w odniesieniu do wszystkich projektów 
w podziale na poddziałania 

Numer 

poddziałania 

Liczba projektów  

w poddziałaniu ogółem 

Liczba projektów,  

w których wdrażano MRU 

Odsetek projektów,  

w których wdrażano MRU 

09.02.01 108 1 0,93% 

09.02.02 255 3 1,18% 

10.01.01 293 2 0,68% 

                                                           
31 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020. 
32 Tamże. 
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Numer 

poddziałania 

Liczba projektów  

w poddziałaniu ogółem 

Liczba projektów,  

w których wdrażano MRU 

Odsetek projektów,  

w których wdrażano MRU 

10.01.04 132 1 0,76% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. 

Zagadnienie badawcze: Jak w projektach wykorzystywany jest mechanizm racjonalnych 

usprawnień (skala, przykłady najczęściej ponoszonych wydatków)? 

W niniejszej części raportu skoncentrowano się na tym, w jakiej skali oraz w jaki sposób 

wykorzystywany był MRU. Jak wskazano w poprzednim podrozdziale niniejszego dokumentu, 

mechanizm ten był wykorzystywany bardzo rzadko. Dlatego też należy poddać analizie, czy wynika to 

z braku potrzeb, czy też z innych kwestii (np. z braku wiedzy w zakresie możliwości, jakie są 

przewidziane w ramach tego rozwiązania). 

Średnio co czwarty beneficjent (27,66%) zadeklarował, że w realizowanym przez niego projekcie brały 

udział osoby z niepełnosprawnością. Część spośród takich podmiotów wskazała również, 

że uczestnictwo takich osób wiązało się z tym, że zgłaszały one szczególne potrzeby. Należy wskazać, 

że zgłaszanie takich potrzeb następowało w przypadku 10-40% projektów (w zależności od podregionu, 

w którym był realizowany projekt). Powinno się więc uznać, że jest to odsetek relatywnie niski do 

spodziewanego, związanego z tym, że osoby z niepełnosprawnością cechują się specyficznymi 

potrzebami w zakresie uczestnictwa w projektach. Największe rozbieżności obserwuje się 

w przypadku podregionów siedleckiego, ciechanowskiego (gdzie niewspółmiernie mały odsetek 

uczestników z niepełnosprawnością zgłaszał swoje potrzeby) oraz w przypadku podregionu 

żyrardowskiego (gdzie nie odnotowano takich sygnałów). Może to świadczyć o tym, że beneficjent 

nie wsłuchiwał się w potrzeby zgłaszane przez użytkowników, lub też – wbrew deklaracjom – 

nie informował ich o możliwościach zgłoszenia specyficznych potrzeb. 
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Wykres 116. Czy w realizowanym przez Pana(ią) projekcie brały udział osoby 
z niepełnosprawnościami? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów i 
podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wątpliwości budzi duży odsetek beneficjentów deklarujących uczestnictwo osób 

z niepełnosprawnością w realizowanym projekcie przy jednoczesnym przekonaniu realizatora o braku 

potrzeby wykorzystania MRU. 

Wykres 117. Czy w związku z uczestnictwem w projekcie osób z niepełnosprawnością ze strony tych 
osób były zgłaszane jakieś potrzeby? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Niewielki odsetek zgłoszonych potrzeb może świadczyć, jak już zauważono powyżej, o tym, 

że beneficjent nie do końca zwraca uwagę na potrzeby wyrażane przez uczestników, dlatego też zaleca 

się przyłożenie większej uwagi do informowania beneficjentów o możliwości skorzystania 

ze wsparcia w ramach MRU oraz do tego, by przekazywali informację o takich możliwościach 

uczestnikom biorącym udział w realizowanym przez nich przedsięwzięciu. 

W przypadkach, gdy skorzystano z MRU, wskazywano na to, że sfinansowano za jego pomocą 

następujące potrzeby: 

 Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej; 

 Zapewnienie indywidualnej rehabilitacji dla uczestnika; 

 Sfinansowanie transportu uczestnika na miejsce realizacji projektu; 

 Zatrudnienie tłumacza języka migowego; 

 Zakup pomocy dydaktycznych; 

 Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego dostosowanego do potrzeb osoby 

z niepełnosprawnością. 

Wykres 118. Czy w realizowanym przez Pana(ią) projekcie korzystano z mechanizmu racjonalnych 
usprawnień (tzn. z możliwości reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnością dopiero 
w sytuacji, gdy pojawi się taka konieczność)? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zestawienia w podziale na podregiony zaprezentowano na kolejnych wykresach. 
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Wykres 119. Czy w realizowanym przez Pana(ią) projekcie korzystano z mechanizmu racjonalnych 
usprawnień (tzn. z możliwości reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnością dopiero 
w sytuacji, gdy pojawi się taka konieczność)? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 120. Czy w realizowanym przez Pana(ią) projekcie korzystano z mechanizmu racjonalnych 
usprawnień (tzn. z możliwości reagowania na potrzeby osób z niepełnosprawnością dopiero 
w sytuacji, gdy pojawi się taka konieczność)? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Część spośród beneficjentów wskazujących, że wykorzystano MRU stwierdzała jednak, że potrzeby 

zostały sfinansowane ze środków własnych. Świadczyć to może o niezrozumieniu tego, czym jest 

mechanizm racjonalnych usprawnień oraz o braku wiedzy w zakresie tego, jakie możliwości daje. 

Tłumaczy to też niewspółmiernie duży odsetek podmiotów deklarujących skorzystanie z MRU - 

wyższy, w stosunku do tego, co wynika z dokumentacji rozliczeniowej projektów (zaprezentowano 

to w poprzednim podrozdziale niniejszego raportu). Z tego względu zaleca się wzmocnienie roli 

opiekuna projektu, który powinien informować beneficjentów o możliwościach, jakie daje Program 

oraz oferowany w jego zakresie MRU. 

2.6. Świadomość dotycząca zasad horyzontalnych 

Zagadnienia badawcze: Jaki jest poziom świadomości stosowania wybranych zasad horyzontalnych 

wśród beneficjentów, uczestników projektów i uczestników instytucjonalnych systemu realizacji 

RPO WM 2014-2020? Ocena, czy w wyniku działań podejmowanych przez instytucje w ramach 

Programu oraz realizowanego wsparcia zaszła zmiana w rozumieniu i postrzeganiu zasad 

horyzontalnych przez beneficjentów, uczestników projektów i przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych w realizację Programu 

W niniejszym podrozdziale Wykonawca skupił się na beneficjentach i uczestnikach projektów. Poziom 

świadomości wśród osób reprezentujących instytucje systemu realizacji Programu zaprezentowano 

w ramach zagadnienia badawczego Czy osoby i instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie 

RPO WM 2014-2020 akceptują potrzebę stosowania zasad horyzontalnych?33. 

Uczestnicy projektów 

Dla połowy uczestników czynnikiem skłaniającym do udziału w projekcie była chęć zmiany swojej 

sytuacji życiowej lub zawodowej. Co trzeci badany wskazał na możliwość nabycia nowych kompetencji, 

umiejętności lub wiedzy (36,3%) oraz na atrakcyjną formę wsparcia oferowanego uczestnikom 

(31,51%). Niewielki odsetek wskazywał na zachęty ze strony innych osób oraz na możliwość ciekawego 

spędzenia czasu. Większą motywacją do zmiany swojej sytuacji życiowej cechowały się natomiast 

kobiety, niż mężczyźni. 

                                                           
33 Zob. -> s. 203. 



 

187 | S t r o n a  

 

Wykres 121. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? [zestawienie odpowiedzi uczestników 
projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Osoby uczestniczące w projektach zostały również poproszone o wskazanie, czy ich zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci było zasadne. Uwagę zwraca wysoki odsetek osób 

niezdecydowanych, przy czym odsetek ten jest znacząco wyższy w przypadku mężczyzn, niż kobiet 

(67,31% vs. 53,19%). Zasadność uwzględnienia zasady zauważają częściej kobiety, niż mężczyźni. 

Osoby, które uznały, że ich zdaniem uwzględnianie zasady równości płci w projektach jest potrzebne 

wskazywały na występujące dysproporcje pomiędzy kobietami a mężczyznami i konieczność ich 

zniwelowania. Argumentowały, że konieczność godzenia życia rodzinnego i zawodowego w przypadku 

kobiet jest dużym utrudnieniem, dlatego należy zapewnić wsparcie kobietom. Powoływano się również 

na przekonania. Osoby, które nie były przekonane o konieczności uwzględnienia tej zasady, zwróciły 

uwagę na brak dostrzegania barier bądź dyskryminacji w stosunku do którejkolwiek z płci. W przypadku 

części uczestników nastąpiło niezrozumienie zasady – kierowali się oni bowiem stereotypowym 

podejściem dzielącym zajęcia (np. kierunki kształcenia, pracę zawodową) na typowo męskie i kobiece. 

Były to jednak pojedyncze przypadki.  

Uczestnicy stwierdzili, że w projekcie, w którym brali udział zasadę równości płci uwzględniono przede 

wszystkim poprzez przyjęcie jasno zdefiniowanych kryteriów udziału w projekcie, obejmujących 

aspekty merytoryczne, co nie pozwalało na jakąkolwiek dyskryminację. Zwrócono również uwagę, 

że w projektach przełamywano stereotypy, np. poprzez wsparcie mężczyzn w opiece nad dziećmi. 
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Wykres 122. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 
wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 
uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 
[zestawienie odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Osoby uczestniczące w projektach zostały również poproszone o odniesienie się do zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Również w tym 

przypadku zauważalny jest duży odsetek osób niezdecydowanych co do zasadności uwzględniania 

analizowanej kwestii – wyższy w przypadku mężczyzn, niż kobiet (61,54% vs. 48,94%). W przypadku tej 

zasady wskazywano na konieczność uwzględniania zasady z uwagi na to, że niezależnie od cech osoby 

tj. niepełnosprawność, narodowość itp. powinny liczyć się kompetencje oraz merytoryczne przesłanki 

np. pozwalające na rekrutację do pracy. Wskazywano również na przekonania oraz własne 

doświadczenia związane z dyskryminacją. Osoby, które nie zauważyły konieczności uwzględniania 

zasady wskazywały, że nie dostrzegają barier. 

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami uczestnicy projektów zwracali uwagę na to, że zasadę tę uwzględniono 

poprzez: 

 Uczciwą rekrutacje do projektu, na podstawie jasno określonych przesłanek; 

 Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb przez uczestników z niepełnosprawnością; 

 Dedykowanie projektu osobom z grup narażonych na dyskryminację. 
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Wykres 123. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób 
z niepełnosprawnościami oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować 
różnicowanie możliwości uczestniczenia w projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na 
jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), 
było potrzebne? [zestawienie odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Uczestnicy projektów zaprzeczyli, by w trakcie ich uczestnictwa w projekcie pojawiły się jakiekolwiek 

trudności z przestrzeganiem zasad horyzontalnych. Jedynie niewielki odsetek badanych (0,68%) 

potwierdził, że trudności takie wystąpiły. Wśród wskazywanych trudności wskazywano, że działania 

projektowe były skierowane do określonego przedziału wiekowego, co stanowiło w opinii respondenta 

przejaw dyskryminacji. 
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Wykres 124. Czy w trakcie Pana(i) uczestnictwa w projekcie pojawiły się trudności z przestrzeganiem 
zasad horyzontalnych? [zestawienie odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Osoby biorące udział w projektach w większości przypadków (53,42%) stwierdziły, że uczestnictwo 

w przedsięwzięciu nie wpłynęło na ich postrzeganie zasad horyzontalnych. 6,16% uczestników 

wskazało natomiast, że postrzeganie tych zasad zmieniło się, jednak stopień zmiany był niewielki.  

Wykres 125. Czy uczestnictwo w projekcie miało wpływ na zmianę postrzegania przez Pana(ią) zasad 
horyzontalnych? [zestawienie odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Uczestnicy projektów stwierdzali, że projekt wpłynął na postrzeganie zasad horyzontalnych poprzez 

poszerzenie wiedzy w tym zakresie oraz promowanie w społeczności postaw tolerancji 

i niedyskryminacji. Pozwolił też zaobserwować skalę problemu, jaka panuje w społeczności, w której 

funkcjonują w związku z nierównościami i dyskryminacją. Osoby, które stwierdziły, że projekt nie 

wpłynął na postrzeganie przez nich zasad horyzontalnych wskazały natomiast, że zasady te były im 
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bliskie już wcześniej. Część spośród osób wskazujących na brak wpływu projektu zwróciła uwagę na to, 

że w trakcie projektu nie poruszano zagadnień związanych z zasadami horyzontalnymi. 

Beneficjenci 

Beneficjenci nie wyrazili jednoznacznego zdania na temat tego, czy uwzględnienie w realizowanym 

projekcie zasad horyzontalnych było potrzebne – blisko połowa spośród nich wskazała, że nie potrafi 

jednoznacznie odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Ponadto, 10,65% beneficjentów z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego oraz 6,75% beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego 

stwierdziło, że uwzględnienie zasad w projekcie nie było potrzebne (suma odpowiedzi „zdecydowanie 

nie” i „raczej nie”). 

Wykres 126. Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasad horyzontalnych w realizowanym projekcie 
jest/było potrzebne? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zasadność uwzględnienia w projekcie zasad horyzontalnych dostrzegali w większym stopniu 

przedstawiciele beneficjentów z podregionów warszawskiego zachodniego i warszawskiego 

wschodniego, niż z m.st. Warszawy. 
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Wykres 127. Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasad horyzontalnych w realizowanym projekcie 
jest/było potrzebne? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego 
Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego nie zauważa się istotnych różnic w odsetku 

beneficjentów akceptujących potrzebę stosowania zasad horyzontalnych w projekcie. Zauważyć 

jednak można, że w przypadku podregionów ciechanowskiego i ostrołęckiego występuje wyższy 

odsetek podmiotów, które stwierdziły, że uwzględnienie zasad nie było potrzebne, niż w przypadku 

pozostałych podregionów. 

Wykres 128. Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasad horyzontalnych w realizowanym projekcie 
jest/było potrzebne? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Beneficjenci zostali również poproszeni o wskazanie, czy w wyniku działań, jakie zostały podjęte przez 

przedstawicieli instytucji realizujących Program nastąpiła u nich zmiana w rozumieniu zasad 

horyzontalnych. Ponad 60% badanych nie potrafiło odnieść się do badanej kwestii, zaś w przypadku 

niespełna 10% badanych odnotowano, że taka zmiana nastąpiła. 

Wykres 129. Czy w wyniku realizacji projektu oraz działań podejmowanych przez instytucje 
organizujące nabór zaszła zmiana w rozumieniu przez Pana(ią) zasad horyzontalnych? [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego największą zmianę w rozumieniu zasad 

horyzontalnych odnotowano w przypadku m.st. Warszawy i podregionu warszawskiego zachodniego. 

Wykres 130. Czy w wyniku realizacji projektu oraz działań podejmowanych przez instytucje 
organizujące nabór zaszła zmiana w rozumieniu przez Pana(ią) zasad horyzontalnych? [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów]  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

1,89%

8,28%

16,02%
11,38%

62,43%

2,34%
7,30%

12,28%
15,40%

62,68%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny

2,37%

9,11%

17,49%

9,29%

61,75%

1,08%

6,81%

17,56%

11,83%

62,72%

2,23%

8,92%
13,01% 13,01%

62,83%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Podregion m.st. Warszawa Podregion warszawski wschodni Podregion warszawski zachodni



 

194 | S t r o n a  

 

W przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego zauważa się, że największa zmiana zaszła w 

przypadku podregionu płockiego. 

Wykres 131. Czy w wyniku realizacji projektu oraz działań podejmowanych przez instytucje 
organizujące nabór zaszła zmiana w rozumieniu przez Pana(ią) zasad horyzontalnych? [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

2.7. Jakie działania były podejmowane w odpowiedzi na wymagania stawiane przez 

wybrane zasady horyzontalne? 

W odpowiedzi na wymagania stawiane przez wybrane zasady horyzontalne instytucje odpowiedzialne 

za realizację Programu podejmowały zróżnicowane działania. W niniejszej części raportu opisano 

działania podejmowane na poszczególnych etapach realizacji Programu. 

Na etapie programowania przewidziano udział osób z organizacji i podmiotów reprezentujących osoby 

narażone na dyskryminację (np. osób z niepełnosprawnością, kobiety i mężczyzn itp.). Następowało to 

poprzez angażowanie takich podmiotów do pracy w grupach doradczych bądź zespołach roboczych. 

Przewidziano, że również proces konsultacji społecznych powinien zostać przeprowadzony w sposób 

umożliwiający wyrażenie opinii grupom narażonym na dyskryminację (np. z uwzględnieniem narzędzi 

internetowych, by zaangażować do procesu osoby z niepełnosprawnością rzadko wychodzące z domu, 

poprzez dostosowanie materiałów poddawanych konsultacjom do wymogów WCAG 2.0 itp.)34. 

Zasady horyzontalne są uwzględniane również na etapie wdrażania Programu, poprzez 

np. przyjmowanie odpowiednich kryteriów wyboru projektów, uwzględniających wpływ na zasady 

                                                           
34 Agenda działań na rzecz równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020, s. 14-15. 
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horyzontalne. Weryfikacja tych kryteriów pozwala na dokonanie wyboru przedsięwzięć wpisujących 

się w poszczególne zasady w możliwie największym stopniu. 

Na etapie monitorowania przyjęte są rozwiązania pozwalające na weryfikację, czy Program przynosi 

pożądane efekty – rezultaty, związane z uwzględnianiem w projektach zasad horyzontalnych. W tym 

zakresie podjęte są następujące kroki: 

 Przyjęcie odpowiednich wskaźników produktu/rezultatu dot. wdrażania projektów 

z uwzględnieniem zasad horyzontalnych; 

 Uwzględnienie kwestii związanej z zasadami horyzontalnymi oraz postępem ich wdrażania 

w projektach w ramach sprawozdań rocznych z realizacji Programu; 

 Zaangażowanie do monitorowania gremiów partnerskich, tj. Komitetu Monitorującego oraz 

działających w jego ramach grup roboczych; 

 Konieczność uwzględnienia zapisów dot. wdrażania projektów z uwzględnieniem zasad 

horyzontalnych w ramach wniosku o płatność. 

Działania związane z zasadami horyzontalnymi przewidziane są również na etapie kontroli. Kwestia ta 

jest weryfikowana poprzez uwzględnienie spełniania wymogów zawartych we wniosku 

o dofinansowanie w ramach list sprawdzających, którymi posługują się osoby przeprowadzające 

kontrole. Ponadto należy wskazać, że również w Rocznych Planach Kontroli znajdują się zapisy 

pozwalające na weryfikację spełniania przez beneficjentów zasad horyzontalnych. Realizacja zasad jest 

badana np. w ramach wizyt monitoringowych, obejmujących, w określonych przypadkach, 

sprawdzenie, czy pomieszczenia, w których realizowane są zadania merytoryczne oraz materiały 

udostępniane uczestnikom oraz pomieszczenia, w których sprawowana jest opieka nad dziećmi, są 

dostosowane pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych 

na lata 2014-202035. 

Należy także wspomnieć o etapie ewaluacji. Analiza dokumentacji związanej z realizowanymi 

zamówieniami publicznymi w ramach Programu wskazała, że w zapisach Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w przypadku prac ewaluacyjnych znajdują się klauzule społeczne 

(przewidujące np. zatrudnienie osoby przeprowadzającej ewaluację na podstawie umowy o pracę). 

Analiza Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia również pozwala na stwierdzenie, że zasady 

horyzontalne są uwzględniane na poziomie ewaluacji. Przedmioty badań ewaluacyjnych (tj. raporty, 

prezentacje multimedialne, filmy itp.) powinny również być dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonych zdolnościach poznawczych poprzez 

uwzględnienie: 

 Krajowych Ram Interoperacyjności; 

 Standardów dostępności określonych Wytycznymi. 

                                                           
35 Plan kontroli Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020 na rok obrachunkowy 1 lipca 2020 r.-30 czerwca 2021 r., s. 43. 
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Wyniki badań powinny być przedstawiane również, tam, gdzie to możliwe, w podziale na płeć oraz 

sytuację społeczną danej osoby (np. niepełnosprawność). Analiza raportów ewaluacyjnych 

przeprowadzona przez Zespół Badawczy dowiodła, że wymogi opisane powyżej są wypełniane. 

Program był przedmiotem ewaluacji ex ante, w ramach której zbadano również zagadnienie związane 

z zasadami horyzontalnymi36. Ponadto jedno z badań ewaluacyjnych (w ramach którego powstaje 

niniejszy dokument) zakłada bezpośrednie uwzględnienie tematyki zasad horyzontalnych. 

W dalszej kolejności należy wskazać na działania informacyjno-promocyjne w ramach Programu, które 

także uwzględniają zasady horyzontalne. W Strategii Komunikacji RPO WM 2014-2020 zamieszczono 

rozdział dotyczący komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami. W tym zakresie wskazano na 

konieczność zapewnienia równego dostępu do informacji oraz chęć zapewnienia skuteczności 

w komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami. Podejście takie jest zgodne ze Strategią komunikacji 

polityki spójności na lata 2014-202037 - jej twórcy powołali się również na zapisy art. 9. Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym zakresie przewidziano następujące 

działania: 

1. Przewidywanie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami i uwzględnianie ich podczas planowania 

danego działania informacyjnego, promocyjnego lub edukacyjnego i uwzględnienia ich np. na etapie 

tworzenia „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia”; 

2. Uzupełnienie standardowego sposobu komunikacji o dodatkowe środki, które pomogą osobom 

z różnymi niepełnosprawnościami w odbiorze komunikatu np. zapewnienie tłumacza migowego oraz 

sprzętu wspomagającego słyszenie na spotkaniach, czy dodatkowe napisy na ekranie towarzyszące 

przekazowi głosowemu; 

3. Dopasowanie zastosowanych środków oraz kontekstu komunikacji do różnych typów 

niepełnosprawności i tak np. umieszczenie materiałów informacyjnych w łatwo dostępnych miejscach, 

czy wykorzystanie miejsc pozbawionych barier dostępu38. 

Przewidziano również zaangażowanie, do działań informacyjno-promocyjnych osób 

z niepełnosprawnościami. Podejście takie ma na celu zapewnienie, że sposoby komunikacji będą 

adekwatne do specyficznych potrzeb tych osób oraz pozwolą na przełamanie stereotypu i tabuizacji 

tematyki niepełnosprawności.  

Wyrównywaniu szans sprzyja sprecyzowanie w ramach projektów, że wsparcie kierowane jest 

w określonym stopniu (mierzonym procentowo) do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Są to 

osoby, które żyją w innych realiach społeczno-gospodarczych, niż mieszkańcy obszarów miejskich 

(np. z uwagi na zróżnicowany poziom bezrobocia, dostępność komunikacyjną obszarów itp.). 

Zwrócono też uwagę na kwestie wsparcia aktywizacyjnego kierowanego do osób w wieku co najmniej 

                                                           
36 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wersja 4.0, Warszawa, 

7 września 2020, Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-

2020, Warszawa, listopad 2019 r., s. 11. 
37 Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, s. 27-28. 
38 Tamże, s. 27-28. 
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50 r.ż. oraz do osób z niepełnosprawnościami, jako do osób, które należą do grup narażonych na 

dyskryminację w życiu społeczno-zawodowym. 

Do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w głównym stopniu przyczyniło się wsparcie aktywizacyjne 

i szkoleniowe, a także promowanie elastycznego czasu pracy. Prócz tego zwrócono uwagę na 

tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i miejsc wychowania przedszkolnego jako na działanie 

umożliwiające kobietom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka. 

Osoby uczestniczące w panelu ekspertów wskazywały, że w przypadku wszystkich grup osób – zarówno 

osób z niepełnosprawnościami, jak i kobiet i mężczyzn doszło do zwiększenia kompetencji 

i umiejętności, co przełożyło się na poprawę sytuacji tych osób na rynku pracy. 

Rodzaje wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych, na które napotykali beneficjenci 

i osoby zaangażowane w system realizacji Programu oraz sposoby radzenia sobie z wyzwaniami 

Przedstawiciele IŻ RPO WM 2014-2020 stwierdzili, że na poziomie programowym trudności wystąpiły 

przede wszystkim na początkowym etapie realizacji Programu i wiązały się z koniecznością 

opracowania dokumentacji programowej. Potwierdzili to w wywiadach pogłębionych członkowie KM 

RPO WM – nie wskazali oni na trudności w trakcie prac tego gremium. Stwierdzili, że wszystko 

odbywało się bez problemu, zaś w przypadku rozbieżności zdań do konsensusu dochodzono poprzez 

dyskusję oraz wymianę argumentów. 

Przedstawiciele IP wskazali, że problemem dla beneficjentów mogła być rekrutacja do udziału 

w projekcie osób z grup defaworyzowanych. Trudność dotyczyła przede wszystkim zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazywano, 

że problemy i trudności wynikały z niewystarczającego przemyślenia projektu na etapie składania 

dokumentacji aplikacyjnej – w tym kontekście zwrócono uwagę na znaczenie prawidłowego 

opracowania diagnozy potrzeb grup, do których kierowany ma być projekt. W celu niwelowania 

problemów konieczne było powzięcie działań zaradczych, tj. wydłużenie okresu realizacji 

przedsięwzięcia, jak również rozszerzenie zakresu terytorialnego objętego wsparciem, by beneficjent 

mógł osiągnąć wskaźniki na założonym poziomie. 

W opinii osób kontrolujących projekty beneficjenci miewają trudności z uwzględnieniem w projektach 

zasad horyzontalnych, jednak trudno wskazać, by następowało to w którejś konkretnej osi 

priorytetowej. W ich opinii w przypadku projektów współfinansowanych z EFRR, jak i z EFS, trudności 

te wynikały z niewiedzy beneficjentów. Ogólny, a czasem nieprawidłowy charakter opisów 

uwzględnienia zasad horyzontalnych w ramach wniosków o dofinansowanie (np. wskazanie, 

że zasada równości szans kobiet i mężczyzn będzie spełniona poprzez to, że po ścieżkach 

rowerowych będą mogły jeździć osoby bez względu na płeć) powoduje, że weryfikacja spełniania 

części kryteriów jest utrudniona – a w efekcie niemożliwe jest stwierdzenie, czy beneficjent zapewnił 

stosowanie zasad w projekcie. W tym kontekście przedstawiciele dokonujący kontroli z ramienia 

IP wskazywali na złą konstrukcję wniosków o dofinansowanie jako na przyczynę występujących 

trudności związanych z kontrolą zasad horyzontalnych. Prócz tego zwrócili uwagę na to, że beneficjenci 
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deklaratywnie podchodzą do realizacji zasad horyzontalnych, co powoduje, że znajdują one 

odzwierciedlenie we wnioskach o dofinansowaniu, ale nie zawsze w rzeczywistości. 

Zła konstrukcja projektu powoduje również, że w skrajnych przypadkach nie jest możliwe zrealizowanie 

wskaźników – przykładowo, podejście wskazujące na konieczność takiego samego liczebnego udziału 

kobiet i mężczyzn („po połowie”) w projekcie powoduje, że realnie w przedsięwzięciu nie jest 

uwzględniana sytuacja kobiet i mężczyzn – oznacza to niewłaściwie przeprowadzoną diagnozę sytuacji 

obojga płci oraz niezrozumienie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. To z kolei może powodować, 

że część osób, które chciałyby korzystać z projektów, nie jest kwalifikowana do udziału w nich z uwagi 

na kryterium dot. równości płci. Takie podeście do realizacji projektów może nie tylko nie niwelować 

zróżnicowanych szans, ale również pogłębiać istniejące bariery. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania ww. zasad na 

poziomie Programu i projektów w zestawieniu z osiągniętymi efektami 

Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Programu wskazywali w wywiadach 

pogłębionych, że uwzględnienie zasad horyzontalnych wpływa w przeciętnym stopniu na wzrost 

obciążenia administracyjnego w reprezentowanych przez nich komórkach organizacyjnych. Obciążenie 

to jest zróżnicowane na różnych etapach realizacji Programu. W kontekście wyboru projektów oraz 

kontroli zasady horyzontalne są oceniane wraz z innymi elementami, co nie powoduje widocznego 

wzrostu obciążenia. Większy wzrost notuje się na etapie realizacji projektów, bowiem przedstawiciele 

instytucji w dużo większym zakresie kontaktują się z wnioskodawcami i beneficjentami, by wyjaśnić ich 

wątpliwości i niejasności wynikające z zapisów dotyczących zasad horyzontalnych i konieczności ich 

stosowania. Przedstawiciele IP uczestniczący w wywiadach wskazali jednoznacznie, że obciążenie 

związane z kontrolą zasad horyzontalnych nie jest uciążliwe. W opinii osób kontrolujących projekty 

konieczność uwzględnienia zasad horyzontalnych wiązała się z pewnym (niewielkim) obciążeniem 

administracyjnym. Była to kolejna kwestia, którą należałoby uwzględnić na listach kontrolnych, 

a w razie stwierdzenia naruszeń – wydać zalecenia pokontrolne. Wskazywano, że jedynym 

obciążeniem wynikającym z kontroli zasad horyzontalnych, był ich opisowy charakter w ramach 

dokumentacji aplikacyjnej, który często utrudniał weryfikację ich spełniania. Wskazywano bowiem, 

że skuteczna kontrola to taka, która minimalizuje możliwość indywidualnej interpretacji danych przez 

kontrolera. 

Odnosząc się do kosztów przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację Programu stwierdzili, 

że uwzględnianie zasad horyzontalnych jest bardziej kosztochłonne w przypadku beneficjentów, niż 

w przypadku instytucji realizujących wsparcie. W przypadku beneficjentów musza oni liczyć się, 

przykładowo, z koniecznością uniwersalnego projektowania, co zwiększa koszty przedsięwzięcia. Na 

poziomie Programu nie odnotowano, by wiązało się to ze wzrostem koniecznych do poniesienia 

wydatków. 
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2.8. Wpływ Programu na realizację wybranych zasad horyzontalnych  

Zagadnienia badawcze: Jaki jest wpływ Programu, z uwzględnieniem wybranych projektów i ich 

rezultatów oraz działań beneficjentów, na realizację wybranych zasad horyzontalnych? Ocena, na 

ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na wyrównanie szans i 

przeciwdziałanie dyskryminacji 

Badani przedstawiciele IP w ramach wywiadów pogłębionych zwrócili uwagę na to, że krąg odbiorców 

efektów projektów jest bardzo szeroki. Z efektów projektów infrastrukturalnych korzysta szerokie 

grono mieszkańców województwa, co powoduje, że wprowadzenie zasad horyzontalnych jako 

obligatoryjnego elementu projektów wpływa na zmianę sytuacji osób z grup defaworyzowanych, jak 

również na upowszechnienie stosowania zasad horyzontalnych zarówno na obszarach 

wielkomiejskich, jak też małomiejskich i wiejskich. Osoby takie mogą korzystać np. z dostosowanej 

infrastruktury transportowej bądź też z e-rozwiązań, co pozwala na zwiększenie ich aktywności w życiu 

społecznym (np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach w formie zdalnej) czy z innych 

dofinansowywanych projektów. Zmianie ulega również wizerunek osoby z niepełnosprawnością jako 

nieaktywnej, zamkniętej w domu, nieobecnej w przestrzeni publicznej. 

W przypadku kobiet głównym efektem jest przełamanie stereotypów zawodowych i edukacyjnych, 

wskazujących np. na kierunki studiów/zawody typowo męskie i typowo kobiece. Zatarciu ulega granica 

pomiędzy stereotypową wizją kobiety i mężczyzny, co również pozwala zwiększyć aktywność 

zawodową kobiet. Program działa również na rzeczy wyrównania szans poprzez wsparcie kobiet, jako 

płci dyskryminowanej na rynku pracy. 

O zdanie na temat tego, czy projekty przyczyniają się do wyrównywania szans zapytano również 

beneficjentów realizujących projekty. Większość spośród nich potwierdziła, że realizowany projekt 

przyczynił się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Mniejszy odsetek beneficjentów 

wypowiedział się w tej kwestii pozytywnie, jeśli chodzi o wyrównanie szans kobiet i mężczyzn. Ponadto, 

w przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn zaobserwowano, że występuje duży odsetek 

beneficjentów negujących wpływ realizowanego projektu na wyrównywanie szans obydwu płci 

(15,87% z Regionu Warszawskiego Stołecznego oraz 9,44% z Regionu Mazowieckiego Regionalnego). 

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami odsetek ten wyniósł odpowiednio 1,40% oraz 2,28%). 
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Wykres 132. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans osób z niepełnosprawnościami? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 133. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans kobiet i mężczyzn? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Zestawienia dla obydwu regionów województwa mazowieckiego i wchodzących w ich skład 

podregionów zaprezentowano poniżej. W przypadku wyrównywania szans kobiet i mężczyzn 

obserwuje się dużo niższy odsetek podmiotów wskazujących, że ich projekt oddziaływał na tę kwestię, 

niż ma to miejsce w przypadku podmiotów deklarujących oddziaływanie przedsięwzięcia na równość 

szans i niedyskryminację, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Różnice obserwuje się 

w przypadku wszystkich podregionów wchodzących w skład Regionu Warszawskiego Stołecznego, przy 
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czym największa dychotomia następuje w przypadku m.st. Warszawy, gdzie oddziaływanie na zasadę 

równości płci odnotowano jedynie w przypadku 37,24% projektów. 

Wykres 134. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans osób z niepełnosprawnościami? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 135. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans kobiet i mężczyzn? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego 
Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Spadki obserwuje się również w przypadku podmiotów realizujących projekty na obszarze Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego, co zaprezentowano w poniższych tabelach. 

Wykres 136. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans osób z niepełnosprawnościami? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

Podregion 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

Trudno 
powiedzieć 

Ciechanowski 38,67% 44,00% 4,00% 0,00% 13,33% 

Ostrołęcki 48,28% 32,76% 3,45% 0,00% 15,52% 

Płocki 34,43% 31,15% 0,00% 0,00% 34,43% 

Radomski 45,38% 28,46% 1,54% 0,00% 24,62% 

Siedlecki 43,86% 24,56% 1,75% 0,00% 29,82% 

Żyrardowski 47,06% 38,24% 2,94% 0,00% 11,76% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 137. Czy Pana(i) zdaniem realizowany przez Pana(ią) projekt przyczynił się do wyrównania 
szans kobiet i mężczyzn? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu Mazowieckiego 
Regionalnego, podział wg podregionów] 

Podregion 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej  

tak 

Raczej  

nie 

Zdecydowanie 

nie 

Trudno 

powiedzieć 

Ciechanowski 30,49% 23,77% 4,48% 5,83% 35,43% 

Ostrołęcki 25,12% 22,33% 8,37% 3,26% 40,93% 

Płocki 20,51% 36,54% 6,41% 3,21% 33,33% 

Radomski 28,86% 23,43% 4,86% 3,43% 39,43% 

Siedlecki 29,47% 23,16% 4,74% 3,68% 38,95% 

Żyrardowski 22,34% 19,15% 4,26% 4,26% 50,00% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Podsumowując, oddziaływanie projektów na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępność dla osób z niepełnosprawnościami było znacząco wyższe, niż oddziaływanie na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn. Niżej oceniono także przydatność materiałów publikacyjnych oraz 

innych treści dot. zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co zaprezentowano we wcześniejszej części 

niniejszej ewaluacji. Świadczyć to może o niepełnym zrozumieniu zasady, co wpływa na jej 

uwzględnianie w projektach. 
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Zagadnienie badawcze: Ocena użyteczności wsparcia w kontekście jego zgodności z potrzebami 

odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami 

Członkowie KM RPO WM wskazali, że wszystkie podejmowane działania mające na celu zapewnienie 

wyrównywania szans i niedyskryminację stanowią odpowiedź na potrzeby społeczne występujące 

w województwie. Członkowie Komitetu stwierdzili, że w tym kontekście istotne jest wskazanie działań 

współfinansowanych z EFS, które bezpośrednio kierowane są do mieszkańców województwa. 

Zwrócono uwagę na działania zmierzające do: 

 Tworzenia miejsc opieki nad dziećmi; 

 Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z mniejszych miejscowości; 

 Realizacji przedsięwzięć aktywizacyjnych kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. 

Członkowie KM RPO WM wskazali również, że zgodność projektów z potrzebami odbiorców 

obserwowana jest przede wszystkim w odniesieniu do projektów zapewniających dostępność oraz 

uwzględniających uniwersalne projektowanie. Wskazywali jednak, że w każdej grupie potrzeby – 

mniejsze lub większe – występują i potrzeba dalszego wsparcia w celu niwelowania dysproporcji 

pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. 

O zdanie w analizowanej kwestii zapytano również beneficjentów wsparcia. Zadeklarowali oni, 

że w celu uwzględnienia zasad horyzontalnych nie musieli wprowadzać zmian w ramach założeń 

planowanego projektu. Jedynie niewielki odsetek badanych potwierdził, że zmiany takie musiały zajść 

w celu prawidłowego uwzględnienia zasad horyzontalnych. Tym samym projekty, pomimo 

konieczności uwzględnienia dodatkowych uwarunkowań wynikających z zasad horyzontalnych 

zachowały swoją pierwotnie zakładaną użyteczność. 

Wykres 138. Czy konieczność uwzględnienia równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sprawiła, że musiał(a) Pan(i) zmodyfikować 
pierwotne założenia dotyczące realizacji projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział 
wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

0,78% 1,82%

32,27%

49,14%

15,99%

0,88% 1,67%

32,92%

52,45%

12,08%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Region Warszawski Stołeczny Region Mazowiecki Regionalny



 

204 | S t r o n a  

 

Nie zauważa się istotnych różnic, biorąc pod uwagę zróżnicowanie podregionalne. Odpowiedzi 

beneficjentów w podziale na podregiony zaprezentowano poniżej. 

Wykres 139. Czy konieczność uwzględnienia równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sprawiła, że musiał(a) Pan(i) zmodyfikować 
pierwotne założenia dotyczące realizacji projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów 
z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Tabela 39. Czy konieczność uwzględnienia równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami sprawiła, że musiał(a) Pan(i) zmodyfikować 
pierwotne założenia dotyczące realizacji projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów 
z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

Podregion 
Zdecydowanie 

tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowanie 
nie 

Trudno 
powiedzieć 

Ciechanowski 1,35% 0,90% 25,11% 58,74% 13,90% 

Ostrołęcki 0,93% 1,40% 36,28% 51,16% 10,23% 

Płocki 0,00% 1,92% 37,18% 51,92% 8,97% 

Radomski 1,43% 3,14% 27,43% 50,29% 17,71% 

Siedlecki 0,53% 1,58% 27,89% 56,84% 13,16% 

Żyrardowski 1,06% 1,06% 43,62% 45,74% 8,51% 

Źródło: badanie metodą CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W tym miejscu odnieść się należy do wyników paneli ekspertów prowadzonych na potrzeby niniejszej 

ewaluacji. Eksperci wskazywali, że projekty mają szansę wygenerować duży wpływ na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn, o ile jednak wystąpią warunki społeczne, by zagospodarować potencjał 

w postaci odbiorców wsparcia lub odbiorców projektów. W tym kontekście wskazywali na niewielki 
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poziom motywacji wewnętrznej wśród uczestników. Osoby z pewnych grup są bardzo trudnymi 

do aktywizacji odbiorcami – upatrują w udziale w projekcie przede wszystkim benefitów – 

tj. np. możliwości sfinansowania biletu miesięcznego w celu dojazdu do miejsca projektu, z którego 

mogą też korzystać poza projektem. Tym samym ich celem nie jest dążenie do uzyskania zatrudnienia 

albo wzmocnienie kompetencji, ale korzystanie z tego, co mają im do zaoferowania projektodawcy. 

Nawet w przypadku podjęcia zatrudnienia przez osoby spisujące kontrakt socjalny trwa ono dość 

krótko, bo osoby z pewnych grup (długotrwale bezrobotne) są przyzwyczajone raczej do wsparcia niż 

do podjęcia samodzielnych działań zmieniających swoje położenie (życiowe, zawodowe). Skuteczność 

interwencji, jej użyteczność oraz wpływ na grupy docelowe jest zatem zależna od motywacji samych 

uczestników. 

Jednakże w opinii ekspertów efekt jest uzyskiwany w ujęciu systemowym (projekt zrealizowany jest 

zgodnie z założeniami, osiągnięte zostają wskaźniki). W ujęciu indywidualnym nie zachodzi natomiast 

zmiana, czy też zmiana trwała. W przypadku dzieci i wnuków osób korzystających z pomocy społecznej 

i ze wsparcia państwa zmiana nastawienia jest niezwykle trudna, dlatego eksperci rekomendowali, 

by skupić się na osobach młodych, wchodzących w dorosłe życie i jeszcze nieodnajdujących się 

w systemie, z którego mogą korzystać pozostając bierne. W opinii ekspertów ludzie, którzy 

rzeczywiście potrzebują wsparcia, a są nowicjuszami na rynku beneficjów socjalnych, nie potrafią o to 

wsparcie zadbać. Dlatego ta grupa powinna być w centrum uwagi projektów. Należy zatem 

identyfikować osoby, które mogą „dziedziczyć biedę” i nieporadność od swoich rodziców i na nich 

ukierunkować wsparcie. W ich przypadku realna, krótkoterminowa interwencja może wpłynąć 

pozytywnie na aktywność społeczną i zawodową. 

Zwrócono też uwagę na to, że wsparcie powinno mieć charakter bezekwiwalentny (niefinansowy). 

W ten sposób wsparcie będzie wykorzystywane nie przez osoby, które zamierzają pozyskać finanse, 

ale przez osoby, które chciałyby zmienić swoją sytuację życiową. 

Duże znaczenie upatrywano w tych działaniach w odniesieniu do kobiet, które nawet w przypadku, 

gdy zostały zaktywizowane w ten sposób, z powodu epidemii COVID-19 znów mogą stać się bierne 

zawodowo. W opinii ekspertów w sytuacji zamknięcia miejsc opieki nad dziećmi to kobieta staje się, 

poprzez wciąż funkcjonujące stereotypy, tą osobą w rodzinie, która zajmuje się dzieckiem, 

rezygnując z pracy zawodowej. Poprzez to staje się również osobą uzależnioną finansowo od męża 

lub partnera. Taka sytuacja, nawet krótkotrwała, może wywołać negatywne skutki społeczne 

i pogłębienie dysproporcji pomiędzy kobietami i mężczyznami. W przypadku dłuższej nieobecności 

na rynku pracy dezaktualizują się też kwalifikacje i kompetencje kobiet, a pracodawcy są niechętni 

do ponownej współpracy z kobietami powracającymi do pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

i wychowaniem dziecka. W celu zniechęcenia kobiet do powrotu podejmują takie działania, jak na 

przykład obniżenie wynagrodzenia, przenoszenie kobiet na niższe stanowiska pracy. Ich niechęć 

wynikać może z obawy o częste zwolnienia lekarskie i nagłe urlopy w celu opieki nad dzieckiem. 

Wskazano, że konieczne jest podjęcie działań w zakresie czasowej opieki nad dzieckiem oraz wsparcia 

pracy tymczasowej dla kobiet. To pozwoliłoby odnaleźć się kobietom na rynku pracy nawet 

w przypadku dłuższych przerw związanych z opieką nad dzieckiem. 
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Zagadnienie badawcze: Jaki rodzaj wsparcia oferowany w projektach okazał się najbardziej 

skuteczny i trwały w kontekście realizacji ww. zasad? A który najmniej i dlaczego? Jakie czynniki 

miały na to wpływ?  

W dalszej kolejności analizie podlegał wpływ uczestnictwa w projekcie na sytuację danej osoby. 

W przypadku kobiet obserwuje się wyższy stopień oddziaływania, niż w przypadku mężczyzn – 

zarówno w odniesieniu do sytuacji społecznej, jak też do sytuacji na rynku pracy. Wynika to z faktu, 

że w przypadku wielu sfer życia społecznego to kobiety są w gorszej sytuacji społeczno-zawodowej, 

zatem jakiekolwiek wsparcie kierowane do tej grupy osób powoduje występowanie pozytywnych 

zmian. 

Uczestnicy projektów, którzy potwierdzili zmianę sytuacji społecznej na skutek udziału w projekcie 

wskazywali na: 

 Możliwość ciekawego spędzenia czasu; 

 Możliwość zdobycia wiedzy; 

 Zwiększenie samodzielności życiowej; 

 Nawiązanie nowych znajomości z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji; 

 Zwiększenie motywacji do działania; 

 Wzrost samooceny. 

Wśród elementów, które dotyczyły zmiany sytuacji zawodowej uczestników projektów wskazywali oni 

na: 

 Możliwość otwarcia własnej firmy oraz samozatrudnienie; 

 Odbycie stażu; 

 Nabycie doświadczenia zawodowego; 

 Zdobycie zatrudnienia; 

 Zmianę pracy na lepszą; 

 Nabycie wiedzy i kompetencji, które ułatwiają poszukiwanie pracy. 

Na podobne elementy – odnoszące się głównie do wiedzy i umiejętności, które mogą przydać się 

w późniejszej pracy zawodowej – wskazywano w ramach odpowiedzi na pytanie dot. innych obszarów, 

na które wpływa uczestnictwo w projekcie. 

Uczestnicy paneli ekspertów zwrócili również uwagę na wysoki odsetek osób, które zaprzeczyły 

wystąpieniu jakichkolwiek zmian w swojej sytuacji w wyniku udziału w projekcie. Wskazali, że jest to 

wina długoletnich zaniedbań sięgających początków transformacji ustrojowej w Polsce (lata 90. 

XX wieku). Przez szereg lat wsparcie grup dyskryminowanych znajdowało się na symbolicznym 

poziomie, co powodowało pogłębianie negatywnych trendów, z jakimi spotykały się osoby z grup 

narażonych na dyskryminację, np. osoby z niepełnosprawnościami. Dopiero fundusze europejskie 

pozwoliły na rzeczywiste wsparcie tych osób w różnorodnych sferach życia. Niemniej, uczestnictwo 

w projekcie, nawet w realizowanym wzorcowo, nie pozwoli na zniwelowanie negatywnej sytuacji 

danej osoby powstałej na skutek długoletnich zaniedbań. Oddziaływanie projektu jest jednak 
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jednowymiarowe (np. obejmuje zatrudnienie albo podniesienie kwalifikacji). W stosunku do osób 

narażonych na dyskryminację potrzebne jest natomiast wsparcie długofalowe i wielowymiarowe, 

obejmujące zarówno zmianę sytuacji zawodowej, społecznej i finansowej, jak też np. pomoc 

psychologiczną. W tym upatrywać należy wysokiego odsetka uczestników wskazujących, że projekt nie 

przyczynił się do zmiany ich sytuacji. 

Wykres 140. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji: [zestawienie 
odpowiedzi uczestników projektów, podział wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 

Badane osoby wskazały, że efekty, jakie udało im się osiągnąć w wyniku udziału w projekcie mają 

szansę być długotrwałe. Zaprzeczyło temu średnio 3,42% uczestników, przy czym częściej sceptycznie 

nastawione do tej kwestii były kobiety, niż mężczyźni. 

Wykres 141. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu 
w projekcie mają szansę być długotrwałe? [zestawienie odpowiedzi uczestników projektów, podział 
wg płci] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów (n=146). 
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Uczestnicy paneli ekspertów podeszli do powyższych deklaracji sceptycznie. Wskazywali, że pandemia 

COVID-19 wpłynęła w dużym stopniu na rzeczywistość społeczno-gospodarczą. Zwiększył się 

(i prawdopodobnie nadal będzie się zwiększał) poziom bezrobocia, część branż gospodarczych 

(np. branża gastronomiczna, hotelarska) została objęta długotrwałym lockdownem lub ograniczeniami 

w swobodzie prowadzenia działalności. Powoduje to, że nawet osoby, które uzyskały w wyniku 

projektu zatrudnienie, w latach 2020-2021 mogły pozostać bierne, zamknięte w domu na skutek 

pandemii i lockdownu. Uzyskane zatrudnienie mogło też zostać utracone (lub może zostać utracone 

w nieodległej przyszłości na skutek kryzysu, którego wystąpienie sygnalizują branże objęte 

wprowadzanymi ograniczeniami39). Upatrywano, że może to oddziaływać negatywnie na stan 

psychiczny danej osoby, która pomimo początkowej aktywizacji finalnie mogła poczuć, że nie odniosła 

sukcesu zawodowego z uwagi na swoją niepełnosprawność bądź inną cechę (np. pochodzenie 

etniczne), nie zaś z uwagi na obiektywne czynniki. Długotrwałe zamknięcie w domu na skutek 

ograniczeń wywołanych pandemią może również spowodować, że poczucie własnej wartości oraz 

sytuacja społeczna danej osoby mogą ulec degradacji. 

Z tego względu eksperci uznali, że istotna jest ocena sytuacji społecznej i zawodowej uczestników 

projektu w ramach badań ewaluacyjnych mających na celu oszacowanie wartości wskaźników 

rezultatu długoterminowego. Dopiero bowiem szersze spojrzenie na problematykę – po dwóch 

latach od zakończenia udziału w projekcie – może pozwolić na rzeczywistą ocenę wpływu projektu. 

Uzyskanie zatrudnienia jako wskaźnik mierzalny bezpośrednio nie pozwala na wymierną ocenę. Może 

się bowiem zdarzyć, że projekty realizowane są nie w celu rzeczywistego wsparcia danej grupy osób, 

a w celu wypełnienia wartości wskaźników. Tym samym w takich wypadkach mogą być zaniedbane 

inne kwestie związane z realizacją (np. rzetelnie przeprowadzone doradztwo zawodowe). Ponadto, 

uzyskanie wsparcia samo w sobie nie może być traktowane jako rezultat bezpośredni projektu. 

Zdaniem Zespołu Badawczego oraz ekspertów uczestniczących w panelu może się bowiem zdarzyć, 

że dana osoba pomimo zapewnienia jej miejsca zatrudnienia nie sprawdzi się w danej pracy bądź też 

wsparcie może być niedopasowane do jej oczekiwań, co spowoduje, że osoba taka zrezygnuje z pracy 

bądź zostanie z niej zwolniona. Z tego względu bardziej zasadne jest uwzględnienie badania efektów 

projektów w odniesieniu do takich osób w ramach ewaluacji wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego, o czym wspomniano wcześniej. 

2.9. Wiedza i świadomość przedstawicieli instytucji realizujących Program 

Zagadnienie badawcze: Czy osoby i instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie RPO WM 

2014-2020 posiadają odpowiednią wiedzę na temat polityk horyzontalnych? 

Badani przedstawiciele IP ocenili swoją wiedzę na temat zasad horyzontalnych wysoko. Wskazywali, 

że zasady te towarzyszą im podczas codziennej pracy (np. w ramach oceny wniosków 

o dofinansowanie). Zdaniem badanych osób w mijającej perspektywie finansowej (2014-2020) 

zwiększyła się świadomość w zakresie stosowania zasad horyzontalnych. Miały na to wpływ 

                                                           
39 Opisano stan na połowę lutego 2021 r. 
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doświadczenia z perspektywy finansowej 2007-2013 oraz powstanie Wytycznych regulujących kwestię 

stosowania zasad, które porządkowały wiedzę oraz ramowy zakres stosowania tych zasad.  

Przedstawiciele IZ odpowiedzialni za zarządzanie osiami ocenili swój poziom wiedzy w zakresie zasad 

horyzontalnych przeciętnie. Wskazali oni, że wynika to z relatywnie niewielkiego kontaktu 

z beneficjentami w porównaniu z pracownikami IP, co może tłumaczyć różnicę w ocenach. Drugim 

czynnikiem, który mógł wpływać na ocenę własnej wiedzy jest zajmowane stanowisko, bowiem nie 

każdy z pracowników korzystał ze szkoleń dotyczących zasad horyzontalnych. Zakres obowiązków 

poszczególnych osób powodował, że uczestnictwo niektórych pracowników w takich szkoleniach 

cechowałoby się ograniczoną użytecznością względem zakresu powierzonych im do realizacji zadań. 

Z tego względu niektóre osoby nie korzystały ze szkoleń bezpośrednio, a wykorzystywały materiały 

edukacyjne udostępniane im np. w formie elektronicznej przez przełożonych lub współpracowników. 

Przedstawiciele IZ zwrócili jednak uwagę, że dla beneficjentów stosowanie zasad horyzontalnych nie 

powinno stanowić trudności, bowiem dołożono wszelkich starań, by prócz obowiązujących 

przepisów prawnych wzbogacić przekaz o praktyczne przykłady stosowania zasad. Takie przykłady 

zauważalne są już na poziomie załączników do Wytycznych, jak też na poziomie informowania 

z poziomu Programu o możliwym wsparciu. 

Członkowie Komitetu Monitorującego ocenili swoją wiedzę na temat zasad horyzontalnych przeciętnie 

bądź wysoko. Na oceny wpływ miał przede wszystkim wyjściowy stan wiedzy poszczególnych osób. 

W przypadku tych, którzy w swojej pracy zawodowej nie mieli wcześniej do czynienia z problematyką 

równości płci oraz równości szans i niedyskryminacji odnotowano znaczny wzrost znaczenia tych zasad 

– zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby zasiadające w KM wskazywały, że wiedza 

dotycząca analizowanych zasad ewoluowała wraz z upływem czasu. 

Przedstawiciele KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych stwierdzili, że oceniają poziom swojej 

wiedzy na temat zasad horyzontalnych dobrze. Wskazali, że ministerstwo właściwe ds. rozwoju 

regionalnego organizuje szkolenia z tego zakresu, w których mogą oni uczestniczyć. To wpływa 

zarówno na wiedzę i świadomość dot. tych zasad, jak i na poczucie, że są one istotne do stosowania. 

Prócz szkoleń przedstawiciele KOP wskazali na to, że w latach 2014-2020 powstały liczne opracowania, 

analizy, ekspertyzy i podręczniki, które wskazują, w jaki sposób prawidłowo realizować zasady 

horyzontalne. Przedstawiciele KOP stwierdzili, że miarę upływu czasu, od początku perspektywy 

finansowej 2014-2020, nastąpiło pogłębienie ich wiedzy z zakresu zasad horyzontalnych, jej 

uszczegółowienie i doprecyzowanie. 

Eksperci środowiskowi, którzy uczestniczyli w wywiadach pogłębionych przeprowadzonych na 

potrzeby niniejszej ewaluacji ocenili swoją wiedzę na temat zasad horyzontalnych jako wysoką. 

Wskazywali, że wpływ na to miały następujące aspekty: 

 stworzenie na potrzeby realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 

dokumentów odnoszących się do kwestii dostępności (podręczników, poradników, wytycznych, 

Agendy itp.); 
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 zajmowanie się przez badane osoby funduszami europejskimi od długiego czasu, co powoduje, 

że mają one doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji przedsięwzięć współfinansowanych 

z tych środków. 

Przedstawiciele KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wyrazili zróżnicowane zdanie 

w zakresie tego, czy wnioskodawcy i beneficjenci właściwie rozumieją zasady horyzontalne. 

Wskazywali oni na postęp w rozumieniu, czym są zasady horyzontalne oraz selekcję projektów pod 

tym kątem. Z drugiej strony zwracali jednak uwagę na ogólny charakter opisu tych zasad 

w przedkładanej dokumentacji oraz przygotowywanie wniosku przez firmę doradczą. 

Zagadnienie badawcze: Czy osoby i instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie 

 RPO WM 2014-2020 akceptują potrzebę stosowania zasad horyzontalnych? 

Zdaniem badanych przedstawicieli IP oraz IZ zasady horyzontalne są w dużym stopniu uwzględniane 

w systemie realizacji RPO WM oraz pozwalają na zapewnienie uczestnictwa w projektach jak 

najszerszemu gronu osób. 

Wszystkie badane osoby (przedstawiciele IZ oraz IP) zwróciły uwagę na potrzebę wdrażania zasad 

horyzontalnych. Badani zwrócili uwagę, że ich wiedza w tym zakresie jest na bieżąco dostosowywana 

do zmieniających się uregulowań prawnych (np. w zakresie konieczności zapewnienia 

interoperacyjności stron internetowych i rozwiązań mobilnych bądź rozwiązań architektonicznych). 

Zwrócili również uwagę na to, że nawet, jeśli przed pracą nad realizacją Programu nie spotykały się 

z takimi zasadami, to pod wpływem uczestnictwa w realizacji Programu ich wiedza w tym zakresie 

uległa zwiększeniu, zaś uwzględniania zasad zaczęli się dopatrywać również poza Programem (np. 

zaczęli zwracać większą uwagę na brak dostosowania obiektów użyteczności publicznej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością). 

Badani wskazali, że dopiero doświadczenie polegające na ograniczonej sprawności (spowodowanej 

np. złamaną nogą) pozwala doświadczyć problemów i trudności, z jakimi na co dzień zmagają się osoby 

z niepełnosprawnością. Dlatego też wskazano, że świadomość dotycząca potrzeb takich osób stale się 

zmienia (poszerza) oraz jest akceptowana przez nich, a także spotyka się z coraz szerszą akceptacją 

społeczną. Wprowadzanie ułatwień postrzega się zatem jako zasadne.  

Osoby reprezentujące IP, odpowiedzialne za prowadzenie kontroli wskazały, że zasady horyzontalne 

postrzegają jako istotne do stosowania w ramach RPO WM 2014-2020. Osoby te wskazały, 

że stosowanie analizowanych zasad zapobiega stygmatyzowaniu odmienności 

(np. niepełnosprawności). Co istotne, wskazywali tak zarówno przedstawiciele dokonujący kontroli 

w ramach EFRR, jak i w ramach EFS. Na postrzeganie tych zasad wpłynęły przede wszystkim 

uwarunkowania prawne w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym wprowadzenie 

Wytycznych poświęconych temu zagadnieniu. 

Przedstawiciele KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazali, że o ile zakres znaczeniowy 

zasad horyzontalnych nie zmienia się od początku perspektywy finansowej, o tyle zmienia się 

rozumienie tych zasad. Zwrócili uwagę, że wprowadzenie tematyki równości do dyskursu Programu 
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pozwoliło na upodmiotowienie osób z grup narażonych na dyskryminację, przestano traktować osoby 

z niepełnosprawnością jako osoby gorsze, pokonano część stereotypów płciowych związanych z pracą 

zawodową. Zwrócono uwagę na standard minimum, który bardzo ułatwił ocenę zasady równości płci. 

Przedstawiciele KOP zwrócili uwagę na to, że zasady są realizowane zgodnie z podejściem dual 

approach, co wymaga podejścia dwupoziomowego – zarówno na poziomie programowym, jak i na 

poziomie projektowym. 

Badani eksperci środowiskowi wskazywali, że postrzegają zasady horyzontalne jako istotne do 

stosowania z uwagi na konieczność przełamywania stereotypów związanych z płcią, 

niepełnosprawnością itp. Zwracali jednak uwagę na to, że zasady są dość ogólnie sformułowane, co 

powoduje, że konieczne jest ich doprecyzowanie w celu możliwości przeprowadzenia kontroli stopnia 

ich uwzględniania. Eksperci sygnalizowali również, że nie wszyscy beneficjenci do końca rozumieją, 

w jaki sposób interpretować równość szans kobiet i mężczyzn. Percepcja zasad horyzontalnych zmienia 

się wśród beneficjentów wraz z upływem czasu, jednak pewien stopień niezrozumienia występuje 

w tym kontekście cały czas. 

2.10. Rodzaje wyzwań dotyczących zasad horyzontalnych oraz sposoby radzenia sobie 

z nimi 

Zagadnienia badawcze: Z jakim rodzajem wyzwań związanych z wdrażaniem zasad horyzontalnych 

miały do czynienia podmioty zarządzające i wdrażające Program? Jak podmioty zarządzające  

i wdrażające program radziły sobie z wyzwaniami związanymi z wdrażaniem zasad 

horyzontalnych? 

Przedstawiciele IP RPO WM w większości przypadków zaprzeczyli występowaniu trudności związanych 

z koniecznością stosowania zasad horyzontalnych. W przypadku występowania takich trudności 

wskazywano na konieczność zapewnienia dostępności architektonicznej – powodowało to trudność 

w przypadku realizacji projektu w obiekcie zabytkowym, w którym niemożliwa była np. instalacja 

windy. Wymagało to modyfikacji zakresu projektu (np. instalacji podnośnika dla osób 

z niepełnosprawnością zamiast dźwigu osobowego, przeszklenia umożliwiającego obserwację wnętrza 

obiektu przez osoby, które nie mogły dostać się do środka budynku itp.). 

Do podstawowej trudności eksperci zasiadający w KOP zaliczali jakość opisów dot. zasad 

horyzontalnych. Były to opisy bardzo ogólne, często deklaratywne bez wskazania konkretnych 

propozycji podejścia do stosowania zasad horyzontalnych. Były one powielane we wnioskach i nie 

były dostosowywane do specyfiki konkretnego projektu. To z kolei rodziło ryzyko, że na etapie 

realizacji nie uda się zapewnić deklarowanego podejścia do zasad horyzontalnych. Na poziomie 

dokonywania oceny wniosku powodowało to również trudności interpretacyjne. 

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS ocena odnoszenia się przez projekt 

do zasad horyzontalnych jest dokonywana przez 2 ekspertów. W tym funduszu trudnością może być 

dojście do konsensusu przez obu ekspertów, co podkreślili członkowie KOP uczestniczący w wywiadach 

pogłębionych. Trudność ta odnosiła się przede wszystkim do projektów dot. równości szans osób 



 

212 | S t r o n a  

 

z niepełnosprawnościami. Wskazywano jednak, że trudność tę można przezwyciężyć poprzez dyskusję 

oraz przedstawienie przez ekspertów argumentów na potwierdzenie wyrażanych opinii. W ten sposób 

udawało się przezwyciężyć różnice zdań na etapie oceny projektu. 

W innych przypadkach wskazywano, że diagnoza sytuacji grup narażonych na dyskryminację dotyczy 

obszaru nieadekwatnego do tego, na którym realizowany będzie projekt. Przykładowo, członkowie 

KOP wskazywali, że diagnoza zawarta w dokumentacji aplikacyjnej dotyczyła całego województwa 

pomimo, że projekt dotyczył, przykładowo, . obszaru jednego powiatu. 

Zdaniem części przedstawicieli KOP trudności dotyczą nie tyle etapu oceny, co etapu realizacji projektu. 

Instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie jest w ich opinii na tyle szczegółowa, że nie 

powoduje trudności w wypełnianiu. Część zapisów wniosków o dofinansowanie dot. zasad 

horyzontalnych jest jednak na tyle ogólna i mglista, że trudno stwierdzić, czy i w jaki sposób beneficjent 

zamierza je realizować. 

2.11. System oceny i wyboru projektów 

Zagadnienia badawcze: Czy system wyboru i oceny projektów zapewnia realizację zasad 

horyzontalnych? Czy system wyboru i oceny projektów posiada mechanizmy umożliwiające 

dofinansowanie tylko projektów zgodnych z zasadami horyzontalnymi? Czy system wyboru 

projektów premiuje projekty przyczyniające się do realizacji celów zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn? 

W niniejszej części raportu analizie poddano kryteria oceny i wyboru projektów w ramach Programu. 

Europejski Fundusz Społeczny 

Podobnie, jak w przypadku EFRR, tak również w przypadku EFS kryteria formalne obejmują zgodność 

projektu z zasadą równości płci – w oparciu o standard minimum, oraz zasadą równości szans 

i niedyskryminacji. 

W przypadku oceny merytorycznej sprawdzeniu podlega również zasadność przeznaczenia wydatków 

na cele infrastrukturalne – w tym zakresie badane jest na przykład, czy powstała infrastruktura jest 

utworzona zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. 

W odniesieniu do projektów EFS na etapie oceny merytorycznej ocenie podlegają m.in. opis sposobu 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn40. 

Badani przedstawiciele IP wskazali, że system wyboru i oceny projektów posiada mechanizmy 

zapewniające możliwość wyboru przedsięwzięć w jak największym stopniu wpisujących się w zasady 

horyzontalne. Sprzyja temu wymóg pozytywnego odnoszenia się do zasad ujęty w kryteriach wyboru 

                                                           
40 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020, Załącznik 3b-Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań dla EFS. 
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projektów, stanowiących załącznik do SzOOP, w tym, w przypadku EFS – wskazanie tego kryterium jako 

kryterium formalnego. Elementy te są odzwierciedlone w regulaminach konkursów. Przedstawiciele 

IP wskazali ponadto, że prócz mechanizmów pozwalających na wybór projektów zgodnych 

z analizowanymi zasadami, system wdrażania zapewnia możliwość weryfikacji zgodności działań 

z zasadami, w tym z opisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Odnosząc się do projektów wdrażanych w ramach osi współfinansowanych ze środków EFRR należy 

wskazać na kryterium „Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn” oraz wykazanie 

pozytywnego wpływu na zasadę niedyskryminacji w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami – kryteria formalne, zerojedynkowe. 

W części poddziałań wskazano na kryterium „Wpływ projektu na zasadę niedyskryminacji (w tym 

niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność) oraz na zasadę równości szans mężczyzn 

i kobiet oraz zasadę zrównoważonego rozwoju”, będące kryterium formalno-merytorycznym 

(zerojedynkowym). 

Kryterium odnoszące się do zasad horyzontalnych badane jest również na poziomie oceny 

merytorycznej – poprzez wskazanie, czy projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi określonymi 

w art. 7 i 8 rozporządzenia ogólnego41 (kryterium zerojedynkowe). 

W ramach kryteriów merytorycznych zawarto natomiast „Efektywność projektu”, w ramach której 

badana jest realizacja koncepcji uniwersalnego projektowania (również jest to kryterium 

zerojedynkowe). 

Dla niektórych typów projektu przyjęto także kryteria merytoryczne stopniowalne, odnoszące się do 

zasad horyzontalnych, mające np. wykazać stopień uwzględnienia poszczególnych standardów 

dostępności w planowanym projekcie42. 

Pomimo że w systemie realizacji RPO WM przewidziano istnienie kryteriów premiujących, to zasady 

horyzontalne dot. równości szans nie znalazły w nich, w opinii Zespołu Badawczego, 

odzwierciedlenia. Ich uwzględnienie mogłoby natomiast przyczynić się do większego stopnia 

uwzględniania zagadnień związanych z tematyką równości i niedyskryminacji w projektach wdrażanych 

w ramach Programu. Przedstawiciele instytucji realizujących Program wskazali jednak, że system oceny 

i wyboru projektów, który został uwzględniony w ramach RPO WM 2014-2020 uwzględnia wymogi KE 

oraz IK UP, np. poprzez premiowanie przedsięwzięć odnoszących się pozytywnie do zasad 

horyzontalnych.  

Przedstawiciele IP wskazali z kolei, że w przypadku EFRR obligatoryjnym elementem, jaki muszą 

uwzględnić w planowanych działaniach wnioskodawcy jest uniwersalne projektowanie. Ponadto, 

badani reprezentanci IP zauważyli, że konieczność uwzględnienia kwestii równości szans w części 

                                                           
41 Rozporządzenie ogólne. 
42 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WM 2014-2020, Załącznik 3a-Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań/ poddziałań–dla EFRR. 
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przypadków nie jest zasadna – jest uwzględniana, gdyż wynika to z przepisów prawa, ale praktycznie 

nie wnosi w projekcie wartości, np. w projektach infrastrukturalnych. Wskazywano, że sprowadza się 

to do konieczności deklarowania przez wnioskodawców dostępności ścieżek rowerowych dla 

wszystkich, niezależnie od płci, orientacji seksualnej czy światopoglądu. Nie jest to rozumienie 

właściwe, gdyż pomija istotny aspekt działań przygotowawczych do realizacji projektu – w tym 

przypadku możliwe jest uwzględnienie zasady np. poprzez zatrudnienie w zespole projektowym 

osoby z niepełnosprawnością. 

Reprezentanci IZ uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazali też, że w przypadku EFRR 

wnioskodawca powinien uzasadnić brak pozytywnego wpływu projektu na zasady horyzontalne, 

co podlega ocenie formalnej. Możliwe jest dokonywanie uzupełnień przez wnioskodawcę, 

w przypadku, gdy osoba oceniająca dojdzie do wniosku, że w opisie występuje omyłka, bądź nie jest 

on wystarczająco precyzyjny. Osoby wypowiadające się w imieniu IP oszacowały ponadto, 

że odrzuceniu z powodu niewłaściwego ujęcia bądź nieuwzględnienia zasad horyzontalnych podlegał 

marginalny odsetek projektów, głównie na początku perspektywy finansowej 2014-2020. Członkowie 

KOP wskazywali natomiast, że o ile odrzucanie projektów z uwagi na niewłaściwe opisywanie zasad 

horyzontalnych zdarza się rzadko, o tyle w przypadku niewłaściwego opisu dokonują niższej oceny 

takiego wniosku o dofinansowanie. W takich przypadkach dokonywana jest negocjacja wniosku 

o dofinansowanie, a wnioskodawca jest zobowiązany do wyjaśnień w zakresie zidentyfikowanych 

braków oraz ich uzupełnienia. Dotyczy to jednak sytuacji, w których projekt spełnia zasady, jednak 

w niewystarczającym stopniu odniesiono się do nich w opisie – nie zaś sytuacji, w których projekt 

ewidentnie pomija jakąś grupę społeczną, która z uwagi na tematykę projektu powinna być wzięta pod 

uwagę. Sytuacje wymagające uzupełnień opisu zasad horyzontalnych obserwuje się przede wszystkim 

w przypadku podmiotów niepublicznych, jednak zdarza się to w sporadycznych przypadkach również 

w odniesieniu do podmiotów publicznych. 

Przedstawiciele IP uznali natomiast, że w części osi priorytetowych EFRR możliwe byłoby szersze 

odniesienie się do zasad horyzontalnych, jednak nie do końca byli przekonani, czy jest to zasadne. 

W przypadku projektów finansowanych z tego funduszu czasem trudno uwzględnić analizowane 

zasady, dlatego w ich opinii należałoby ograniczyć się do tych kryteriów, które obecnie funkcjonują 

oraz nie wprowadzać zmian w systemie oceny wniosków. Przedstawiciele IZ wskazali, 

że uwzględnienie zasad horyzontalnych na etapie oceny następuje także przez przyznawanie 

dodatkowych punktów projektom pozytywnie oddziałującym na nie. Niemniej jednak, stopień ten 

wydaje się, co wskazano powyżej, niewystarczający. 

Zdaniem przedstawicieli IP na początku perspektywy finansowej 2014-2020 obserwowano również 

duży poziom deklaratywności realizacji zasad horyzontalnych w projektach, bez wskazania 

konkretnych, dedykowanych temu rozwiązań. Z tej przyczyny dokonano zmiany wniosku 

o dofinansowanie poprzez dodanie dwóch pól, które odnoszą się do kwestii zasad horyzontalnych. Jak 

wykazała analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami KOP, w dalszym ciągu we wnioskach 

o dofinansowanie zauważa się jednak duży poziom deklaratywności w odniesieniu do stosowania 

zasad horyzontalnych. W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR, na co zwrócili 

uwagę członkowie KOP, trudno mówić o istnieniu wskaźników uwzględniających zasady horyzontalne 
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w zadowalającym stopniu. Wynika to zarówno z niewystarczającego – w ich opinii – owskaźnikowania 

zasad, jak też z infrastrukturalnego charakteru projektów. Przedstawiciele KOP wskazali również 

na sztuczne uwzględnianie zasad we wnioskach o dofinansowanie – przyczyny upatrywano w tym, 

że wnioski są tworzone przez firmy doradcze, które nie znają specyfiki projektu, a ich głównym celem 

jest uzyskanie pozytywnej ocena wniosku przez KOP – nie zwracają zatem uwagi na trudności, które 

mogą wyniknąć w związku z zapisami dot. zasad horyzontalnych na etapie realizacji. Przedstawiciele 

KOP zwrócili ponadto uwagę, że na etapie oceny formalnej następuje zerojedynkowa ocena 

wpisywania się projekt w zasady horyzontalne. Na etapie oceny merytorycznej również badany jest 

wpływ projektu na zasady horyzontalne, w tym przypadku istnieje jednak możliwość dokonania 

pogłębionej oceny. W jednym przypadku ekspert oceniający wnioski, reprezentujący KOP stwierdził, 

że opisowy – nieowskaźnikowany opis zasad horyzontalnych umożliwia dokonanie oceny osobom, 

które nie posiadają szerokiej wiedzy w zakresie równości szans i niedyskryminacji. Inni eksperci 

wskazywali, że opisowy charakter zasad pozwala na duży stopień deklaratywności, co z punktu oceny 

daje zbytnią subiektywność w interpretacji opisów. 

W opinii części spośród przedstawicieli KOP kryteria odnoszące się do zasad horyzontalnych są 

traktowane przez wnioskodawców jako mniej istotne. Wynika to z tego, że czasem beneficjenci 

koncentrują się na głównym przedmiocie projektu, bagatelizując kryteria odnoszące się do zasad 

horyzontalnych jako niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem planowanego przedsięwzięcia. Jeden 

z ekspertów zwrócił również uwagę na to, że horyzontalność analizowanych zasad odnosi się również 

do tego, że powinny one być zapewnione przekrojowo w całym cyklu życia projektu. Czasem 

dochodzi natomiast do sytuacji, że jest ona stosowana wybiórczo, przykładowo tylko na etapie 

przygotowania inwestycji. 

W opinii jednego z przedstawicieli KOP biorącego udział w wywiadach pogłębionych konieczne jest 

nawiązywanie większej współpracy pomiędzy beneficjentem a wykonawcą zadań w ramach 

projektu. Takie działanie umożliwiłoby uwzględnienie w ramach realizowanych zadań podejścia 

zapewniającego wszechstronną realizację zasad. Wykonawcy (np. osoby realizujące na zlecenie 

beneficjenta szkolenie dla osób uczestniczących w projekcie) często nie mają bowiem świadomości 

tego, że w ramach wykonywanego zadania należy uwzględnić zasady horyzontalne. 

Wskazano również, że system oceny i wyboru projektów w kontekście zasad horyzontalnych jest dość 

schematyczny, co powoduje, że niekoniecznie zapewniać musi przełożenie deklaracji wnioskodawców 

na etap realizacyjny projektu. Członkowie KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych również 

zwrócili uwagę na to, że standardy dostępności nie mają wystarczającego odzwierciedlenia 

w kryteriach oceny wniosków o dofinansowanie. Opisowy charakter uwzględnienia analizowanych 

zagadnień w dokumentacji aplikacyjnej powoduje, że dokonywana ocena może być w pewnym 

znaczeniu subiektywna bądź niemiarodajna. W celu wyboru projektów w większym stopniu 

uwzględniających standardy dostępności konieczne jest silniejsze owskaźnikowanie poszczególnych 

kwestii. Pozwoliłoby to na większą precyzję ze strony beneficjentów/wnioskodawców, jak również 

ułatwiłoby ocenę członkom KOP. 
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Podsumowanie 

Przedstawiciele IP, którzy uczestniczyli w wywiadach pogłębionych potwierdzili, że kryteria odnoszące 

się do zasad dostępności uwzględniono w katalogu kryteriów formalnych, merytorycznych oraz 

merytorycznych szczegółowych. Wybór projektów odbywa się w oparciu o karty oceny zawierające 

kryteria oceny. Wyboru dokonuje kilkuosobowa Komisja Oceny Projektów, złożona zarówno 

z pracowników IOK, jak też z ekspertów zewnętrznych, co pozwala na stwierdzenie, że dane kryterium 

jest rozpatrywane z punktu widzenia kilku osób – posiadających różne doświadczenie zawodowe oraz 

zróżnicowaną wiedzę. To pozwala na szerokie odniesienie się do kryteriów, a tym samym na wybór 

przedsięwzięć szeroko wpisujących się w kryteria odnoszące się do zasad horyzontalnych. 

Reprezentanci badanych instytucji (IZ, IP) stwierdzili, że na początku perspektywy finansowej  

2014-2020 zauważalne były niespójności we wnioskach o dofinansowanie, polegające np. na tym, 

że wnioskodawca przewidywał udział osób z niepełnosprawnością w projekcie, nie przewidział jednak 

udogodnień dla tych osób. W takich przypadkach wnioski były odsyłane do wnioskodawców w celu 

wprowadzenia niezbędnych korekt. Osoby wypowiadające się w imieniu IZ potwierdziły informacje 

przekazane przez przedstawicieli IP. Dodały również, że problem ten dotyczył przede wszystkim małych 

podmiotów, które nie miały wystarczających zdolności finansowych do zaangażowania firmy doradczej 

do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej ani nie cechowały się wystarczającymi zdolnościami 

kadrowymi do samodzielnego przygotowania takiego wniosku. 

Zwrócono uwagę, że wnioskodawcy mają trudność zarówno z doborem, jak też z prawidłowym 

określeniem wartości wskaźników produktu i rezultatu – dotyczy to nie tylko zasad horyzontalnych. 

Niezależnie od tego, pozytywnie należy odnieść się do kwestii uwarunkowań, jakie zostały stworzone 

w Programie w celu wyboru projektów w możliwie największym stopniu wpisujących się w zasady 

horyzontalne. Wskazuje na to niski odsetek projektów neutralnych względem zasady równości płci, 

na co wskazano na początku niniejszego rozdziału. Z drugiej jednak strony należy wskazać na to, 

że pomimo, iż formalnie odsetek ten jest niewielki, beneficjenci nie postrzegają swoich projektów jako 

pozytywnie oddziałujących na analizowane zasady horyzontalne. 

2.12. Ocena jakości dokumentacji konkursowej w zakresie zasad horyzontalnych 

Zagadnienie badawcze: Czy zapisy dotyczące stosowania polityk horyzontalnych zawarte 

w dokumentach ogólnych oraz dokumentacji konkursowej są łatwo dostępne, przejrzyste 

i zrozumiałe dla wnioskodawców? 

Biorąc pod uwagę zapisy dotyczące polityk horyzontalnych należy wskazać, że odnoszą się one 

w sposób zrozumiały do problematyki związanej z uwzględnianiem zasad horyzontalnych. Treści te są 

łatwo dostępne zarówno w dokumentach programowych, jak i w dokumentacji konkursowej. Są 

również w formie przyjaznej dla użytkownika zamieszczone na stronie internetowej Programu. 

W RPO WM 2014-2020 treści dotyczące zasad horyzontalnych zostały zawarte w dwóch odrębnych 

podrozdziałach, gdzie zostały opisane w sposób skrócony (4 strony). Pomimo, że opis jest bardzo 
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skondensowany, zawarto tam informacje o konieczności podjęcia konkretnych działań w celu realizacji 

każdej z zasad oraz o sposobie uwzględnienia jej na poszczególnych etapach realizacji Programu. Treści 

te są zrozumiałe, jednak w celu uzyskania szerszych informacji konieczne jest skorzystanie z innych 

dokumentów, precyzujących kwestię zasad horyzontalnych. 

W przypadku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu należy zwrócić uwagę na odesłanie 

do treści Wytycznych 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, będących jednym z najbardziej szczegółowych dokumentów precyzujących 

tę kwestię w systemie realizacji Programów współfinansowanych ze środków EFSI. Należy jednak 

podkreślić szeroki opis zarówno koncepcji uniwersalnego projektowania, jak też MRU w ramach 

SZOOP43. Dokument ten jest w stanie dać szerszy ogląd na problematykę wnioskodawcy, pragnącemu 

zapoznać się z koncepcją zasad horyzontalnych oraz koniecznością ich uwzględnienia w projekcie. 

Załącznikiem do SzOOP są Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi. Również one są 

sformułowane w prosty sposób, zaś wyjaśniania (opisy) poszczególnych kryteriów tam zawarte 

pozwalają na uzyskanie szerszej wiedzy w zakresie tego, jak należy rozumieć poszczególne kryteria. 

Dokumentem, z którym potencjalni beneficjenci mają bezpośrednią styczność, jest regulamin naboru 

wniosków o dofinansowanie. Opis zasad horyzontalnych, w przypadku osi współfinansowanych z EFRR 

jest bardzo ogólny. Również wzór wniosku o dofinansowanie (w części D) jest bardzo mało precyzyjny. 

Zasadne byłoby, by część ta, przynajmniej w wersji roboczej, załączanej do regulaminu naboru, była 

oznaczona komentarzem wskazującym na to, jakie informacje należy umieścić w opisie danej części 

wniosku. Pełniejsze odwołanie się do zasad horyzontalnych następuje w przypadku regulaminu naboru 

projektów współfinansowanych ze środków EFS. W przypadku tego funduszu w regulaminie 

wielokrotnie pojawiają się informacje o zasadach horyzontalnych i są one szczegółowo wyjaśnione. 

Również w polu C4. oraz C5. wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFS wskazany jest 

szczegółowy sposób uwzględnienia kryteriów. 

Beneficjenci również zostali poproszeni w ramach prowadzonego badania o odniesienie się do języka, 

jakim są przekazywane informacje. Ocena tego, czy informacje były łatwo dostępne były zróżnicowane 

oraz nieco wyższe w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego 

Stołecznego. Podobne tendencje zauważa się w przypadku przejrzystości, zrozumiałości i praktycznego 

znaczenia informacji dla ich możliwości wykorzystania do stworzenia wniosku o dofinansowanie lub 

realizacji projektu. 

                                                           
43 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020 (Uszczegółowienie RPO WM/SZOOP), wersja 4.2, Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 r., Załącznik 

nr 1, do Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1954/192/20 z dnia 14 grudnia 2020 r., s. 20-24. 
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Wykres 142. W skali od 1 do 5 (gdzie „1” oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 „zdecydowanie tak”) 
proszę ocenić, czy zapisy dotyczące stosowania zasad równości płci oraz równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zawarte w dokumentacji 
konkursowej oraz Wytycznych są: [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Przedstawiciele IP RPO WM 2014-2020 wskazali, że informacje dotyczące projektów 

współfinansowanych ze środków UE są napisane dość hermetycznym językiem, co powoduje, 

że zwłaszcza dla niedoświadczonych wnioskodawców ich interpretacja – pomimo tego, 

iż w dokumentacji znajdują się słowniki pojęć – może sprawiać trudność. Specjalistyczne 

sformułowania powodują, że wnioskodawcy nie rozumieją zapisów, które powinni uwzględnić 
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w dokumentacji aplikacyjnej. Nawet w przypadku, gdy informacja zostanie właściwie zrozumiana 

i ujęta we wniosku o dofinansowanie, pojawiają się trudności związane z koniecznością jej wdrożenia 

– na etapie realizacji projektu – w życie. W przypadku EFS przedstawiciele IP wskazywali ponadto, 

że wnioskodawcy nie rozumieją idei przyświecającej Mechanizmowi Racjonalnych Usprawnień. 

Zdaniem przedstawicieli IZ wiedza jest przekazywana wnioskodawcom w możliwie przystępny sposób, 

poprzez kompleksowe, szczegółowe sporządzenie regulaminów naborów wraz z załącznikami. 

Informacje oceniono zatem jako dostępne dla wnioskodawców, wystarczające oraz przekazane 

w możliwie przystępnej formie. 

Przedstawiciele IZ RPO WM 2014-2020 wskazali jednak, że poziom wiedzy i zrozumienia zasad 

horyzontalnych przez wnioskodawców poprawił się w porównaniu z perspektywą finansową 2007-

2013. Upatrywali tego w pojawieniu się po 2014 roku szeregu publikacji w przystępny sposób 

opisujących stosowanie zasad horyzontalnych w projektach. 

2.13. System monitorowania Programu w zakresie zasad horyzontalnych 

Zagadnienie badawcze: Czy monitoring na poziomie projektów należy uznać za skuteczny  

i efektywny w zakresie realizacji zasad horyzontalnych? 

Zdaniem przedstawicieli IP, którzy uczestniczyli w wywiadach pogłębionych monitoring zasad 

horyzontalnych jest optymalny. Na podstawie składanych wniosków o płatność możliwe jest 

określenie, jak przebiegają postępy wdrażania projektów, zaś sporządzanie informacji kwartalnych 

z realizacji Programu pozwala na agregowanie i śledzenie postępu finansowego oraz rzeczowego 

Programu. Zdaniem przedstawicieli IZ monitoring następuje przez cały cykl życia projektu, począwszy 

od etapu oceny, aż do zamknięcia projektu i etapu trwałości. 

Przypadki cofnięcia wniosków o płatność, w opinii przedstawicieli IP zdarzają się incydentalnie 

z powodu niewłaściwego opisu/braku opisu sposobu realizacji zasad horyzontalnych. Podkreślono 

również, że skala zjawiska zmniejszyła się w stosunku do początku perspektywy finansowej 2014-2020, 

beneficjenci nabyli bowiem wiedzę niezbędną do prawidłowego sporządzenia wniosków o płatność. 

W końcu opisywanej perspektywy finansowej przypadki cofnięcia wniosków o płatność wynikają raczej 

z nieuwagi beneficjenta wypełniającego taki wniosek, niż z braku wiedzy czy świadomości konieczności 

ujęcia tego elementu w składanym dokumencie. 

Zagadnienie badawcze: Czy i w jakim stopniu realizacja polityk horyzontalnych ma 

odzwierciedlenie we wskaźnikach realizacji projektów? 

Zdaniem przedstawicieli IP uwzględnienie zasad horyzontalnych we wskaźnikach produktu i rezultatu 

jest optymalne. Ponadto, trwałość projektu zobowiązuje beneficjentów do zachowania efektów 

projektu w odpowiednim czasie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, co zostało ocenione przez 

badanych przedstawicieli IP w sposób pozytywny. Oddziaływanie projektu na zasady horyzontalne 

następuje bowiem również po zakończeniu jego realizacji. 
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Wskaźniki są badane na poziomie wniosków o płatność, co pozwala instytucjom zaangażowanym 

w realizację Programu śledzić postępy wdrażanej interwencji zarówno na poziomie poszczególnych 

projektów, jak i agregować wyniki na poziom Programu. 

W części przypadków (dot. projektów współfinansowanych ze środków EFRR) nie jest możliwe jednak 

uwzględnienie szczegółowych wskaźników pozwalających na zbadanie wpływu zasad horyzontalnych 

– przedsięwzięcia takie jak na przykład zakup taboru kolejowego dostosowanego do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami oddziałują zatem na potrzeby takich osób, nie jest jednak możliwe 

owskaźnikowanie tego wpływu, np. wskazanie liczby osób z niepełnosprawnościami korzystających 

z zakupionego taboru w ciągu roku. Nawet w przypadku prób podjęcia takiego działania należy się 

liczyć z tym, że uzyskać będzie można jedynie wartości szacunkowe. 

W opinii przedstawicieli IP lista wskaźników produktu i rezultatu w zakresie EFRR jest wystarczająca; 

w zakresie EFS wskazywano na zasadność doszczegółowienia jej, jednak badane osoby nie potrafiły 

odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie należy to uczynić. Przedstawiciele IZ uznali jednak, 

że wskaźniki produktu i rezultatu nie odnoszą się bezpośrednio do zasad horyzontalnych, w ich opinii 

możliwe byłoby szersze owskaźnikowanie zasad, ale wątpliwa jest zasadność takiego działania. 

Zagadnienie badawcze: W jaki sposób realizacja zasad horyzontalnych jest monitorowana na 

poziomie poszczególnych projektów?  

Przedstawiciele IZ RPO WM 2014-2020 uczestniczący w wywiadach wskazali na gromadzenie 

wskaźników w podziale na płeć, wiek czy też niepełnosprawność, co umożliwia zbadanie wpływu 

Programu na sytuację społeczną osób korzystających ze wsparcia w zakresie projektów 

współfinansowanych ze środków EFS. Szczegółowe wskaźniki dotyczą też sytuacji społecznej danej 

osoby. Pozwala to na określanie wpływu Programu w odniesieniu do takich problemów społecznych, 

jak bezdomność, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. 

Reprezentanci IP stwierdzili, że monitorowanie zasad horyzontalnych nie odbywa się w formie 

odrębnych czynności – zasady te są elementem monitorowania wszystkich wskaźników w ramach 

projektów. Można wskazać na następujące etapy, na których następuje monitorowanie zasad 

horyzontalnych w projekcie: 

 etap realizacji projektu – w tym przypadku należy odnieść się do wniosków o płatność, 

w ramach których beneficjent opisowo przedstawia sposób realizacji zasad oraz postęp 

rzeczowy całego projektu. Na tej podstawie sporządzane są informacje kwartalne służące 

monitorowaniu postępu rzeczowego Programu; 

 etap zamykania (rozliczania) projektu – na tym etapie następuje kontrola efektów projektu 

oraz zgodności zrealizowanych działań z założeniami udzielonego wsparcia; 

 etap zachowania trwałości projektu – na tym etapie następują tzw. kontrole trwałości 

na miejscu realizacji projektu, beneficjent składa również ankiety monitorujące, pozwalające 

przedstawicielom instytucji systemu realizacji Programu kontrolować zachowanie trwałości. 
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Na poziomie instytucjonalnym wskazano na sporządzanie sprawozdań rocznych i przedkładanie ich 

KE, jak również zwrócono uwagę na kontakty z tym podmiotem oraz udzielanie mu wyjaśnień 

w przypadkach, gdy jest to konieczne. 

2.14. System kontroli zasad horyzontalnych w projektach 

Zagadnienie badawcze: Czy system kontroli posiada narzędzia umożliwiające weryfikację 

przestrzegania polityki horyzontalnej na etapie realizacji projektu oraz w okresie jego trwałości? 

Przedstawiciele IP uczestniczący w wywiadach pogłębionych stwierdzili, że wykrycie podczas kontroli 

nieprawidłowości związanych z niewłaściwym stosowaniem zasad horyzontalnych lub z ich pomijaniem 

zdarza się rzadko. Zdarza się jednak, że w formie zaleceń formułowane są odniesienia do tych zasad – 

przykładowo, jeśli dojdzie do usterki windy, formułowane są zalecenia w celu przywrócenia jej 

funkcjonalności. Działanie wynikające z konieczności dostosowania efektów projektów jest bowiem 

wypełnione, zaś nakładanie korekt finansowych na beneficjenta w przypadku np. awarii urządzenia 

uznano za niewspółmierne do charakteru wykrytej nieprawidłowości. 

Przedstawiciele ci wskazali, że wykrywaniu nieprawidłowości służą przede wszystkim kontrole 

na miejscu realizacji projektu, które pozwalają na zaobserwowanie ewentualnych nieprawidłowości 

– w przypadku kontroli na dokumentach nie obserwuje się odstępstw. Niemniej jednak, jak wykazały 

badania jakościowe z osobami reprezentującymi IP, wykrywanie nieprawidłowości w realizacji zasad 

horyzontalnych jest incydentalnym zjawiskiem. 

System realizacji Programu pozwala, w opinii osób kontrolujących projekty, na szerokie uwzględnienie 

zasad horyzontalnych w Programie dzięki zastosowaniu podejścia dual approach. W opinii części 

przedstawicieli świadomość społeczna w zakresie konieczności stosowania zasad horyzontalnych jest 

jednak niewystarczająca i mniejsza, niż można się było spodziewać, biorąc pod uwagę, że zasady 

powinny być stosowane od wielu lat. 

W ramach kontroli zagadnienia związane z zasadami horyzontalnymi znajdują się na listach 

sprawdzających. Wyniki kontroli w tym zakresie znajdują odzwierciedlenie w informacji pokontrolnej 

oraz sformułowanych zaleceniach. 

W opinii przedstawicieli IP system realizacji Programu w niewystarczającym stopniu pozwala jednak 

na kontrolę realizacji projektów z uwzględnieniem zasad horyzontalnych. Zdaniem badanych osób 

zasady powinny być zawarte w ramach każdego projektu w postaci obligatoryjnych wskaźników. 

Opisowy sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych utrudnia bowiem przeprowadzenie obiektywnej, 

miarodajnej kontroli oraz weryfikację procesu korygowania ewentualnych nieprawidłowości w tym 

zakresie. 
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2.15. Upowszechnienie zasad horyzontalnych w regionie 

Zagadnienie badawcze: Jaki jest wpływ realizacji RPO WM 2014-2020 na upowszechnianie polityk 

horyzontalnych w regionie? 

Przedstawiciele IIP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazali, że w ich opinii uwzględnianie 

zasad horyzontalnych w projektach wpływa na upowszechnienie zasad horyzontalnych zarówno 

w przypadku wnioskodawców i beneficjentów, jak również szerzej – w regionie. 

W przypadku beneficjentów wskazano, że bardzo często w chwili przygotowań do realizacji projektu 

następuje uświadomienie, że istnieje wymóg zastosowania tych zasad oraz społeczna potrzeba ich 

uwzględnienia. Działania beneficjentów polegające na umieszczaniu w miejscu realizacji projektów 

informacji o źródle finansowania powoduje, że na produkty projektu zwraca również uwagę 

społeczność lokalna. Ponadto, wymóg uniwersalnego projektowania powoduje, że z efektów 

projektów może korzystać szerokie grono osób. 

Realizacja projektów z uwzględnieniem zasad horyzontalnych wpływa ponadto na powolne 

niwelowanie problemów związanych z dostępnością, co powoduje wzrost społecznej świadomości na 

temat konieczności uwzględnienia w realizowanych działaniach potrzeb zróżnicowanego grona 

odbiorców. 

Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020 wymóg uwzględnienia w projektach zasad 

horyzontalnych oddziałuje również na działania realizowane poza Programem. Wpływ na to ma: 

 Świadomość dot. konieczności i zasadności stosowania zasad przez beneficjentów już po 

zakończonym projekcie; 

 Duży odsetek wnioskodawców nieskutecznych, którzy pomimo, że nie uzyskali wsparcia, 

sporządzili wniosek uwzględniając te zasady i zyskali świadomość dot. tego, że zasady te są 

istotne. 

W przypadku projektów infrastrukturalnych na upowszechnienie zasad wpływ mają efekty projektów 

(np. tabor miejski dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). 

Eksperci uczestniczący w panelu realizowanym na potrzeby niniejszej ewaluacji wyrazili obawę, 

że wsparcie w ramach Programu nie odpowiada na całe spektrum potrzeb w przypadku osób 

z niepełnosprawnościami. Wskazali, że pomoc dotyczy głównie aktywizacji zawodowej, nie zaś innego 

rodzaju wparcia, którego te osoby potrzebują. Pomoc dotycząca np. asystentury dla takich osób w celu 

usamodzielnienia się jest traktowana, zdaniem ekspertów, drugoplanowo. Wynika to z ograniczoności 

środków, które są przeznaczane na określone priorytety Programu. Zgodność wsparcia z potrzebami 

odbiorców wskazano natomiast w następujących aspektach: 

 Tworzenie stron internetowych zgodnie z wymogami interoperacyjności i standardami 

WCAG 2.0; 

 Zapewnienie pomocy tłumacza języka migowego; 

 Zapewnienie wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością; 
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 Możliwość stosowania MRU. 

O zagadnienie wpływu projektu na zasady horyzontalne zapytano również beneficjentów w ramach 

przeprowadzanego badania ilościowego. Jedynie co piąty badany wskazał, że był to duży wpływ, a co 

dziesiąty – że wpływ ten jest mały. Większość nie potrafiła ocenić analizowanej kwestii. 

Wykres 143. Jaki wpływ Pana(i) zdaniem na upowszechnianie zasad horyzontalnych wśród 
uczestników miała realizacja Państwa projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg 
regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Podobne tendencje zauważa się w poszczególnych podregionach, przy czym w przypadku Regionu 

Warszawskiego Stołecznego zauważa się relatywnie niski wpływ w przypadku m.st. Warszawy, zaś 

w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego – w ramach podregionu ciechanowskiego. 

Wykres 144. Jaki wpływ Pana(i) zdaniem na upowszechnianie zasad horyzontalnych wśród 
uczestników miała realizacja Państwa projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wykres 145. Jaki wpływ Pana(i) zdaniem na upowszechnianie zasad horyzontalnych wśród 
uczestników miała realizacja Państwa projektu? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów z Regionu 
Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

2.16. Obciążenia administracyjne i kapitałochłonność dotycząca zasad horyzontalnych 

Zagadnienia badawcze: Jak beneficjenci oceniają obciążenia i kapitałochłonność zastosowania 

rozwiązań zgodnych z politykami horyzontalnymi? Jaki jest stopień osiągniętych efektów  

w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych w stosunku do poniesionych nakładów? 

Należy podkreślić, że beneficjenci oceniają obciążenia administracyjne i kosztochłonność 

uwzględnienia w projekcie zasad horyzontalnych jako niewielkie lub optymalne. 

Obciążenia administracyjne za duże uznało jedynie 4,37% beneficjentów z Regionu Warszawskiego 

Stołecznego oraz 3,52% beneficjentów z Regionu Mazowieckiego Regionalnego. 

Uwzględniając podział na podregiony należy zauważyć, że w przypadku Regionu Warszawskiego 

Stołecznego najmniejsze obciążenia zadeklarowali beneficjenci z podregionu warszawskiego 

wschodniego, a w przypadku Regionu Mazowieckiego Regionalnego– beneficjenci z podregionów 

ciechanowskiego i siedleckiego. Dane te prezentują poniższe wykresy. 
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Wykres 146. Proszę wybrać zdanie, które odpowiada temu, jak postrzega Pan(i) obciążenie 
administracyjne związane z uwzględnieniem w projekcie zasad horyzontalnych: [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 147. Proszę wybrać zdanie, które odpowiada temu, jak postrzega Pan(i) obciążenie 
administracyjne związane z uwzględnieniem w projekcie zasad horyzontalnych: [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów z Regionu Warszawskiego Stołecznego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Wykres 148. Proszę wybrać zdanie, które odpowiada temu, jak postrzega Pan(i) obciążenie 
administracyjne związane z uwzględnieniem w projekcie zasad horyzontalnych: [zestawienie 
odpowiedzi beneficjentów, z Regionu Mazowieckiego Regionalnego, podział wg podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Kosztochłonność uwzględniania zasad horyzontalnych również została oceniona pozytywnie przez 

beneficjentów. Średnio 1,37% beneficjentów wskazał, że wiązało się to z dużymi kosztami. 

Wykres 149. Proszę wybrać zdanie, które odpowiada temu, jak postrzega Pan(i) kosztochłonność 
związaną z uwzględnieniem w projekcie zasad horyzontalnych: [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 
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Obciążenie administracyjne było małe w stosunku do osiągniętych efektów
Trudno powiedzieć
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Podsumowując, należy uznać, że ani obciążenia administracyjne, ani kosztochłonność wprowadzenia 

do projektów i Programu zasad horyzontalnych nie jest duża w stosunku do uzyskiwanych efektów. 

Potwierdzili to zarówno beneficjenci, jak też przedstawiciele instytucji realizujących RPO WM. Z tego 

względu kontynuowanie uwzględniania analizowanych zasad w projektach oraz w Programie należy 

uznać za zasadne i celowe. 

2.17. Realizacja zasady partnerstwa w zakresie zasad horyzontalnych 

Zagadnienie badawcze: Na ile w realizację zasad horyzontalnych angażowani są przedstawiciele 

środowiska użytkowników projektów rozwiązań? 

Eksperci środowiskowi biorący udział w wywiadach pogłębionych prowadzonych na potrzeby niniejszej 

ewaluacji wskazali, że na etapie konsultacji społecznych ich zdanie było uwzględniane 

w wystarczającym stopniu. Ich zdaniem w Polsce nie istnieje jeszcze tradycja uczestniczenia 

w konsultacjach społecznych oraz partycypacji społecznej, jednak istnieją instytucje, organizacje 

i osoby, które pozostają bardzo aktywne – ich potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone. Zwrócili 

oni również uwagę, że na ich ocenę wpłynęło pojawienie się w perspektywie finansowej 2014-2020 

szeregu dokumentów uwzględniających kwestię równości szans oraz równości płci. Dzięki tym 

dokumentom również Program oraz dokumenty programowe zostały stworzone z uwzględnieniem 

zasad horyzontalnych, w tym zgodnie z zasadą partnerstwa. 

Eksperci zaakcentowali zarówno etap konsultacji społecznych, jak i sam sposób przekazywania wiedzy, 

który wpłynął na upowszechnienie informacji o interwencji wśród potencjalnych interesariuszy 

Programu. 

Członkowie KM RPO WM nie potrafili odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób odbiorcy działań 

projektowych są zaangażowani w promowanie efektów projektów. Wskazali jedynie, że następuje 

zmiana w świadomości, a osoby takie są angażowane do procesu konsultacji społecznych, co może 

zachęcić je do dalszego zaangażowania w działania na rzecz środowiska lokalnego. 

Badanie tej kwestii uwzględniło również opinie beneficjentów, co przedstawia poniższy wykres. 

Jedynie niewielka część podmiotów zadeklarowała, że w realizację projektu zostały zaangażowane 

podmioty zajmujące się równością szans i niedyskryminacją bądź równością płci. W przypadku 

zaangażowania podmiotów zajmujących się równością szans i niedyskryminacją, w tym dostępnością 

dla osób z niepełnosprawnościami największy odsetek podmiotów zajmujących się daną kwestią został 

zaangażowany przez beneficjentów działających w podregionie warszawskim zachodnim. W przypadku 

Regionu Mazowieckiego Regionalnego zwrócić należy uwagę na relatywnie duży odsetek takich 

podmiotów zaangażowanych w podregionach ostrołęckim i radomskim. 
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Wykres 150. Czy w realizację poszczególnych zasad w ramach realizowanego projektu zaangażowani 
byli przedstawiciele podmiotów zajmujących się poniższymi kwestiami? [Podmioty zajmujące się 
problematyką równości szans i zapobiegania dyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

W przypadku zaangażowania podmiotów zajmujących się równością szans kobiet i mężczyzn na 

obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego znów należy wskazać na podregion warszawski 

zachodni, zaś w przypadku Regionu Warszawskiego Stołecznego – na podregion siedlecki. 
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Wykres 151. Czy w realizację poszczególnych zasad w ramach realizowanego projektu zaangażowani 
byli przedstawiciele podmiotów zajmujących się poniższymi kwestiami? [Podmioty zajmujące się 
problematyką równości płci] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział wg regionów 
i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Eksperci biorący udział w panelach przeprowadzanych na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia 

wskazywali, że należy wzmocnić rolę promocji projektów oraz Programu uwzględniając szerokie 

zaangażowanie odbiorców ostatecznych wsparcia, w tym np. osoby z niepełnosprawnością, osoby 

dyskryminowane ze względu na płeć, wiek itp. Eksperci wskazywali, że obecnie udział w projektach 

traktowany jest przez uczestników nie jako wyróżnienie, a jako powód do wstydu z uwagi na słabość, 

która wymaga wsparcia instytucjonalnego, a z którą uczestnik samodzielnie nie jest się w stanie uporać 

(np. powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka). Należy to 

zmienić. Eksperci wskazywali, że w przypadku innych kampanii społecznych – np. dotyczących nałogów 

– przełamanie społecznego tabu następuje poprzez zaangażowanie do kampanii informacyjnych 

i edukacyjnych osób borykających się z danym problemem, które skutecznie sobie z nim 

radzą/poradziły. Podobne podejście należy przyjąć w ramach promowania RPO WM 2014-2020. 
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Zagadnienie badawcze: Czy Komitet Monitorujący RPO WM jest w wystarczającym stopniu 

zaangażowany we wdrażanie zasad horyzontalnych? Jaka jest jego faktyczna rola we wdrażaniu 

zasad horyzontalnych? 

W ramach prac KM RPO WM przygotowywane są dokumenty i materiały, które mają uwzględniać 

zasady horyzontalne. Wynika to z zakresu działań, jakie powierzono temu gremium (np. w zakresie 

zatwierdzania kryteriów wyboru projektów). Zwrócono również uwagę, że w ramach prac Komitetu 

odzwierciedlone jest zróżnicowanie potrzeb społecznych poprzez zaangażowanie do prac szerokiego 

grona podmiotów. 

Członkowie KM wskazywali, że o ile na początku perspektywy finansowej 2014-2020 wydawało im się, 

że działania podejmowane wobec grup narażonych na dyskryminację są wystarczające, o tyle z biegiem 

czasu zauważano, że można podjąć kolejne działania zmierzające do wyrównywania szans. 

Przedstawiciele KM wskazali, że w ramach spotkań dochodzi również do nieformalnych kontaktów 

pomiędzy osobami reprezentującymi podmioty zaangażowane w prace tego gremium, np. podczas 

przerw czy poczęstunków. Służą one wymianie doświadczeń, również w zakresie wdrażania zasad 

horyzontalnych oraz nawiązywaniu współpracy. Często stanowią one również kontynuację dyskusji 

podejmowanych w trakcie obrad. Z tego względu należy uznać, że obok sformalizowanej współpracy 

w ramach Komitetu i grup roboczych, również takie kontakty są istotne dla wypracowywania 

stanowiska, konstruktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Z punktu widzenia członków KM RPO WM, IZ wypełnia zobowiązania wynikające z zasad 

horyzontalnych poprzez uwzględnienie w ramach ogłaszanych naborów wniosków kryteriów wyboru, 

pozwalających na wybór projektów w jak największym stopniu wpisujących się w poszczególne zasady. 

2.18. Trwałość efektów w zakresie zasad horyzontalnych 

Zagadnienie badawcze: Na ile i w jakim zakresie efekty wdrażania zasad horyzontalnych są 

długotrwałe? 

Badaniu poddano też trwałość efektów projektów. Trwałość efektów za większą uznali beneficjenci 

realizujący projekty na obszarze Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego 

Stołecznego. Dotyczy to zarówno efektów w zakresie równości szans i zapobiegania dyskryminacji, jak 

i w zakresie równości płci. W przypadku obydwu analizowanych zasad zauważa się, że efekty w tym 

zakresie zostały uznane za najmniej trwałe w przypadku m.st. Warszawy (Region Warszawski 

Stołeczny) oraz podregionu radomskiego (Region Mazowiecki Regionalny). 



 

231 | S t r o n a  

 

Wykres 152. Jak ocenia Pan(i) trwałość efektów wdrażania następujących zasad horyzontalnych 
w ramach swojego projektu? [Równość szans i zapobieganie dyskryminacji] [zestawienie odpowiedzi 
beneficjentów, podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wykres 153. Jak ocenia Pan(i) trwałość efektów wdrażania następujących zasad horyzontalnych 
w ramach swojego projektu? [Równość płci] [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, podział 
wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343).  
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3. DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE W PROJEKTACH I W PROGRAMIE 

Zagadnienia badawcze: Jakie rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania 

wybranych zasad horyzontalnych w nowym okresie programowania? Przykłady najskuteczniejszych 

rozwiązań na poziomie Programu oraz wskaże przykłady dobrych praktyk na poziomie projektów 

realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020 

Do działań mogących uchodzić za dobre praktyki przedstawiciele IP zaliczyli w przeważającej większości 

przedsięwzięcia informacyjne – skierowane do uczestników projektów a także lokalnych 

społeczności. Działania takie pozwalały na integrację lokalnych społeczności, a także na aktywizację 

osób z grup defaworyzowanych, co stanowiło istotną wartość dodaną w ramach Programu. Pozwalało 

również na uzyskanie przez osoby z tych grup wiedzy na temat realizowanych działań, 

co w konsekwencji przyczyniało się do wzrostu zainteresowania RPO WM 2014-2020. 

W opinii przedstawicieli IP odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli projektów konieczne 

są działania szkoleniowe oraz informacyjne kierowane zarówno do pracowników instytucji, jak i do 

potencjalnych interesariuszy Programu. Dotychczasową realizację tego typu działań uznali oni 

za dobrą praktykę, bowiem zauważają wymierne efekty z tego wynikające – zarówno, jeśli chodzi 

o wzrost świadomości w zakresie konieczności stosowania zasad, jak i o wzrost jakości składanych 

wniosków o dofinansowanie i realizowanych na ich podstawie projektów. 

Za dobrą praktykę członkowie KOP uznali liczbowe, kwantyfikowalne podejście do zasad 

horyzontalnych – określenie konkretnych działań w dokumentacji aplikacyjnej pozwala zarówno na 

precyzyjną ocenę wniosku, jak też ułatwia realizację i kontrolę przebiegu i efektów projektów. 

Członkowie KOP za dobrą praktykę uznali współpracę IP z ekspertami oceniającymi wnioski 

o dofinansowanie. Zwiększało to walory organizowanych szkoleń oraz spotkań informacyjnych 

dotyczących naborów. 

W opinii przedstawicieli KM RPO WM dobrą praktyką stosowaną w ramach Programu jest 

obligatoryjne ujmowanie w regulaminach naborów wniosków w trybie konkursowym w przypadku 

EFRR informacji o wymogu realizacji projektu zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. 

Wskazano również, że dobrą praktyką jest zróżnicowanie Komitetu Monitorującego poprzez 

zapewnienie w nim udziału osób z różnych środowisk – rządowego, samorządowego oraz 

pozarządowego, w tym osób ze środowiska naukowego, związków pracodawców i pracowników, 

a także organizacji przeciwdziałających dyskryminacji i nierównościom. 

Zdaniem ekspertów środowiskowych uczestniczących w wywiadach pogłębionych należy nadal dążyć 

do uwzględnienia zasad horyzontalnych w ramach Programu i projektów. Wskazano, że przyczyniły 

się one do poprawy sytuacji życiowej oraz zawodowej wspieranych osób. Eksperci wskazali ponadto, 

że konieczne jest dokonywanie dokładniejszej diagnozy potrzeb osób z grup narażonych na 

dyskryminację. Zróżnicowanie województwa mazowieckiego powoduje bowiem, że mieszkańcy 

różnych części tego makroregionu mają zróżnicowane potrzeby. 
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Zagadnienie badawcze: Rodzaje działań utożsamianych z działaniami realizowanymi zgodnie 

z zasadami horyzontalnymi oraz przykłady ich zastosowania w projektach 

Zaprezentowane dane należy zestawić ze wskazaniami beneficjentów – również oni dopatrywali się 

w ramach projektów realizowanych przez siebie rozwiązań, które można uznać za dobre praktyki. 

Najczęściej dostrzegali je beneficjenci z podregionu żyrardowskiego. Dobre praktyki dotyczące zasad 

horyzontalnych zaobserwowano w 15% przedsięwzięć współfinansowanych z Programu. 

Wykres 154. Czy jakieś działania realizowane w Pana(i) projekcie w ramach zasad horyzontalnych 
mógłby/mogłaby wskazać Pan(i) jako dobrą praktykę? [zestawienie odpowiedzi beneficjentów, 
podział wg regionów i podregionów] 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami (n=2343). 

Wśród dobrych praktyk wskazywanych przez beneficjentów należy uwzględnić: 

 Zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w procesach decyzyjnych oraz w zarządzaniu 

projektem; 

 Zapewnienie możliwości pracy zdalnej, pozwalającej na godzenie życia rodzinnego 

i zawodowego; 

 Aktywizację zawodową osób biernych na rynku pracy; 

 Długofalowość oferowanego uczestnikom wsparcia, co przyniosło lepsze efekty, niż wsparcie 

doraźne; 

 Doposażenie stanowisk pracy, w tym stanowisk dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami; 

 Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do pracodawców mające, na celu ukazanie im 

korzyści z zatrudnienia osób z grup narażonych na dyskryminację; 
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 Organizacja zajęć w ramach projektów w godzinach popołudniowych oraz wieczornych, 

niekolidujących z innymi zajęciami uczestników; 

 Wsparcie osób należących do grup narażonych na dyskryminację wielokrotną. 

Opisane dobre praktyki znalazły również odzwierciedlenie w ramach badania metodą case study. 

Zagadnienie badawcze: Dobre praktyki w stosowaniu zasad horyzontalnych w ramach RPO innych 

województw 

Przeprowadzona analiza benchmarkingowa pozwoliła na wskazanie dobrych praktyk, które stosowano 

w ramach innych Regionalnych Programów Operacyjnych, a które okazały się skuteczne w kontekście 

uwzględniania zasad horyzontalnych. Dalszą analizę podzielono na poszczególne etapy realizacji 

Programu, co umożliwiło na wyodrębnienie dobrych praktyk, które mogą mieć bezpośrednie 

przełożenie na podejmowanie konkretnych działań w przyszłości. W większości przypadków stosowane 

dobre praktyki dotyczyły obydwu analizowanych zasad. 

Programowanie 

W ramach wszystkich analizowanych Programów standardowym rozwiązaniem było zastosowanie 

partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania, wskazywanego w art. 5 rozporządzenia ogólnego. 

Polegało ono na zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych, w tym reprezentujących 

środowiska lokalne i organizacje pozarządowe do prac w ramach grup roboczych mających na celu 

wypracowanie projektu przyszłego Programu. Podobne uwarunkowania zadecydowały 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Programu. Przedstawiciele instytucji systemu 

realizacji RPO WD 2014-2020 zwrócili również uwagę na współpracę międzyinstytucjonalną, mającą na 

celu wypracowanie wymogów, jakie w odniesieniu do poszczególnych zasad horyzontalnych będą 

stawiane potencjalnym wnioskodawcom. 

Wdrażanie 

W przypadku wdrażania również zidentyfikowano działanie uznawane za dobrą praktykę, które jest 

realizowane w ramach wszystkich analizowanych RPO – jest to przygotowanie wszystkich informacji 

związanych z Programem (np. informacji na stronie internetowej łącznie z tą stroną, dokumentów 

udostępnianych na stronie) zgodnie ze standardami dostępności. Przedstawiciel województwa 

dolnośląskiego wskazał, że dobrą praktyką było odejście od kryterium premiującego pozytywne 

oddziaływanie na zasady horyzontalne, co spowodowało, że wnioskodawcy racjonalnie podchodzą do 

kwestii opisu uwzględniania w projekcie zasad horyzontalnych (nie traktują opisu zasad jako 

możliwości zdobycia dodatkowej punktacji, przez co mniejsza jest skala zapisów wniosku, które nie 

znajdują pokrycia w rzeczywistości w tym zakresie). W przypadku województwa podlaskiego wskazano, 

że za dobrą praktykę należy uznać przejście z papierowej formy wniosku na elektroniczną, co ułatwić 

może beneficjentom składanie dokumentacji, co ma istotne znaczenie w przypadku zapewnienia 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Kontrola 

Za dobrą praktykę dotyczącą tego etapu można uznać realizację kontroli na miejscu realizacji projektu. 

Kontrola taka, zdaniem badanych osób, pozwala na dostrzeżenie tego, w jaki sposób uwzględniane są 

zasady w ramach projektu oraz zauważenie ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie, czego 

kontrola na dokumentacji nie umożliwia. 

Należy również wskazać, że w przypadku województwa mazowieckiego w Rocznych Planach Kontroli 

znajdowały się zapisy dotyczące zakresu kontroli realizacji zasad horyzontalnych, co w przypadku 

pozostałych analizowanych województw nie miało miejsca. Przedstawiciel województwa pomorskiego 

wskazał natomiast, że do dobrych praktyk zaliczyć należy kontrolę zasad horyzontalnych na etapie 

trwałości projektu. 

Ewaluacja 

Rozwiązania na etapie ewaluacji są tożsame we wszystkich Programach i obejmują: 

 Uwzględnianie w ramach wymogów dotyczących badania konieczności dostosowania 

powstałych produktów do standardów dostępności; 

 Wymóg przedstawiania wyników tam, gdzie to zasadne, w podziale na płeć oraz cechy mające 

wpływ na sytuację danej osoby (np. wiek, niepełnosprawność); 

 Zapewnienie realizacji ewaluacji w całości bądź w przeważającej części poświęconej tematyce 

zasad horyzontalnych. 

Jedynie w ramach RPO WM 2014-2020 wskazano jednak wymóg, by przedstawiane treści zostały 

zaprezentowane w podziale na podregiony. To pozwala na zbadane efektów w odniesieniu 

do mieszkańców poszczególnych podregionów, co wpływa na lepsze ukierunkowanie wsparcia 

i sporządzenie bardziej precyzyjnych wniosków i rekomendacji z przeprowadzanych badań. 

Monitorowanie i sprawozdawczość 

W odniesieniu do etapu monitorowania i sprawozdawczości należy zwrócić uwagę na standardowe 

rozwiązania przyjmowane w ramach poszczególnych Programów, wśród których uwypukla się 

gromadzenie wskaźników w podziale na płeć i inne cechy danej osoby (np. niepełnosprawność, 

pochodzenie etniczne), zaangażowanie gremiów partnerskich (Komitet Monitorujący) oraz 

monitorowanie zasad w ramach wniosków o płatność. 

W przypadku RPO WD 2014-2020 należy dodatkowo wskazać na wprowadzenie wskaźnika 

pozwalającego monitorować liczbę obiektów, w których wprowadzono udogodnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami. Również niestandardowe rozwiązanie uwzględniono w przypadku 

województwa mazowieckiego, w przypadku którego wskazano na postawienie przed wnioskodawcami 

wymogu zapewnienia uniwersalnego projektowania w ramach przedsięwzięć infrastrukturalnych – 

obydwa opisane rozwiązania pozwalają oddziaływać na zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 
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Informacja i promocja 

Największą liczbę dobrych praktyk oraz unikalnych rozwiązań odnotowano w odniesieniu do etapu 

promocji i informacji. Dotyczą one jednak głównie województwa mazowieckiego, nie zaś innych 

uwzględnionych w analizie województw. Dotyczą one: 

 Stworzenia gry Mazopolis oraz planów stworzenia gry typu Memory; 

 Zaangażowania podmiotu zewnętrznego do badania oceny szkoleń przez uczestników, 

co zapewnia bieżącą informację zwrotną w zakresie pracy informacyjno-szkoleniowej 

przedstawicieli IP. 

W przypadku pozostałych województw wskazywano na: 

 Opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie realizacji zasad horyzontalnych (RPO WP 

2014-2020); 

 Organizowanie spotkań z pracodawcami, mających im przedstawić korzyści z zakresu 

zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz osób z innych grup narażonych 

na dyskryminację (RPOWP 2014-2020 oraz RPO WP 2014-2020). 

Zagadnienie badawcze: Propozycje modyfikacji implementacji zasad horyzontalnych, w tym nowe 

rozwiązania, które należy zastosować w kolejnej perspektywie 

Zarówno przedstawiciele IZ, jak też IP byli podzieleni co do tego, czy zasadne byłoby stworzenie 

katalogu typów projektów, które z uwagi na swój charakter z założenia są neutralne oraz tych, które 

ze względu na swój charakter obligatoryjnie powinny pozytywnie oddziaływać na poszczególne 

zasady – przeważały jednak głosy sprzeciwiające się wprowadzeniu takiego rozwiązania. 

Przedstawiciele Instytucji Pośredniczących uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazywali, 

że nie stanowiłoby to ułatwienia administracyjnego dla beneficjentów i nie ułatwiałoby procedowania 

wniosków o dofinansowanie. W opinii badanych przedstawicieli IP stworzenie zamkniętego katalogu 

typów projektów jest niemożliwe, gdyż przedsięwzięcia planowane przez wnioskodawców są tak 

zróżnicowane, że zawsze należy liczyć się z możliwością wystąpienia odstępstwa, nieprzewidzianej 

sytuacji czy też niestandardowego podejścia do realizacji projektu. Ponadto, w przypadku projektów 

z zakresu wsparcia kultury i dziedzictwa kulturowego często dochodzi do modernizacji starych, nawet 

zabytkowych obiektów, gdzie np. montaż dźwigu osobowego (windy) jest niemożliwy z uwagi 

na decyzję Wojewódzkiego oraz Powiatowych Konserwatorów Zabytków – sam ten fakt powoduje, 

że mogłyby wystąpić odstępstwa od ogólnej charakterystyki działań, która zostałaby zawarta 

w przygotowanym katalogu. 

Przedstawiciele IP RPO WM 2014-2020 uczestniczący w wywiadach pogłębionych wyrazili podzielone 

opinie w zakresie tego, czy opracowanie zbiorczego dokumentu który prezentowałby beneficjentom 

praktyczne aspekty wdrażania wszystkich zasad horyzontalnych na poziomie projektów jest zasadne. 

Przeważały jednak – podobnie, jak w poprzednim przypadku – głosy przeciwne. Wskazywano, 

że istnieją przedsięwzięcia, które uwzględniają bardzo wiele aspektów, w związku z tym trudno byłoby 

sporządzić zamknięty katalog elementów realizacji zasad horyzontalnych. Ponadto, byłby to 
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dodatkowy dokument, z którym musieliby zapoznać się wnioskodawcy. Ilość materiałów, które należy 

poddać analizie przed złożeniem wniosku i tak jest duża, dlatego postulowano, by nie zwiększać tego 

zakresu. W opinii części przedstawicieli Instytucji Zarządzającej stworzenie takiego dokumentu byłoby 

zasadne, jeśli za działanie to oraz za późniejszą aktualizację dokumentu odpowiedzialna byłaby IK UP. 

Zespół Badawczy Wykonawcy stoi jednak na stanowisku, że podobną funkcję do proponowanego 

dokumentu pełni załącznik nr 2 do Wytycznych, prezentujący standardy dostępności. 

Na uwagę zasługuje też propozycja przedstawicieli IP odpowiedzialnych za prowadzenie kontroli 

projektów – wskazali oni, że wnioskodawca powinien jasno określić we wniosku o dofinansowanie, 

jakie działania planuje beneficjent w zakresie spełnienia zasad horyzontalnych (np. budowę podjazdu 

dla osób z niepełnosprawnościami). Byłoby to jaśniejszym wyznacznikiem, niż opisowy sposób 

uwzględnienia zasad horyzontalnych, który obecnie funkcjonuje w ramach wniosku o dofinansowanie 

i jest trudny do weryfikacji. 

Zagadnienie badawcze: Przykłady dobrych praktyk w zakresie działań podejmowanych przez  

IZ RPO WM 2014-2020 i IP RPO WM 2014-2020 na rzecz podnoszenia wiedzy pracowników 

instytucji i potencjalnych projektodawców na temat stosowania zasad horyzontalnych 

Również działania IZ oraz IP w zakresie stosowanych działań informacyjno-szkoleniowych obfitują 

w rozwiązania, które można uznać za dobre praktyki. W tym kontekście należy wskazać na takie 

działania, jak: 

 Szeroki zakres uczestnictwa przedstawicieli instytucji w szkoleniach – zarówno 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym certyfikowanych; 

 Współpracę pomiędzy pracownikami młodymi oraz bardziej doświadczonymi – co sprzyja 

wzajemnemu uczeniu się i poziomemu transferowi wiedzy. 

W przypadku wnioskodawców oraz potencjalnych interesariuszy Programu należy zwrócić uwagę na 

takie dobre praktyki, jak: 

 Warsztatowe podejście do realizacji szkoleń, w tym opracowanie materiałów tj. gry 

planszowe; 

 Zróżnicowane narzędzia informacyjne stosowane w ramach Programu; 

 Zróżnicowany stopień trudności języka w ramach różnych kanałów informacyjnych 

stosowanych wobec wnioskodawców i innych zainteresowanych osób i podmiotów; 

 Segmentacja grup odbiorców stosowanych działań; 

 Bieżąca ocena własnej działalności informacyjno-szkoleniowej na podstawie ankiet 

audytoryjnych (poszkoleniowych), jak i sporządzania comiesięcznych raportów przez podmiot 

zewnętrzny. 
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4. ZŁE PRAKTYKI W ZAKRESIE WDRAŻANIA ZASADY RÓWNOŚCI SZANS 

I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET 

I MĘŻCZYZN 

Zagadnienia badawcze: Jakie można wskazać złe praktyki w zakresie wdrażania zasad 

horyzontalnych w ramach RPO WM 2014-2020 zastosowane przez beneficjentów? Dlaczego 

działania te należy uznać za złe praktyki? Jakie rozwiązania należało zastosować w miejsce 

zidentyfikowanych złych praktyk, aby zapewnić skuteczne wdrażanie zasad horyzontalnych? 

Członkowie KOP uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazali, że złą praktyką jest rekrutacja 

zamknięta uczestników projektów – nie wiadomo do końca, dlaczego beneficjenci wykorzystują taką 

metodę rekrutacji oraz czemu służyć ma takie podejście do rekrutacji. W założeniach ogranicza ona 

jednak dostępność projektów dla potencjalnych uczestników. Pomysłem na zniwelowanie stosowania 

takiego rozwiązania są, według ekspertów zasiadających w KOP, szkolenia odnoszące się 

do sporządzania dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zasadami horyzontalnymi. Odnosząc się 

do rekrutacji uczestników do projektu jeden z przedstawicieli KOP wskazał również na to, że pomimo, 

iż beneficjent deklaruje, że projekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, 

nie akcentuje tego na etapie rekrutacji uczestników do projektu. Biorąc pod uwagę ograniczenia, 

z jakimi na co dzień spotykają się w życiu osoby z niepełnosprawnością zaleca się, by podkreślać taką 

dostępność, co pozwoliłoby na zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnością wśród 

odbiorców/uczestników projektów. Zespół Badawczy stoi na stanowisku, że należy podkreślać 

dostępność projektów nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami, ale również dla innych grup 

narażonych na dyskryminację. 

Kolejną złą praktyką jest niejednolity sposób informowania osób z niepełnosprawnością o istotnych 

kwestiach związanych z funkcjonowaniem w społeczności (np. brak jednolitych oznaczeń miejsc 

niebezpiecznych, tzn. przejść dla pieszych, brak jednolitego dźwięku informującego o zielonym świetle 

na przejściu dla pieszych itp.). Jest to jednak kwestia ponadprogramowa, której nie sposób zniwelować 

w ramach RPO WM 2014-2020. Zniwelowanie tej złej praktyki wymaga działań na poziomie 

centralnym. 

Wskazano również na to, że złą praktyką jest zlecanie przygotowania wniosku o dofinansowanie 

firmie doradczej – powoduje to, że opisy dotyczące zasad horyzontalnych są powielane we wnioskach 

o dofinansowanie oraz niedostosowane do specyfiki projektu, co może powodować trudności na 

etapie realizacji. Zdaniem Zespołu Badawczego Wykonawcy konieczne jest edukowanie potencjalnych 

wnioskodawców w taki sposób, by byli w stanie samodzielnie stworzyć dokumenty aplikacyjne, a jeśli 

nie – by byli w stanie zweryfikować, czy treści zaproponowane przez firmę doradczą będą możliwe do 

wdrożenia przez nich na etapie realizacji projektu. 

W opinii przedstawicieli KOP należałoby zwiększyć skalę kontaktów roboczych pomiędzy 

IP a ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie projektów, by następował szerszy przepływ 
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informacji pomiędzy ekspertami a pracownikami IP w zakresie tego, jakie braki wiedzy są 

identyfikowane u wnioskodawców na etapie oceny wniosków. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na 

lepsze ukierunkowanie tematyki szkoleń oraz położenie większego nacisku na aspekty, które sprawiają 

wnioskodawcom trudność podczas uzupełniania wniosku o dofinansowanie, biznesplanu bądź studium 

wykonalności. 

Za złą praktykę uznano ponadto konieczność każdorazowego opisywania spełniania zasad 

horyzontalnych we wniosku o płatność. Zdaniem ekspertów powinno się dążyć do tego, żeby 

realizacja tych zasad była wynikiem przekonania o słuszności ich stosowania, nie zaś wymogiem 

narzuconym w ramach Programu. Jest to jednak podejście idealistyczne, które z proceduralnego 

punktu widzenia jest niezasadne, dlatego też proces weryfikacji spełniania zasad horyzontalnych na 

każdym etapie realizacji projektów, w opinii Zespołu Badawczego należy utrzymać. 

Zagadnienie badawcze: Działania, które należałoby kontynuować oraz z których należałoby 

zrezygnować w nowej perspektywie finansowej 

Przedstawiciele IP wskazali w wywiadach pogłębionych na zasadność kontynuowania działań 

aktywizacyjnych dla kobiet. W tym znaczeniu podkreślili zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. 

Obecnie część kobiet, z uwagi na szeroko zakrojoną politykę socjalną Rządu RP nie podejmuje 

zatrudnienia, poświęcając się życiu rodzinnemu. Może to powodować w przyszłości problemy, 

tj. brak odpowiedniej liczby przepracowanych lat, by uzyskać prawo do emerytury. Równość szans 

kobiet i mężczyzn odnosi się w tym zakresie do przyszłości oraz sytuacji, w której znajdą się obecnie 

niepracujące kobiety. 

Po drugie, wskazano na konieczność działań aktywizacyjnych skierowanych do osób 

z niepełnosprawnościami, które często nie podejmują aktywności w zakresie pracy. Aktywizacja może 

pomóc w przełamaniu psychologicznych barier towarzyszących takim osobom oraz we wzmocnieniu 

poczucia ich wartości na rynku pracy. 

Przedstawiciele IP odpowiedzialni za prowadzenie kontroli projektów wskazali, że skutecznym 

rozwiązaniem jest lista sprawdzająca, na której znajdują się wszystkie istotne informacje dotyczące 

koniecznych do skontrolowania kwestii – nie tylko dotyczących zasad horyzontalnych. Na podstawie 

list sprawdzających sporządzane są też informacje pokontrolne, dlatego też funkcjonowanie tych list 

jest istotne dla osób prowadzących kontrole. Badane osoby stwierdziły także, że nie ma potrzeby 

modyfikacji list sprawdzających, nie wskazały też przykładów działań, z których należałoby 

zrezygnować. 

Członkowie KOP w większości przypadków nie potrafili wskazać nowych, niestosowanych dotychczas 

rozwiązań, które należałoby uwzględnić w celu skuteczniejszego wdrażania zasad horyzontalnych 

w perspektywie finansowej 2021-2027. W jednym przypadku pojawił się natomiast postulat 

powiązania kwestii zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z oceną merytoryczną wniosku 

o dofinansowanie – kwestia ta powinna być oceniana i premiowana podczas oceny szczegółowej. Tym 

samym postulowano wprowadzenie dodatkowych elementów do oceny punktowej. 
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Jeden z badanych przedstawicieli KOP wskazał, że wartym kontynuacji działaniem jest uwzględnianie 

w ramach Programu zasady uniwersalnego projektowania jako wymogu przy działaniach 

infrastrukturalnych. Dzięki uwzględnieniu tego wymogu minimalizuje się ryzyko, że projekt będzie 

niedostępny dla osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie, minimalizuje to późniejsze obciążenie 

administracyjne beneficjenta związane z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach mechanizmu 

racjonalnych usprawnień. Sprzyja to ponadto szerzeniu zasady równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Członkowie KM RPO WM uznali, że do działań wartych kontynuacji zaliczyć należy wsparcie osób 

z niepełnosprawnościami. Osoby takie przez długi okres nie otrzymywały wystarczającego wsparcia, 

zaś w Polsce dominuje postrzeganie osób z niepełnosprawnościami jako niepracujących, 

niekształcących się, zamkniętych w domu. Obraz ten zaczyna się zmieniać, jednak duże potrzeby tej 

grupy osób powodują, że konieczna jest dalsza interwencja ukierunkowana na wsparcie tej grupy. 

Eksperci środowiskowi biorący udział w wywiadach pogłębionych zwrócili uwagę na rolę szkoleń, które 

powinny, w ich opinii, odbywać się z większą częstotliwością. Należy prowadzić działania edukacyjno-

informacyjne, które pozwoliłyby na przekonanie wnioskodawców i beneficjentów do tego, że warto 

wspierać osoby z grup narażonych na dyskryminację (np. dlatego, że osoby z niepełnosprawnością 

cechują się równymi, a czasem nawet wyższymi kompetencjami i wiedzą). 

Na perspektywę finansową 2021-2027 zarekomendowano również organizację spotkań i szkoleń 

w formule online, co zwiększałoby ich dostępność oraz sprzyjałoby popularyzacji organizowanych 

wydarzeń na szerszą skalę, niż dotychczas. Wskazano, że forma online powinna by utrzymana również 

po zakończeniu sytuacji pandemicznej w kraju.  

Dodatkowo należy wspomnieć o organizacji szkoleń webinarowych przez Spółdzielnię Socjalną FADO. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę także na to, że szkolenia były prowadzone przez osoby na co 

dzień spotykające się z problemem dyskryminacji i niedostępności, co pozwoliło na przekazanie 

praktycznych informacji w zakresie zapewnienia dostępności projektów. 
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CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA 

1. STUDIA PRZYPADKÓW 

1.1. Studia przypadków dot. zasady równości płci 

Studium przypadku nr 1 – OP 1 

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UŻYWANIEM 

LEKARSTW PRZEZ INDYWIDUALNYCH KONSUMENTÓW (SZULPIK) 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Z uwagi na to, że system ma być wykorzystywany do podawania lekarstw, może służyć przede wszystkim 

osobom chorym oraz z niepełnosprawnością. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

TIXON TECHNOLOGY Sp. z o.o. 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – 

mikroprzedsiębiorstwo 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś Priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

01.02. Działalność badawczo –rozwojowa przedsiębiorstw 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 

promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i 

otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 

stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych 

zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 

wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X   
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-10-01 2018-09-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 289 435,68 863 311,16 69,65 
 

Obszar realizacji projektu: 



 

242 | S t r o n a  

 

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UŻYWANIEM 

LEKARSTW PRZEZ INDYWIDUALNYCH KONSUMENTÓW (SZULPIK) 
Powiat Gmina 

Powiat legionowski Legionowo 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 Rodzice małych dzieci 

 Osoby starsze – seniorzy 

 Osoby przewlekle chore 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Z uwagi na charakter projektu nie wykluczano żadnego uczestnika – brano pod uwagę osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby chore oraz z wszelkich grup, które mogą być zainteresowane możliwością 

korzystania z tworzonego rozwiązania. Beneficjent ocenił, że w jego odczuciu grupy te zostały dobrane 

właściwie, a realizowane działania są zgodne z potrzebami osób z wybranych grup, do których kierowano 

produkty projektu. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Opracowanie rozwiązania które składa się z trzech komponentów to urządzenie pomiarowe, aplikacja 

mobilna oraz aplikacja komputerowa 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Opracowanie innowacyjnego produktu dla skali ogólnokrajowej a także poza krajowej 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent stwierdził, że charakter projektu powodował, że konieczne było przyłożenie szczególnej uwagi na 

etapie projektowania systemu w celu dostosowania go do specyficznych potrzeb osób z różnych grup, do 

których był on kierowany, wywołało to relatywnie duże obciążenie, które jednak było przewidziane i 

wynikało ze specyfiki podejmowanego projektu. 

Beneficjent podkreślił, że pomimo, iż obciążenie wystąpiło, zauważalny był entuzjazm w zespole 

projektowym, który z chęcią podejmował się kolejnych zadań. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie dostrzegał wystąpienia trudności, problemów i barier w projekcie. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Założenia projektu przewidziały jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zatem nie 

było możliwe skorzystanie przez beneficjenta ze środków finansowych w ramach mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 
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OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UŻYWANIEM 

LEKARSTW PRZEZ INDYWIDUALNYCH KONSUMENTÓW (SZULPIK) 
Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie zastosowano standard. Było to wymagane, gdyż przeprowadzono testy systemu z udziałem 

potencjalnych odbiorców. W tym celu konieczne było dostosowanie miejsc przeprowadzania testów do 

potrzeb potencjalnych odbiorców systemu. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA UŻYWANIEM 

LEKARSTW PRZEZ INDYWIDUALNYCH KONSUMENTÓW (SZULPIK) 
Projekt ma szansę przyczynić się w dużym stopniu do wyrównywania szans przede wszystkim dzięki wsparciu 

osób z niepełnosprawnościami, często korzystających z medykamentów. Ma szansę ułatwić im codzienne 

funkcjonowanie związane ze stosowaniem lekarstw.  

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Wśród dobrych praktyk należy wskazać na skuteczne zarządzanie personelem. Beneficjent wskazywał na 

dużą motywację zespołu projektowego, czemu z pewnością sprzyjało efektywne, sprawne zarządzanie 

personelem oraz projektem jako całością. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt w założeniach przewidywał dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób z 

grup narażonych na dyskryminację. Dzięki swojemu charakterowi ma szansę odciążyć zarówno osoby 

z niepełnosprawnościami, jak też kobiety opiekujące się małymi dziećmi w codziennych obowiązkach 

związanych z koniecznością pilnowania czasu oraz dawki lekarstw, jaką należałoby przyjąć/podać dziecku. 
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Studium przypadku nr 2 – OP 2 

WDROŻENIE PLATFORMY ZINTEGROWANYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG 

PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGROWIE 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Projekt zakłada możliwość skorzystania z efektów przez wszystkich odbiorców, niezależnie od pełno- lub 

niepełnosprawności 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Miasto Węgrów Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

02.01. E –usługi dla Mazowsza 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-

zdrowia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-07-01 2018-06-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 341 324,84 1 061 645,47 80,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Węgrowski Miasto Węgrów 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Wszyscy mieszkańcy miasta Węgrów, przede wszystkim interesariusze Urzędu Miasta Węgrów. 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Podjęte działania są zgodne z potrzebami odbiorców. Umożliwiają one skrócenie czasu załatwienia sprawy 

w urzędzie, co jest istotne dla wszystkich mieszkańców, w tym przede wszystkim dla osób zajmujących się 

małymi dziećmi, przede wszystkim kobiet. Umożliwiają również podjęcie załatwienia sprawy elektronicznie, 

co jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnościami. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 
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WDROŻENIE PLATFORMY ZINTEGROWANYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG 

PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGROWIE 
Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej urzędu miejskiego w Węgrowie o nowe rozwiązania 

aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, a także wdrożenie nowych, jakościowo bardziej dojrzałych 

elektronicznych usług publicznych oraz opracowanie wzorów formularzy e-usług. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Uzyskanie zmodernizowanego i rozbudowanego, zintegrowanego informatycznego systemu 

zarządzania miastem; 

 Zapewnienie wzrostu sprawności operacyjnej funkcjonowania urzędu; 

 Wdrożenie innowacyjnej platformy zintegrowanych usług publicznych w formie ego portalu 

podatnika, zapewniającego świadczenie spersonalizowanych, dojrzałych usług publicznych; 

 Zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego oprogramowania oraz adaptacja serwerowni na 

potrzeby obsługi wdrażanego systemu; 

 Wdrożenie 7 usług publicznych o poziomie dojrzałości 5, 1 usługi na poziomie dojrzałości 4, 16 usług 

na poziomie dojrzałości 3. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu, w odczuciu beneficjenta nie wiązała się z żadnym obciążeniem, wręcz usprawniła pracę 

urzędników oraz obsługę interesantów. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie napotkał trudności ani barier, jeśli chodzi o uwzględnianie w projekcie zasady równości płci. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie przewidywał zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w projekcie. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Szkolenia realizowane były w stosunku do pracowników beneficjenta, nie było jednak konieczności 

stosowania standardu szkoleniowego. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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WDROŻENIE PLATFORMY ZINTEGROWANYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG 

PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGROWIE 
Projekt nie zakładał działań z zakresu edukowania. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Działania informacyjne w projekcie były stosowane z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych 

zróżnicowanej grupy odbiorców, również osób z niepełnosprawnościami i kobiet i mężczyzn. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Utworzenie odrębnej strony internetowej nie było przedmiotem projektu, jednak stworzony system 

uwzględniał standard. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie zakładał działań z zakresu transportu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Spotkania informacyjne dot. projektu odbywały się w pomieszczeniach pozbawionych barier 

architektonicznych. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Z efektów projektu mogą skorzystać wszyscy odbiorcy, niezależnie od płci, niepełnosprawności itp. Duży 

wpływ realizowanego projektu zaobserwowano tuż po jego ukończeniu, bowiem na spotkaniach 

informacyjnych dotyczących realizowanych przedsięwzięć, na co zwrócił uwagę beneficjent, były obecne 

również osoby z niepełnosprawnością. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Pomimo, ze projekt nie zakłada innowacyjnych rozwiązań w zakresie równości płci, pozwala zmniejszyć 

bariery, na które napotykają odbiorcy świadczonych w urzędzie usług. Z tego względu należy wskazać, że 

każde minimalizowanie barier i trudności, na które napotykają odbiorcy (interesariusze w urzędzie) należy 

uznać za dobrą praktykę. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  
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WDROŻENIE PLATFORMY ZINTEGROWANYCH ELEKTRONICZNYCH USŁUG 

PUBLICZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WĘGROWIE 
Zastosowanie zasady horyzontalnej, co zauważył beneficjent, było naturalnym elementem projektu. Brak 

wykluczenia osób w zależności od płci, poglądów, niepełnosprawności itp. było oczywistością dla 

beneficjenta, co pozwoliło upowszechnić zasadę. 
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Studium przypadku nr 3 – OP 3 

WSPARCIE DZIAŁAŃ INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GRUPY FIRM 

SEKTORA TECHNOLOGII INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH (ICT) – 

PARTNER WIODĄCY GRUPY LOVO S.A 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

LOVO S.A. spółki akcyjne – małe przedsiębiorstwo 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

03.03. Innowacje w MŚP 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2017-01-01 2018-12-28 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 022 141,32 417 220,53 50,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Potencjalni klienci firmy 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Beneficjent nie przewidział rozgraniczenia projektu do adresatów w podziale na płeć, niepełnosprawność itp. 

Dostęp do produktów projektu dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych był jednakowy.  

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Udział w konferencjach oraz targach międzynarodowych z branży telekomunikacyjnej, w celu 

wypromowanie przedsiębiorstwa poza granicami kraju 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Pozyskanie nowych klientów oraz zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa  
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WSPARCIE DZIAŁAŃ INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GRUPY FIRM 

SEKTORA TECHNOLOGII INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH (ICT) – 

PARTNER WIODĄCY GRUPY LOVO S.A 
Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie:  

Beneficjent nie odnotował jakiegokolwiek obciążenia administracyjnego w związku z uwzględnianiem 

w projekcie zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie odnotował jakichkolwiek barier w związku z uwzględnianiem w projekcie zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 
Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie korzystał z mechanizmu usprawnień z uwagi na brak wiedzy o tym, że możliwe jest 

wdrożenie takiego rozwiązania. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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WSPARCIE DZIAŁAŃ INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GRUPY FIRM 

SEKTORA TECHNOLOGII INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNYCH (ICT) – 

PARTNER WIODĄCY GRUPY LOVO S.A 
W projekcie stosowano standard informacyjno-promocyjny oraz cyfrowy. Uwzględnienie obydwu 

standardów odbywało się poprzez dostosowanie strony internetowej, będącej głównym źródłem informacji 

o projekcie oraz realizowanych działaniach, standardów dostępności oraz działania na różnych urządzeniach 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie odnosił się w szczególny sposób do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co wynika ze 

specyfiki zaplanowanych działań. Uwzględniał jednak zasadę, np. na poziomie zarządzania projektem, co 

pozwala na uwzględnienie, że pewien wpływ na upowszechnienie analizowanej zasady wystąpił. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Przy rekrutacji personelu do projektu przyjęto zasadę neutralności względem cech takich jak płeć, 

pochodzenie, światopogląd itp., kierując się wyłącznie kwestiami merytorycznymi oraz kompetencjami 

potencjalnego personelu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt nie odnosił się w szczególny sposób do zasady równości szans kobiet i mężczyzn, co wynika ze 

specyfiki zaplanowanych działań. Uwzględniał jednak zasadę, np. na poziomie zarządzania projektem, co 

pozwala na uwzględnienie, że pewien wpływ na upowszechnienie analizowanej zasady wystąpił. 
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Studium przypadku nr 4 – OP 4 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Projekt zakłada możliwość skorzystania z efektów przez wszystkich odbiorców, niezależnie od pełno- lub 

niepełnosprawności. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Liw Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

04.01. Odnawialne źródła energii 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-04-13 2020-02-29 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

10 893 684,75 6 345 513,84 68,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat węgrowski Liw, Korytnica, Miedzna, Sadowne 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt nie dyskryminował żadnego odbiorcy działań, bez względu na jego płeć, niepełnosprawność bądź 

jakiekolwiek inne cechy (np. światopogląd). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Projekt obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznej kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności 

publicznej oraz na budynkach osób prywatnych w 4 gminach partnerskich uczestniczących w projekcie. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

W wyniku projektu zainstalowano instalacje fotowoltaiczne na 272 obiektach (262 – obiekty prywatne,  

10 – budynki użyteczności publicznej). 

W wyniku podjętych działań przewidziano zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM 
Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie odnotował, by realizacja wsparcia z uwzględnieniem zasad horyzontalnych powodowała 

zwiększone obciążenie administracyjne. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Nie odnotowano, by konieczność uwzględniania zasady wiązała się z jakimikolwiek trudnościami bądź 

barierami. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wystąpiła konieczność stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień.  

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu podejmowano działania szkoleniowe, jednak nie zaobserwowano, by stosowanie 

standardu było konieczne.  

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wystąpiła konieczność stosowania standardu – nie podejmowano działań 

edukacyjnych. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wystąpiła konieczność stosowania standardu. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII POPRAWĄ JAKOŚCI ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO W POWIECIE WĘGROWSKIM 
W ramach projektu nie wystąpiła konieczność stosowania standardu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wystąpiła konieczność stosowania standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wystąpiła konieczność stosowania standardu. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Sposób realizacji projektu nie przewidywał dyskryminacji jakiejkolwiek z grup – tym samym wszyscy 

zainteresowanie korzystaniem z efektów przedsięwzięcia, niezależnie od swoich cech indywidualnych mogli 

uczestniczyć w projekcie.  

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

W skład personelu projektu weszły osoby reprezentujące zarówno urząd, jak też firmę zewnętrzną zajmująca 

się wykonaniem instalacji fotowoltaicznych. Pozwoliło to na zapewnienie większej różnorodności, w tym 

różnorodności płciowej wśród osób zarządzających przedsięwzięciem. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Zastosowanie zasady horyzontalnej było naturalnym elementem projektu. Brak wykluczenia osób w 

zależności od płci, poglądów, niepełnosprawności itp. było oczywistością dla beneficjenta, co pozwoliło 

upowszechnić zasadę. 
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Studium przypadku nr 5 – OP 5 

ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W PILAWIE 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Projekt pozwolił na włączenie do grona odbiorców osób z niepełnosprawnościami, poprzez dostosowanie 

budynku do ich specyficznych potrzeb. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

miasto i gmina Pilawa Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

05.03. Dziedzictwo kulturowe 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-06-06 2019-06-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

8 561 177,98 2 944 339,92 66,16 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat garwoliński Gmina Pilawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Mieszkańcy gminy Pilawa 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet 

i mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Beneficjent nie przewidział rozgraniczenia projektu do adresatów w podziale na płeć, niepełnosprawność itp. 

Dostęp do produktów projektu dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych był jednakowy. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Celem projektu była rozbudowa miejsko-gminnego ośrodka kultury w Pilawie. Miała ona polegać na 

powiększeniu przestrzeni miejsko-gminnego ośrodka kultury w Pilawie o dodatkowe funkcje oraz na 

podniesieniu standardu funkcji istniejących. 

Planowane efekty realizacji projektu: 
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ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W PILAWIE 
Stworzenie w budynku dwóch sal widowiskowych, biblioteki, sali zajęć dla dzieci, pracowni tematycznych 

kręgielni, zaplecza technicznego oraz lokalu gastronomicznego z dostosowaniem do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. 

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności gminy z uwagi na możliwość spędzenia w sposób 

atrakcyjny czasu wolnego. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie dostrzegł, by konieczność uwzględnienia zasad horyzontalnych wiązała się z jakimkolwiek 

obciążeniem administracyjnym. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie dostrzegł, by konieczność uwzględnienia zasad horyzontalnych wiązała się z jakimikolwiek 

ograniczeniami, trudnościami albo barierami. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Założenia projektu przewidziały jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zatem nie 

było możliwe skorzystanie przez beneficjenta ze środków finansowych w ramach mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie budynku oraz cel projektu konieczne było pełne uwzględnienie tego 

standardu w projekcie, by odpowiadał ona na potrzeby odbiorców działań oraz był dla nich użyteczny. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie budynku oraz cel projektu konieczne było pełne uwzględnienie tego 

standardu w projekcie, by odpowiadał ona na potrzeby odbiorców działań oraz był dla nich użyteczny. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W PILAWIE 
Beneficjent prowadził szeroką akcję informacyjną dotyczącą projektu: poprzez stronę internetową, portal 

Facebook, prasę itp. Pozwoliło to dotrzeć z informacją o realizowanym przedsięwzięciu do szerokiego grona 

potencjalnych odbiorców. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Strona internetowa oraz inne informacje przekazywane drogą elektroniczną były dostosowane do standardu, 

jednak nie zastosowano go bezpośrednio w projekcie, bowiem nie było sytuacji, w której którykolwiek 

z dotychczasowych odbiorców działań projektowych, który zgłosił się do beneficjenta, wymagał 

dodatkowego, specyficznego wsparcia z zakresu dostosowania treści cyfrowych. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie było konieczności stosowania standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt w dużym stopniu wpływa na zasadę równości płci zarówno na etapie efektów/produktów 

(zwiększenie atrakcyjności gminy dla mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi poprzez atrakcyjną możliwość 

spędzenia wolnego czasu), jak i na poziomie zarządzania projektem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Projekt wzorcowo uwzględnia standard minimum: 

 W odniesieniu do zarządzania projektem i personelu projektu – poprzez wybór osób merytorycznie 

najlepszych, kierowanie się kompetencjami oraz kwalifikacjami w doborze pracowników. 

 W odniesieniu do realizacji projektu – poprzez wybór zewnętrznego wykonawcy działań 

projektowych z uwzględnieniem jedynie kryteriów merytorycznych, nie subiektywnych (np. 

płciowych, światopoglądowych). 

 W odniesieniu do uczestników projektu – poprzez nieograniczanie dostępu do produktów projektu 

żadnej zainteresowanej osobie, niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności itp. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  
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ROZBUDOWA BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  

W PILAWIE 
Pomimo infrastrukturalnego charakteru projekt ma szansę w dużym stopniu wpłynąć na zasadę. Należy 

podkreślić, że projekt ze wzorcowy sposób uwzględnia zasadę równości płci. Tym samym pomimo,że nie jest 

to projekt „miękki”, wyrównuje szanse obydwu płci w dostępie do zarządzania projektem i jego efektów.  
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Studium przypadku nr 6 – OP 6 

REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI  

W CIECHANOWIE – ETAP I 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Zależnie od konieczności, do osób z niepełnosprawnościami kierowano dodatkowe wsparcie – np. budowę 

podjazdów dla wózków. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

gmina miejska Ciechanów Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VI Jakość życia 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

06.02. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2017-04-03 2020-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

7 479 981,80 4 666 586,70 85,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat ciechanowski Ciechanów 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Mieszkańcy dzielnicy Bloki w Ciechanowie 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Mieszkańcy dzielnicy są osobami z licznymi problemami. Realizacja projektu pozwala na zmniejszenie skali 

jednego z tych problemów (warunki zamieszkania) oraz sprzyja integracji osób zamieszkujących daną 

przestrzeń. Jest zatem zgodna z potrzebami mieszkańców. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Przeprowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych; 

 Przeprowadzenie działań naprawczych w budynkach; 

 Organizacja spotkań sąsiedzkich; 
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REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI  

W CIECHANOWIE – ETAP I 
 Nakłanianie mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw, np. dbania o podwórkową zieleń. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Przeciwdziałanie marginalizacji obszaru dzielnicy Bloki, skupiającej osoby z największymi problemami 

społecznymi, finansowymi i z prawem. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent zaprzeczył, by uwzględnienie zasady wiązało się z wystąpieniem jakichkolwiek obciążeń 

administracyjnych.  

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent zaprzeczył, by napotkał na jakiekolwiek problemy bądź bariery. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wykorzystano mechanizmu racjonalnych usprawnień, gdyż w założeniach 

przewidziano dostosowanie budynków do potrzeb osób o ograniczonej sprawności (budowa podjazdu dla 

wózków przy wejściu do każdego budynku). 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie przewidywał działań szkoleniowych. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie przewidywał działań edukacyjnych. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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REWALORYZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI  

W CIECHANOWIE – ETAP I 
W przypadku standardu informacyjno-promocyjnego należy zwrócić uwagę na dostosowanie stron 

internetowych do standardów dostępności oraz organizacje spotkań z mieszkańcami w ramach projektu w 

przestrzeni wspólnej. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W przypadku standardu cyfrowego należy zwrócić uwagę na dostosowanie stron internetowych do 

standardów dostępności. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie stosowano standardu transportowego. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard architektoniczny był uwzględniony w projekcie w ograniczonym stopniu. Obejmował stworzenie 

podjazdów do budynków, jednak z uwagi na to, że rewaloryzacji podlegały stare, przedwojenne budynki, 

niemożliwe było zastosowanie rozwiązań architektonicznych tj. windy. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Należy wskazać na bardzo duży stopień wpisywania się projektu w zasadę horyzontalną. Pomimo 

infrastrukturalnego charakteru obejmował on odbiorców znajdujących się w najgorszym położeniu 

życiowym, co pozwoliło poprawić, przynajmniej w niewielkiej części, ich warunki życiowe. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Przed podjęciem realizacji projektu beneficjent zorganizował spotkanie z przedstawicielami zarządcy 

budynków w celu poznania potrzeb infrastrukturalnych oraz potrzeb mieszkańców, co pozwoliło lepiej 

dopasować świadczone wsparcie do oczekiwań mieszkańców. 

Przed podjęciem przedsięwzięcia w celu wytypowania budynków do projektu przeprowadzono audyty 

mające na celu ukazanie potrzeb. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt w przeciętnym stopniu uwzględnia zasadę równości płci. W dużym stopniu odnosi się jednak do 

problematyki równości szans i niedyskryminacji, przede wszystkim poprzez objęcie wsparciem osób 

znajdujących się w bardzo trudnym położeniu życiowym. Na uwagę zasługuje fakt, że wzmocnieniem działań 

infrastrukturalnych w projekcie są spotkania z mieszkańcami, mające na celu ich integrację. 
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Studium przypadku nr 7 – OP 7 

PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W NA 

TERENIE GMINY GOWOROWO, POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W RAMACH 

POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA SUBREGIONALNEJ STRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Powiat ostrołęcki Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

07.01. Infrastruktura drogowa 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-01-01 2020-05-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

14 676 702,25 8 496 603,50 60,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat ostrołęcki Goworowo 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt miał na celu poprawę jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią dróg 

krajowych oraz z siecią transportową TEN-T przez podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 

4403 w na terenie gminy Goworowo. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

W ramach projektu przewidziano następujące działania: 

 poprawę stanu nawierzchni drogi poprzez podniesienie parametrów technicznych; 

 poprawę i usprawnienie odwodnienia nawierzchni drogi; 
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PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W NA 

TERENIE GMINY GOWOROWO, POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W RAMACH 

POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA SUBREGIONALNEJ STRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
 poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez nowe oświetlenie ronda i wlotów na rondo; 

 wykonanie pasa pieszo-rowerowego; 

 budowę chodnika, zatok autobusowych i przejść dla pieszych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Założeniami projektu były: 

 zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim; 

 wzmocnienie subregionalnego systemu komunikacyjnego dróg; 

 poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej; 

 usprawnienie połączenia miedzy ośrodkami życia społeczno-gospodarczego w subregionie 

ostrołęckim; zapewnienie płynnej komunikacji obszaru subregionu z centrum administracyjno-

gospodarczo-kulturalnym jak i z miastem Ostrołęką; 

 poprawa warunków życia mieszkańców; 

 poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej regionu, a w efekcie zwiększenie mobilności 

mieszkańców województwa oraz jego rozwój społeczny i gospodarczy; 

 wzrost konkurencyjności poprzez niwelowanie barier i wspieranie występujących potencjałów 

rozwojowych, które do tej pory hamowane były poprzez brak dostępności komunikacyjnej; 

 łatwiejszy dostęp do aglomeracji warszawskiej a przez to poprawa jakości życia mieszkańców, 

większe wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego budowania nowoczesnej gospodarki. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie:  

Projekt, z uwagi na swój infrastrukturalny charakter w relatywnie ograniczonym zakresie uwzględniał zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn, tym samym również obciążenia z tym związane były niewielkie. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie napotkał na etapie realizacji na trudności w uwzględnianiu zasady horyzontalnej. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie odnotowano potrzeby skorzystania ze środków w ramach mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 
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PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W NA 

TERENIE GMINY GOWOROWO, POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W RAMACH 

POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA SUBREGIONALNEJ STRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie został zastosowany w ramach projektu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie został zastosowany w ramach projektu. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie został zastosowany w ramach projektu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie został zastosowany w ramach projektu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie został zastosowany w ramach projektu. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt, z uwagi na swój infrastrukturalny charakter w ograniczonym stopniu wpływa na zasadę równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 
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PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403 W NA 

TERENIE GMINY GOWOROWO, POWIATU OSTROŁĘCKIEGO W RAMACH 

POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA SUBREGIONALNEJ STRUKTURY 

KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
Kierowanie się na etapie doboru personelu projektu wyłącznie przesłankami merytorycznymi, nie zaś 

płciowymi. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Procedury dotyczące wdrażania projektu zostały przeprowadzone z poszanowaniem reguł prawa polskiego i 

unijnego przy pełnym zapewnieniu równości mężczyzn i kobiet oraz z punktu widzenia płci w trakcie 

przygotowania wdrażania programu w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości, ewaluacji. 

W procesie zatrudniania personelu projektu zachowana wszelkie zasady dot. równości szans i 

niedyskryminacji Pomimo ograniczonego wpływu projektu z uwagi na jego infrastrukturalny charakter należy 

uznać, że beneficjent dopełnił wszystkich zobowiązań, które na niego nałożono w wyniku umowy o 

dofinansowanie w kontekście zapewnienia zasad horyzontalnych. 
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Studium przypadku nr 8 – OP 8 

WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Założono, że udział w projekcie mogą brać zarówno osoby pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnością. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Pułtusk Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

08.03.01. Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 

godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2017-06-01 2018-09-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

983 531,25 786 825,00 80,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat pułtuski Pułtusk 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Rodzice dzieci do lat 3 z terenu miasta i gminy Pułtusk: 
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Wykres 155. Płeć uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23).  

Wykres 156. Wiek uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Wykres 157. Wykształcenie uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

86,96%

13,04%

Kobieta Mężczyzna

0,00%

94,44%

5,56%
0,00%

20-29 r.ż. 30-39 r.ż. 40-49 r.ż. Co najmniej 50 r.ż.

0,00%

13,04% 13,04%

0,00%

73,91%

Zasadnicze zawodowe Średnie techniczne Średnie ogólne Policealne Wyższe
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Należy pozytywnie ocenić zgodność realizowanego projektu z potrzebami odbiorców. Odnotowano 

zainteresowanie rodziców możliwością korzystania ze wsparcia. Sam beneficjent również wskazał, że zauważa 

zapotrzebowanie na realizowany projekt. Również osoby korzystające ze wsparcia wskazywały, że projekt jest 

potrzebny, zaś ich motywacją do wzięcia w nim udziału były przede wszystkim chęć zmiany swojej sytuacji 

zawodowej lub życiowej oraz atrakcyjność oferowanego wsparcia. Wsparcie w postaci zapewnienia opieki 

nad dzieckiem do lat 3 pozwoliło rodzicom na podjęcie decyzji o swojej aktywności zawodowej oraz w 

przypadku kobiet – na powrót na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem. 

Wykres 158. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Utworzenie dodatkowych miejsc w oddziale żłobkowym; 

 Doposażenie Sali zajęciowej; 

 Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela; 

 Zapewnienie zajęć edukacyjnych z języka angielskiego. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Zapewnienie wsparcia rodzicom w zakresie zaoferowania im opieki nad dziećmi. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Nie zaobserwowano, by konieczność uwzględnienia zasady spowodowała jakiekolwiek obciążenie 

administracyjne. 

4,35%
8,70%

13,04%

56,52%

69,57%

Możliwość ciekawego
spędzenia czasu

Możliwość nabycia
nowych kompetencji,

umiejętności lub
wiedzy

Zachęta ze strony
nauczycieli,

pracodawcy, rodziny,
znajomych

Atrakcyjna forma
wsparcia oferowanego

uczestnikom

Chęć zmiany swojej
sytuacji życiowej lub

zawodowej
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent odnotował problemy przede wszystkim na etapie ubiegania się o wsparcie, jednak nie były one 

związane z zasadami horyzontalnymi. 

O to, czy w trakcie uczestnictwa w projekcie napotkano na trudności zapytano również uczestników 

projektów – nie wskazali oni na to, by dostrzegali nieprawidłowości w zakresie ujęcia zasad horyzontalnych 

bądź na jakiekolwiek trudności w trakcie swojego uczestnictwa w projekcie. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt realizowany był przez szkołę integracyjną, zatem był dostosowany do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami. Tym samym nie odnotowano możliwości stosowania mechanizmu racjonalnych 

usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard w umiarkowanym stopniu był skuteczny w odniesieniu do realizowanego projektu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został uznany za bardzo skuteczny w realizacji projektu. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został uznany za bardzo skuteczny w realizacji projektu. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został uznany za bardzo skuteczny w realizacji projektu. Beneficjent wskazał, że informacje o 

projekcie były zawarte na stronach internetowych np. urzędu miasta i gminy, a także na stronie internetowej 

podmiotu realizującego projekt. Wskazano, że strony te spełniają standardy dostępności. 

Standard transportowy 
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard w umiarkowanym stopniu był skuteczny w odniesieniu do realizowanego projektu. Beneficjent 

wskazał, że reprezentowany przez niego podmiot zapewnia transport dla dzieci, jednak w przypadku 

realizowanego przedsięwzięcia nie było konieczności zapewniania takiego udogodnienia. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został uznany za bardzo skuteczny w realizacji projektu. Budynek, w którym był realizowany projekt 

jest pozbawiony barier architektonicznych. 

 

Odbiorcy wsparcia wskazali w większości przypadków, że nie zauważają wpływu standardów na korzystanie 

ze wsparcia. Niespełna co dziesiąty respondent wskazał, że zauważa wpływ standardu edukacyjnego. 

 

Wykres 159. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 

uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

8,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

91,30%

Standard edukacyjny (np. tworzenie miejsc, w których
osoby z niepełnosprawnościami mogą się kształcić)

Standard informacyjno-promocyjny (np. przekazywanie
informacji o dostępności projektu dla osób z…

Standard cyfrowy (np. dostosowanie strony internetowej
do potrzeb osób z niepełnoprawnościami)

Standard transportowy (np. zapewnienie transportu
dostosowanego do potrzeb uczestników projektu z…

Standard architektoniczny (np. organizacja spotkań w
miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej…

Żaden spośród standardów nie wpłynął na tę kwestię
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Projekt skierowany był do rodziców oraz oferował wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, zatem 

wdrażanie zasady horyzontalnej oraz jej promowanie następowało od najmłodszych lat. 

Rodzice dzieci, będący odbiorcami wsparcia wskazywali, że zasada równości płci oraz równości szans była 

zasadna i potrzebna do uwzględniania w ramach projektu, co potwierdziła – w przypadku każdej z zasad – 

większość ankietowanych. 

Wykres 160. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

39,13% 39,13%

4,35%

0,00%

17,39%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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Wykres 161. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować różnicowanie możliwości uczestniczenia w 

projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym 

Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Większość uczestników nie potrafiła odnieść się do kwestii, czy projekt miał wpływ na zmianę postrzegania 

przez nich zasad horyzontalnych, zaś pozostali badani stwierdzili, że projekt miał wpływ na to (8,70%) lub nie 

miał (4,35%) – uzasadniając to tym, że jeszcze przed udziałem w projekcie uznawali równość szans i równość 

płci za kwestię istotną. 

Wykres 162. Czy uczestnictwo w projekcie miało wpływ na zmianę postrzegania przez Pana(ią) zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

43,48%

13,04%

0,00% 0,00%

43,48%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

8,70%
4,35%

86,96%

Tak, w niewielkim stopniu Nie zmieniło się Trudno powiedzieć
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Udział w projekcie przyczynił się do zmiany sytuacji społecznej w przypadku niemal połowy uczestników. Dużo 

większą skalę zauważa się w przypadku wpływu projektu na sytuację zawodową uczestników. W tym zakresie 

zajście zmiany potwierdziło 82,61% uczestników. W przypadku części osób odnotowano również inne zmiany, 

tj. zmiany materialne, związane z tym, że poprzez podjęcie zatrudnienia zwiększyły się dochody rodziny. 

Wykres 163. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji społecznej 

(np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie wstydu związanego np. z ubóstwem itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Wykres 164. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji na rynku pracy (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

47,83%

43,48%

8,70%

Tak Nie Trudno powiedzieć

82,61%

17,39%
0,00%

Tak Nie Trudno powiedzieć
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Wykres 165. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji w innych obszarach, 

niż wymieniony wcześniej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Blisko 70% uczestników potwierdziło, że zmiany, które zaszły w ich życiu w wyniku skorzystania z projektu 

traktują jako długotrwałe. Potwierdza to celowość oraz zasadność udzielanego wsparcia. 

Wykres 166. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu w projekcie 

mają szansę być długotrwałe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=23). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

W ramach projektu zastosowano parytety na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektem: na 

stanowisku kierownika projektu zatrudniono mężczyznę, zaś na stanowisku koordynatora – kobietę. Dzięki 

temu na poziomie zarządzania projektem uwzględniono równość płci. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

8,70%

73,91%

17,39%

Tak Nie Trudno powiedzieć

30,43%

39,13%

0,00% 0,00%

30,43%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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WSPARCIE RODZICÓW DZIECI W WIEKU DO LAT 3 Z MIASTA I GMINY 

PUŁTUSK 
Biorąc pod uwagę realizowany projekt należy uwzględnić, że przyczynił się on w dużym stopniu do 

uwzględnienia zarówno zasady równości płci, jak też równości szans i niedyskryminacji. Służyły temu 

zarówno działania zarządcze w projekcie, jak też sama tematyka projektu. 
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Studium przypadku nr 9 – OP 9 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Projekt był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – służyło temu przede wszystkim 

dostosowanie miejsca realizacji projektu do potrzeb takich osób, co sprzyjało możliwości zapewnienia ich 

szerszego uczestnictwa w realizowanym przedsięwzięciu. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Szydłowiec Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2018-10-01 2020-09-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

492 133,56 393 706,71 80,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat Szydłowiecki Gmina Szydłowiec 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Osoby wykluczone społecznie, w tym osoby z niepełnosprawnością 
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Wykres 167. Płeć uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30).  

Wykres 168. Wiek uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30).  

Wykres 169. Wykształcenie uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

70,00%

30,00%

Kobieta Mężczyzna

0,00%

23,33%

36,67%
40,00%

20-29 r.ż. 30-39 r.ż. 40-49 r.ż. Co najmniej 50 r.ż.

25,00% 25,00%

42,86%

3,57% 3,57%

Zasadnicze zawodowe Średnie techniczne Średnie ogólne Policealne Wyższe



 

278 | S t r o n a  

 

NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Potrzeby, które wskazywali uczestnicy były zbieżne ze wsparciem, jakie zostało im zaoferowane w projekcie, 

co pozwala wskazywać na wysoki poziom zbieżności. 

Połowa badanych uczestników wskazała, że do skorzystania ze wsparcia przekonała ich możliwość nabycia 

nowych umiejętności, kompetencji oraz zdobycia wiedzy. Niemal tyle samo osób wskazało na atrakcyjną 

formę oferowanego wsparcia. 

Wykres 170. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

W ramach projektu dla uczestników przewidziano szkolenia zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zajęcia 

dot. technik kompetencji życiowych i przedsiębiorczości. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Aktywizacja społeczna i zawodowa 36 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym z gminy 

Szydłowiec, przede wszystkim bezrobotnych i biernych zawodowo 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie:  

W opinii beneficjenta uwzględnienie zasady nie wiązało się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi.  

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Ani beneficjent, ani uczestnicy projektu nie spotkali się z problemami ani barierami dotyczącymi zasad 

horyzontalnych. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

13,33%

50,00%

6,67%

46,67%

23,33%

Możliwość ciekawego
spędzenia czasu

Możliwość nabycia
nowych kompetencji,

umiejętności lub
wiedzy

Zachęta ze strony
nauczycieli,

pracodawcy, rodziny,
znajomych

Atrakcyjna forma
wsparcia oferowanego

uczestnikom

Chęć zmiany swojej
sytuacji życiowej lub

zawodowej
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NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie stosował mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent potwierdził skuteczność standardu i jego wpływ na osiągane efekty. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent potwierdził skuteczność standardu i jego wpływ na osiągane efekty. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent potwierdził skuteczność standardu i jego wpływ na osiągane efekty. Wskazał przede wszystkim na 

dostępność informacji na poziomie wzroku osób poruszających się na wózkach 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie potwierdził stosowania standardu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie potwierdził stosowania standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Przestrzeń, w której odbywały się wydarzenia, była dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Uczestnicy projektów nie wskazywali, żeby zastosowane standardy miały wpływ na ich komfort udziału w 

projekcie. 
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NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 
Wykres 171. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 

uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Poprzez działania aktywizacyjne projekt w dużym stopniu sprzyja realizacji zasady. W projekcie uczestniczy 9 

osób z niepełnosprawnością, pomimo, że zakładano udział jedynie 4 osób. 

Uczestnicy projektu byli podzieleni co do kwestii, czy uwzględnienie zasad horyzontalnych w przedsięwzięciu, 

w którym brali udział było potrzebne 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Standard edukacyjny (np. tworzenie miejsc, w których
osoby z niepełnosprawnościami mogą się kształcić)

Standard informacyjno-promocyjny (np. przekazywanie
informacji o dostępności projektu dla osób z

niepełnosprawnościami)

Standard cyfrowy (np. dostosowanie strony internetowej
do potrzeb osób z niepełnoprawnościami)

Standard transportowy (np. zapewnienie transportu
dostosowanego do potrzeb uczestników projektu z

niepełnoprawnościami)

Standard architektoniczny (np. organizacja spotkań w
miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej

sprawności)

Żaden spośród standardów nie wpłynął na tę kwestię
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Wykres 172. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Wykres 173. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować różnicowanie możliwości uczestniczenia w 

projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym 

Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Odnosząc się do wpływu projektu na sytuację osób uczestniczących w przedsięwzięciu należy wskazać na 

sytuację społeczna – zmiana w tym zakresie zaszła w przypadku ponad połowy osób biorących udział w 

działaniach beneficjenta. U niemal połowy zaszła również zmiana sytuacji zawodowej, a w części przypadków 

0,00%
6,67% 6,67%

0,00%

86,67%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

0,00%

13,33%

6,67%

0,00%

80,00%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 
odnotowano zmianę w innych obszarach – osoby badane wskazywały na możliwość nauki oraz zdobywania 

nowych umiejętności i wiedzy z zakresu informatyki, posługiwania się językami obcymi itp. 

Wykres 174. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji społecznej 

(np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie wstydu związanego np. z ubóstwem itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Wykres 175. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji na rynku pracy (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

53,33%
43,33%

3,33%

Tak Nie Trudno powiedzieć

43,33%

53,33%

3,33%

Tak Nie Trudno powiedzieć
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NOWE UMIEJĘTNOŚCI – NOWE MOŻLIWOŚCI 
Wykres 176. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji w innych obszarach, 

niż wymieniony wcześniej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Przeważająca większość uczestników projektów wskazała, że żywi przekonanie o długotrwałości wpływu 

projektu na ich sytuację życiową. Wskazało tak niemal 90% ankietowanych uczestników. 

Wykres 177. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu w projekcie 

mają szansę być długotrwałe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Zastosowanie indywidualnego podejścia do aktywizacji uczestników w powiazaniu ze stosowaniem 

standardu architektonicznego i informacyjno-promocyjnego spowodowało, że w ramach projektu udało się 

zrekrutować dużą liczbę osób z niepełnosprawnością. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt pozytywnie oddziałuje na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Pozwala na wszechstronną 

aktywizację i dopasowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorcy, z uwzględnieniem 

jego predyspozycji wynikających m.in. z płci. Formy wsparcia proponowane uczestnikom przewidują 

bowiem, że kobiety i mężczyźni mają zróżnicowane potrzeby i obowiązki wynikające m.in. z chęci godzenia 

życia rodzinnego z zawodowym. Ponadto, integracja uczestników z niepełnosprawnością oraz 

pełnosprawnych powoduje, że projekt może sprzyjać również zniwelowaniu występujących barier i 

stereotypów na wielu polach – nie tylko w odniesieniu do wyrównania szans kobiet i mężczyzn 

10,00%

36,67%
53,33%

Tak Nie Trudno powiedzieć

30,00%

56,67%

0,00% 0,00%

13,33%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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Studium przypadku nr 10 – OP 10 

FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość płci 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

Założono, że udział w projekcie mogą brać zarówno osoby pełnosprawne, jak i z niepełnosprawnością. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

KLS PARTNERS DARIUSZ KAŃTOCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

10.03.01. Doskonalenie zawodowe uczniów 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie 

przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 

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 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-08-01 2018-06-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 226 983,20 1 090 433,20 88,87 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z m.st. Warszawy 
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Wykres 178. Płeć uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31).  

Wykres 179. Wiek uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31).  

Wykres 180. Wykształcenie uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

25,81%

74,19%

Kobieta Mężczyzna

45,16%

54,84%

0,00% 0,00%

19-29 r.ż. 30-39 r.ż. 40-49 r.ż. Co najmniej 50 r.ż.

0,00%

87,10%

12,90%

0,00% 0,00%

Zasadnicze zawodowe Średnie techniczne Średnie ogólne Policealne Wyższe
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt należy uznać za zbieżny z potrzebami odbiorców oraz dopasowany do specyfiki grupy docelowej – 

zarówno, jeśli chodzi o uczniów, jak też nauczycieli. Dla obydwu grup uczestniczących w projekcie istotne było 

przede wszystkim to, że w trakcie uczestnictwa mogli zdobyć nową wiedzę, a także nabyć umiejętności i 

kwalifikacje przydatne w późniejszej nauce bądź pracy. W przypadku nauczycieli istotnym aspektem była 

także chęć zmiany swojej sytuacji zawodowej lub życiowej. Należy podkreślić, że niewielki odsetek 

uczestników wskazał na zachętę ze strony innej osoby – świadczy to o tym, że wsparcie było dostosowane do 

oczekiwań i potrzeb badanych grup. 

Wykres 181. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 zakup sprzętu do szkół zawodowych; 

 zakup wyposażenia pracowni technicznych szkół zawodowych; 

 szkolenia indywidualne i grupowe uczniów szkół zawodowych; 

 szkolenia indywidualne i grupowe nauczycieli szkół zawodowych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 podniesienie jakości edukacji za pomocą nowoczesnego wyposażenia pracowni technicznych, jak 

też za pomocą nabycia nowych kompetencji, kwalifikacji i umiejętności i kadry pedagogicznej i 

uczniów danej szkoły. 

 Zwiększenie świadomości uczniów na temat własnych umiejętności, kompetencji, braków w wiedzy.  

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie:  

Beneficjent nie uznał, by realizacja projektu z uwzględnieniem zasad generowała jakiekolwiek obciążenia. 

10,53%

57,89%

5,26% 5,26%

26,32%

16,67%

75,00%

8,33% 8,33% 8,33%

Możliwość ciekawego
spędzenia czasu

Możliwość nabycia
nowych kompetencji,

umiejętności lub
wiedzy

Zachęta ze strony
nauczycieli,

pracodawcy, rodziny,
znajomych

Atrakcyjna forma
wsparcia oferowanego

uczestnikom

Chęć zmiany swojej
sytuacji życiowej lub

zawodowej

Nauczyciele Uczniowie
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Nie odnotowano, by konieczność uwzględniania zasady wiązała się z jakimikolwiek trudnościami bądź 

barierami – występowaniu trudności zaprzeczyli zarówno beneficjent, jak i uczestnicy projektu. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie korzystano z mechanizmu racjonalnych usprawnień, gdyż projekt w założeniach 

przewidywał możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard był bardzo skuteczny, beneficjent wskazał na następujące działania, które zostały przewidziane w 

ramach standardu: 

 Realizacja szkoleń w miejscach, które są dostępne dla osób niepełnosprawnych; 

 Przekazywanie przez trenerów wiedzy na temat równości i niedyskryminacji uczestnikom; 

 Informowanie o braku tolerowania we wzajemnych relacjach uczestników jakiejkolwiek 

dyskryminacji; 

 Poświęcenie większej uwagi osobom, które tego potrzebują (np. mającym trudności z koncentracją); 

 Dostosowanie godzin szkoleń do potrzeb zróżnicowanego grona odbiorców. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard był bardzo skuteczny, beneficjent wskazał na podobne elementy, jak w przypadku standardu 

szkoleniowego. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard był bardzo skuteczny, beneficjent wskazał na następujące działania, które zostały przewidziane w 

ramach standardu: 

 Drukowanie materiałów większą czcionką, zastosowanie kontrastowej kolorystyki materiałów; 

 Indywidualne traktowanie uczestników; 

 Dostosowanie materiałów online do standardów WCAG 2.0; 

 Przekazywanie treści prostym, nieskomplikowanym językiem. 

Standard cyfrowy 
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard był bardzo skuteczny, beneficjent wskazał na podobne elementy, jak w przypadku standardu 

informacyjno-promocyjnego. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie było konieczności stosowania tego standardu pomimo, że istniała możliwość 

zgłoszenia przez uczestników zapotrzebowania. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Wydarzenia w ramach projektu były organizowane w miejscach pozbawionych barier architektonicznych. 

 

Należy podkreślić, że uczestnicy projektu nie dostrzegali, by standardy wpływały na komfort ich uczestnictwa 

w projekcie. 

Wykres 182. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 

uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

Standard edukacyjny (np. tworzenie miejsc, w których osoby z
niepełnosprawnościami mogą się kształcić)

Standard informacyjno-promocyjny (np. przekazywanie
informacji o dostępności projektu dla osób z…

Standard cyfrowy (np. dostosowanie strony internetowej do
potrzeb osób z niepełnoprawnościami)

Standard transportowy (np. zapewnienie transportu
dostosowanego do potrzeb uczestników projektu z…

Standard architektoniczny (np. organizacja spotkań w miejscach
łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej sprawności)

Żaden spośród standardów nie wpłynął na tę kwestię
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Podjęte działania mają pozytywny wpływ na obydwie zasady horyzontalne – zarówno na zasadę równości 

płci, jak też na zasadę równości szans i niedyskryminacji. Wpływa na to sposób podejścia do realizacji 

przedsięwzięcia, jak i zróżnicowane grono potencjalnych odbiorców działań projektowych. Z uwagi na to, że 

projekt jest skierowany do młodzieży, istnieje duże prawdopodobieństwo, że odbiorcy będą się identyfikować 

z zasadami. 

Uczestnicy projektu nie byli przekonani co do zasadności uwzględniania zasad horyzontalnych w 

przedsięwzięciu, w którym brali udział. Większość badanych nie była przekonana co do tego, że 

uwzględnienie tych zasad było potrzebne – odnosi się to zarówno do nauczycieli, jak i do uczniów. 

Wykres 183. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Nauczyciele Uczniowie
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Wykres 184. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować różnicowanie możliwości uczestniczenia w 

projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym 

Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

Większość badanych osób wyraziła zdanie, że projekt nie przyczynił się do zmiany ich sytuacji zawodowej lub 

społecznej. Większą negację tych kwestii odnotowano wśród uczniów, niż wśród nauczycieli. W przypadku 

uczniów efekty, które udało się osiągnięć koncentrują się na zdobyciu nowych umiejętności i poszerzeniu 

wiedzy, która może im się przydać w późniejszej nauce. 

Wykres 185. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji społecznej 

(np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie wstydu związanego np. z ubóstwem itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Wykres 186. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji na rynku pracy (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

Wykres 187. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji w innych obszarach, 

niż wymieniony wcześniej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

Osoby, które zadeklarowały, że osiągnęły efekty w postaci zmiany swojej sytuacji życiowej wskazywały, że 

efekty te mają szanse na to, że utrzymają się w dłuższym okresie. 
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FABRYKA SZANS NA ZATRUDNIENIE 
Wykres 188. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu w projekcie 

mają szansę być długotrwałe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=31). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

 Rekrutacja do projektu została przeprowadzona w taki sposób, by był równy dostęp do wszelkiego 

rodzaju oferty projektowej, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. 

 W przypadku szkoleń zawodowych oferty szkoleń stereotypowo postrzeganych jako „męskie” (np. 

szkolenia na operatora koparko-ładowarki, kategorie prawa jazdy na ciężarówki czy na autobusy) są 

kierowane również do kobiet. 

 Informowanie uczestników o zasadach horyzontalnych oraz braku tolerancji dla wszelkich form 

dyskryminacji. 

 Zapewnienie w kadrze trenerów i szkoleniowców zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt we wzorcowy sposób realizuje zasadę horyzontalną. Świadczą o tym liczne i unikalne dobre praktyki, 

wskazane powyżej. 
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1.2. Studia przypadków dot. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

Studium przypadku nr 11 – OP 1 

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DO TERAPII I REHABILITACJI FIZYKALNEJ, 

WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ICT 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

Na etapie doboru personelu projektu w ramach własnych zasobów kadrowych beneficjenta, jak również na 

etapie rekrutacji personelu nie było żadnych barier nie sformułowań, które mogłyby być odebrane jako 

preferencje w zakresie doboru pracownika określonej płci. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

MED & LIFE Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

01.02. Działalność badawczo –rozwojowa przedsiębiorstw 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między 

przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 

promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, 

ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów  

i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych  

i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych 

zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii 

wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X   
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-10-01 2018-11-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

2 344 878,55 1 617 777,04 70,96 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat pruszkowski Komorów 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Osoby korzystające z utworzonego systemu do terapii 
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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DO TERAPII I REHABILITACJI FIZYKALNEJ, 

WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ICT 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Tworzony system przewidywał dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością w dwóch wymiarach: 

 Poprzez utworzenie go jako wyrobu medycznego do wykonywania świadczeń terapeutycznych, 

również finansowanych z Narodowego Funduszu Zdrowia 

 Dostosowanie systemu do potrzeb osób z otyłością, mogących odbywać terapie tylko w określonej 

pozycji, np. leżącej (dla odbiorców – pacjentów) oraz niewidomych i niesłyszących (dla odbiorców – 

pacjentów – oraz korzystających z systemu fizjoterapeutów). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Podjęcie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu stworzenia narzędzia do zabiegów medycznych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Celem projektu było wytworzenie nowej generacji prototypu do zabiegów fizykalnych światłem i polem 

magnetycznym, z funkcjonalnością zdalnej obsługi z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu 

z osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Z uwagi na to, że system wymagał wszechstronnego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 

konieczne było poświęcenie znacznej ilości czasu na opracowanie odpowiednio dostosowanego rozwiązania. 

Nie było to jednak obciążenie administracyjne, a wynikające z samych założeń, jakie postawiono przed 

tworzonym systemem. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Trudnością była konieczność uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i atestów, by z urządzeń mogła 

korzystać np. osoba niewidoma. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym realizacji analizowanej 

zasady horyzontalnej: 

W celu przeciwdziałania problemom dokonano ponownego przeglądu tworzonego systemu pod kątem 

zastosowania elementów zapewniających wszystkie niezbędne funkcjonalności. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie wykorzystywał mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DO TERAPII I REHABILITACJI FIZYKALNEJ, 

WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ICT 
Uzasadnienie: 

Projekt nie zakładał prowadzenia działań szkoleniowych. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt nie zakładał prowadzenia działań edukacyjnych. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wykorzystywano standardu. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wykorzystywano standardu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wykorzystywano standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wykorzystywano standardu. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Zasada była uwzględniana zarówno przy formułowaniu założeń projektowych, jak i w ramach tworzonego 

systemu. Biorąc pod uwagę przeznaczenie produktu projektu należy uznać, że w dużym stopniu wpływa on 

na analizowaną zasadę horyzontalną. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

 Dostosowanie tworzonego systemu do potrzeb osób ze zróżnicowanymi rodzajami 

niepełnosprawności. 
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WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DO TERAPII I REHABILITACJI FIZYKALNEJ, 

WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ICT 
 Dostosowanie tworzonego systemu do potrzeb zarówno pacjentów, jak i fizjoterapeutów 

z niepełnosprawnością. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Z uwagi na charakter wdrażanego rozwiązania ma ono szansę wywrzeć istotny wpływ na zasadę równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, pomimo, że na etapie realizacji 

projektu wpływ ten może się wydawać ograniczony. 
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Studium przypadku nr 12 – OP 2 

E-USŁUGI NA WYSOKIM POZIOMIE – WDROŻENIE NOWOCZESNYCH USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

POLSKO – JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci: 

Projekt był w założeniach skonstruowany w taki sposób, by uwzględnić potrzeby osób, które godzą życie 

zawodowe/rodzinne ze studiowaniem, również potrzeby kobiet i mężczyzn pełniących funkcje rodziców. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK 

KOMPUTEROWYCH 
Uczelnia wyższa 

 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

02.01. E –usługi dla Mazowsza 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-

zdrowia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X   
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-09-01 2019-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

2 197 018,75 1 634 376,43 80,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Osoby studiujące na uczelni, kadra administracyjna uczelni. 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Podejmowane działania były zgodne z potrzebami/oczekiwaniami odbiorców. Jak zauważył beneficjent, 

studenci uczelni to nie tylko młodzież, która rozpoczyna studia bezpośrednio po maturze, ale także osoby 

pracujące, pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe. Utworzenie systemu do obsługi takich osób znacząco 

ułatwia im godzenie życia zawodowego/rodzinnego z obowiązkami wynikającymi ze studiowania. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Stworzenie systemu automatyzującego proces obsługi studentów przez dziekanaty w uczelni. 
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E-USŁUGI NA WYSOKIM POZIOMIE – WDROŻENIE NOWOCZESNYCH USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

POLSKO – JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 
 Automatyzacja procesu konsultacji studentów z promotorami na poziomie przygotowań do obrony 

prac licencjackich lub magisterskich. 

 Stworzenie laboratorium 3D wraz z aplikacją do jego obsługi. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Usprawnienie kontaktu studentów z administracją uczelni. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu 

z osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie dostrzegał żadnych dodatkowych obciążeń wynikających z dostosowania projektu do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie napotkał na żadne bariery związane z uwzględnieniem zasad horyzontalnych w realizowanym 

projekcie. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie zastosowano mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu została stworzona platforma, która umożliwiała podejmowanie kształcenia przez osoby z 

niepełnosprawnością, co ułatwiało im kontakt z uczelnią. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu została stworzona platforma, która umożliwiała podejmowanie kształcenia przez osoby z 

niepełnosprawnością, co ułatwiało im kontakt z uczelnią. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
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E-USŁUGI NA WYSOKIM POZIOMIE – WDROŻENIE NOWOCZESNYCH USŁUG 

ELEKTRONICZNYCH W OBSZARZE PODNOSZENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

POLSKO – JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 
Uzasadnienie: 

W ramach projektu przewidziano informowanie o nim w zakresie wynikającym z obowiązków 

informacyjnych beneficjenta oraz zawartej umowy o dofinansowanie.  

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Portal utworzony w ramach projektu jest dostępny oraz przyjazny dla osób z niepełnosprawnością. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie było zasadne korzystanie ze standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Budynek uczelni jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach rekrutacji przeprowadzono nabór kadry projektowej z zachowaniem mechanizmów 

antydyskryminacyjnych. Pomimo infrastrukturalnego charakteru projektu należy zaznaczyć, że został on 

przeprowadzone z dbałością o poszanowanie zasad horyzontalnych. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Beneficjent w podejmowanych działaniach stosuje nazwy uwrażliwione na płeć (np. programista – 

programistka). 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Wdrożone rozwiązania w pełni odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im 

obsługę online przez kadrę uczelni. Stosowana przez beneficjenta zasada niedyskryminacji, w tym 

stosowanie języka uwrażliwionego na płeć powoduje, że zasady horyzontalne znajdują duże 

odzwierciedlenie w projekcie. 

  



 

300 | S t r o n a  

 

Studium przypadku nr 13 – OP 3 

INTERNACJONALIZACJA RABUGINO SP. Z O.O. POPRZEZ WZROST EKSPORTU 

INNOWACYJNYCH WÓZKÓW SKLEPOWYCH RABTROLLEY 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

W kadrze projektowej oraz wśród pracowników (zarówno zarządzających przedsiębiorstwem, 

administracyjnych, jak i produkcyjnych) zachowany został parytet płciowy 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

RABUGINO SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

03.03. Innowacje w MŚP 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

x  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-09-15 2018-06-29 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

484 282,37 202 776,39 44,90 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Grodziski Grodzisk Mazowiecki 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Potencjalni odbiorcy oferowanych produktów – sklepy. Pośrednimi odbiorcami są klienci sklepów 

kupujących produkty beneficjenta. 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt neutralnie odnosił się do zasad horyzontalnych. Beneficjent podkreślił jednak, że wózek jest 

dostosowany do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami, za wyjątkiem osób poruszających się na 

wózku inwalidzkim (jest zbyt wysoki dla takich osób). Beneficjent z zaznaczył, że wózek jest łatwy w 

prowadzeniu i ma dobrą zwrotność, co powoduje, że łatwo się go prowadzi np. osobom starszym, które nie 

mają tyle siły, by skutecznie manewrować klasycznym wózkiem sklepowym. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 
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INTERNACJONALIZACJA RABUGINO SP. Z O.O. POPRZEZ WZROST EKSPORTU 

INNOWACYJNYCH WÓZKÓW SKLEPOWYCH RABTROLLEY 
Celem projektu był rozwój sprzedaży produktów firmy – innowacyjnych wózków sklepowych marki 

Rabttroley: wózek mini 80 litrów, wózek sklepowy Samba 130 litrów, wózek Midi 160 litrów oraz wózek Maxi 

210 litrów na rynki zagraniczne. Podjęto następujące działania: 

 Wdrożenie i opracowanie strategii internacjonalizacji; 

 Podróże służbowe do krajów tj.: Rosja, Iran, ZEA, Francja, Ukraina, Hiszpania, USA, Kanada, Niemcy i 

Indie; 

 Udział w targach: Euroshop (Niemcy 2017 r.) oraz Globalshop (USA, 2018 r.). 

Planowane efekty realizacji projektu: 

W efekcie realizacji projektu osiągnięto wzrost sprzedaży produktów marki. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent wskazał, że pomimo, iż projekt nie zakładał pozytywnego wpływu na zasady horyzontalne, 

uwzględnienie wszystkich zobowiązań wynikających z przepisów prawa i umowy o dofinansowanie nie 

stanowiło dla niego jakiegokolwiek obciążenia. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie napotkał na jakiekolwiek trudności i bariery w uwzględnieniu zasad horyzontalnych. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
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INTERNACJONALIZACJA RABUGINO SP. Z O.O. POPRZEZ WZROST EKSPORTU 

INNOWACYJNYCH WÓZKÓW SKLEPOWYCH RABTROLLEY 
Uzasadnienie: 

Beneficjent zaznacza w swojej ofercie, że wózki są przeznaczone również dla osób, które mają mniejszą siłę, 

tj. dla osób starszych, z pewnymi niepełnosprawnościami itp. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Zastosowane rozwiązania bezpośrednio mają przeciętne przełożenie na zasadę horyzontalną. W odniesieniu 

do odbiorców ostatecznych mogą natomiast ułatwić korzystanie z wózków sklepowych osobom o 

ograniczonej sprawności, co pozytywnie oddziałuje na ich sytuację. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Do dobrych praktyk należy zaliczyć dostosowanie – już w założeniach – produktu do potrzeb osób 

o ograniczonej sprawności. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Przedsiębiorstwo zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami. Chętnie włącza się również w akcje 

charytatywne. Pomimo, że działania te nie są bezpośrednio związane z projektem, należy to podkreślić, gdyż 

kadra zarządzająca projektem nie tylko w ramach realizowanego przedsięwzięcia, ale również poza nim 

przestrzega zasad horyzontalnych, dzięki czemu daje dobry przykład pracownikom. 
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Studium przypadku nr 14 – OP 4 

OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SOCJALNYCH W OSTROŁĘCE 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

MIASTO OSTROŁĘKA Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

04.03.01. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów 

miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 

mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X   
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2018-04-16 2021-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 803 934,00 1 494 729,78 82,86 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Ostrołęcki Ostrołęka 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Mieszkańcy Ostrołęki 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z ciepła z uwzględnieniem wyższego komfortu, niż 

dotychczas – nie muszą osobiście obsługiwać pieca – jest on automatyczny i przez to również bezpieczniejszy 

w użytkowaniu. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Kompleksowa wymiana nieefektywnego systemu ogrzewczego i prace termomodernizacyjne na blokach 

socjalnych 

Planowane efekty realizacji projektu: 
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OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SOCJALNYCH W OSTROŁĘCE 
W efekcie realizacji projektu osiągnięto poprawę standardu i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących 

bloki, w których wymieniono ogrzewanie, w tym zlikwidowano indywidualne piece węglowe i kuchenki 

gazowe. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent ocenił, że nie wystąpiły obciążenia wynikające z konieczności dostosowania produktów projektu 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent podczas realizacji projektu nie napotkał trudności wynikających z konieczności dostosowania go 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie wystąpiła konieczność stosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA  

I TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SOCJALNYCH W OSTROŁĘCE 
Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w ramach projektu z powodu braku takiej konieczności. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Wpływu projektu na zasadę horyzontalną można upatrywać w tym, że osoby z niepełnosprawnością będą 

mogły korzystać w bardziej intuicyjny, bezpieczny i komfortowy sposób z sieci grzewczej. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

W ramach projektu zarządzanie przedsięwzięciem odbywało się zgodnie z parytetami płciowymi. Projekt 

zakładał, że polityka zatrudnienia firm wykonujących zadania w ramach projektu powinna uwzględniać 

zatrudnienie lokalnego potencjału ludzkiego. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Projekt z uwagi na swój infrastrukturalny charakter w ograniczonym stopniu uwzględnia zasady 

horyzontalne. Biorąc jednak pod uwagę uwzględnianie standardu minimum należy ocenić go pozytywnie. 

Zakłada również, poprzez swoje produkty, ułatwienie funkcjonowania osobom starszym, z 

niepełnosprawnością itp. 
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Studium przypadku nr 15 – OP 5 

WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY WYSZKÓW POPRZEZ 

OCHRONĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Wyszków Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

05.03. Dziedzictwo kulturowe 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

x  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2017-01-02 2018-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

715 154,21 478 215,74 69,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat wyszkowski Wyszków 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

 Mieszkańcy Wyszkowa korzystający z odrestaurowanego parku. 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt był zgodny z potrzebami odbiorców. Dzięki realizacji przedsięwzięcia zapewniono dostępność parku i 

miejsc z nim skojarzonych dla osób poruszających się na wózkach, kobiet z wózkami dziecięcymi itp. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Projekt obejmował modernizację zabytkowego parku i jednego z najstarszych zabytków gminy – obelisku 

Wazów. Przewidziano także połączenie szlaku edukacyjnego z zabytkowym Sanktuarium Św. Idziego. 

Dokonano remontu alejek i stworzenia stref edukacyjnych w postaci tablic informacyjnych na temat miasta i 

jego historii. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Przybliżenie mieszkańcom historii miasta; 

 Poprawa dostępności zabytkowych miejsc w mieście. 
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WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY WYSZKÓW POPRZEZ 

OCHRONĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Nie odnotowano, by realizacja projektu z uwzględnieniem zasad horyzontalnych niosła za sobą większe 

obciążenie administracyjne. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie na potkał na problemy ani na bariery w trakcie realizacji. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie korzystano z mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w projekcie. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został uznany za bardzo skuteczny. Beneficjent wskazywał np. na umieszczenie tabliczek 

informacyjnych na wysokości wzroku osób poruszających się na wózkach. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard zrealizowany został poprzez zamieszczanie informacji na temat realizowanego przedsięwzięcia na 

stronach internetowych istotnych dla lokalnej społeczności. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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WZROST POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY WYSZKÓW POPRZEZ 

OCHRONĘ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH 
Standard został uznany za bardzo skuteczny. Beneficjent wskazywał, że tablice informacyjne są wyposażone 

w kody QR, które w przypadku trudności z odczytaniem treści tablicy przez odbiorcę pozwalają na 

przeniesienie się na stronę internetową i wykorzystanie np. wersji kontrastowej.  

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie był stosowany w projekcie. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard uwzględniono poprzez przebudowę parku i terenów towarzyszących w taki sposób, by obszar był 

dostępny dla osób o ograniczonej sprawności. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Odrestaurowane i zmodernizowane miejsca są pozbawione barier architektonicznych. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

 Stworzenie szlaku edukacyjnego z kodami QR, umożliwiającymi przeniesienie się na stronę 

internetową; 

 Umieszczenie tablic informacyjnych na wysokości wzroku osób poruszających się na wózkach. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Likwidacja wszelkiego rodzaju barier architektonicznych sprzyja uwzględnieniu zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Biorąc pod uwagę, że barier tych 

pozbawiony jest otwarty teren – należy uznać, że projekt ma bardzo duży wpływ na niedyskryminację. Osoby 

z niepełnosprawnością cechują się bowiem tym, że często przebywają zamknięte w mieszkaniu/domu. Tym 

samym projekt ma dwojaki wydźwięk – pozwala zapobiegać dyskryminacji zarówno poprzez pozbawienie 

obszaru barier architektonicznych, jak i z uwagi na otwarty charakter miejsca, w którym jest realizowany. 
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Studium przypadku nr 16 – OP 6 

REWITALIZACJA TKANKI MIESZKANIOWEJ W WYBRANYCH BUDYNKACH 

KOMUNALNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

m.st. Warszawa Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VI Jakość życia 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

06.02. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

x  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-09-05 2021-06-30 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

13 925 327,29 5 726 778,10 85,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Mieszkańcy m.st. Warszawy 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Działania były zgodne z potrzebami osób z niepełnosprawnościami, o czym świadczy np. dostosowanie 

dwóch obiektów do ich potrzeb. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 rewitalizacja i termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego; 

 przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego; 

 zagospodarowanie przestrzeni przy budynkach; 

 umieszczenie pamiątkowych tablic informacyjnych na budynkach; 

 remonty mieszkań; 

 ulokowanie 2 przedsiębiorstw w zrewitalizowanych budynkach; 
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REWITALIZACJA TKANKI MIESZKANIOWEJ W WYBRANYCH BUDYNKACH 

KOMUNALNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY 
 prelekcja na temat korzyści społecznych środowiskowych i zastosowanie rozwiązań 

energooszczędnych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Celem projektu było ożywienie społeczno-gospodarcze najbardziej zmarginalizowanych obszarów 

Warszawskiej Pragi poprzez rewitalizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zaś do efektów należy 

zaliczyć np. dostosowanie 2 obiektów (domów wielorodzinnych) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent nie dostrzegł wystąpienia obciążeń administracyjnych związanych z uwzględnieniem 

analizowanej zasady horyzontalnej w projekcie. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie dostrzegł wystąpienia trudności w związku z koniecznością uwzględnienia w projekcie zasad 

horyzontalnych. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie wystąpiła konieczność korzystania z mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 
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REWITALIZACJA TKANKI MIESZKANIOWEJ W WYBRANYCH BUDYNKACH 

KOMUNALNYCH NA TERENIE M.ST. WARSZAWY 
Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard został wypełniony poprzez dostosowanie 2 budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Realizowany projekt ma szansę w pewnym stopniu wpłynąć na zasady horyzontalne. Przyczyni się do tego 

uwzględnienie koncepcji uniwersalnego projektowania w podejmowanych działaniach. 

Beneficjent potwierdził też stosowanie standardu minimum w ramach zarządzania projektem. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Zastosowanie zasady uniwersalnego projektowania w podejmowanym przedsięwzięciu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Z uwagi na infrastrukturalny charakter projektu oddziaływanie na zasady jest ograniczone, należy jednak 

wskazać, że beneficjent świadomie stosuje je w swoim projekcie, podejmując działania infrastrukturalne. 

Uwzględnia także standard minimum na poziomie personelu i zarządzania projektem, co pozwala na 

zapewnienie pozytywnych rezultatów. 
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Studium przypadku nr 17 – OP 7 

PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403W 

ODCINKOWO NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK I DŁUGOSIODŁO, POWIATU 

WYSZKOWSKIEGO W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA 

SUBREGIONALNEJ STRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

- 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Powiat Wyszkowski Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

07.01. Infrastruktura drogowa 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z 

infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

X   
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2016-06-08 2019-06-28 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

12 774 682,85 7 347 840,46 60,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

wyszkowski Brańszczyk, Długosiodło 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Należy spodziewać się, że projekt jest zgodny z potrzebami odbiorców korzystających z powstałej 

infrastruktury. Pozytywnie wpływa bowiem na poziom bezpieczeństwa. 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

Projekt objął następujące działania: 

 Stworzenie dokumentacji technicznej, studium wykonalności; 

 Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

 roboty budowlane, nadzór inwestorski. 

Planowane efekty realizacji projektu: 
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PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403W 

ODCINKOWO NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK I DŁUGOSIODŁO, POWIATU 

WYSZKOWSKIEGO W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA 

SUBREGIONALNEJ STRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
 Poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowania ładu przestrzennego 

poprzez zachowanie właściwej komunikacji w subregionach; 

 Poprawa warunków ruchu na drodze powiatowej 4403W szerokości; 

 Poprawa bezpieczeństwa na drodze; 

 Poprawienie połączeń komunikacyjnych z najważniejszymi punktami (szkoły, zakłady pracy, 

placówki opieki zdrowotnej); 

 Poprawa dostępu do obszarów inwestycyjnych decydujących o rozwoju miasta Wyszkowa i gmin 

powiatu wyszkowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Długosiodło i gminy Brańszczyk. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Nie stwierdzono, by uwzględnienie zasad wpływało na wzrost obciążenia administracyjnego po stronie 

beneficjenta. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent wskazał, że informacje na temat zasad horyzontalnych, które otrzymywał z PIFE były dość 

niejednoznaczne. 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym realizacji analizowanej 

zasady horyzontalnej: 

W celu zwiększenia poziomu posiadanej wiedzy beneficjent uczestniczył w szkoleniach, które pomogły mu 

zrozumieć kwestie dot. zasad horyzontalnych. 
Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie korzystano z mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie miał zastosowania w projekcie. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 
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PODNIESIENIE STANU TECHNICZNEGO DROGI POWIATOWEJ NR 4403W 

ODCINKOWO NA TERENIE GMINY BRAŃSZCZYK I DŁUGOSIODŁO, POWIATU 

WYSZKOWSKIEGO W RAMACH POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZENIA 

SUBREGIONALNEJ STRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ Z SIECIĄ TEN-T 
Uzasadnienie: 

Standard nie miał zastosowania w projekcie. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Informacje na temat projektu były przekazywane zarówno przez stronę internetową, jak i poprzez ogłoszenia 

w prasie. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Do informowania o projekcie wykorzystano stronę internetową.  

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt zakładał działania infrastrukturalne dot. ciągu komunikacyjnego. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard nie miał zastosowania w projekcie. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Wpływ na zasadę horyzontalną odnotowano na poziomie zarządzania projektem oraz upowszechniania 

pracy osób o zróżnicowanych doświadczeniach – z niepełnosprawnością, kobiet i mężczyzn. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Stosowanie standardu minimum w odniesieniu do personelu zarządzającego projektem. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Umiarkowany wpływ – związany z infrastrukturalnym charakterem projektu. 
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Studium przypadku nr 18 – OP 8 

AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

Projekt zakładał wsparcie przede wszystkim kobiet jako płci znajdującej się w gorszej sytuacji na rynku pracy. 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

m.st. Warszawa/ Urząd Pracy m.st. Warszawy 
Jednostka samorządu terytorialnego / jednostka 

organizacyjna jst 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

08.01. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale 

bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 

wspieranie mobilności pracowników 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2019-01-01 2020-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

10 017 555,90 10 017 555,90 100,00 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Osoby bezrobotne z obszaru m.st. Warszawy 
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Wykres 189. Płeć uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32).  

Wykres 190. Wiek uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32).  

Wykres 191. Wykształcenie uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

71,88%

28,13%

Kobieta Mężczyzna

0,00%

40,63%

53,13%

6,25%

20-29 r.ż. 30-39 r.ż. 40-49 r.ż. Co najmniej 50 r.ż.

6,25%
9,38%

12,50%
9,38%

62,50%

Zasadnicze zawodowe Średnie techniczne Średnie ogólne Policealne Wyższe
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Należy uznać, że projekt był zgodny z potrzebami odbiorców. Osoby uczestniczące w projekcie (osoby 

długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, 

kobiety) należą do grup dyskryminowanych na rynku pracy, tym samym ich wsparcie należy uznać za zasadne 

i pomocne. 

Zgodność projektu z potrzebami odbiorców została dowiedziona również poprzez badania CAWI/CATI z 

uczestnikami. Zwracali oni uwagę przede wszystkim na chęć zmiany swojej sytuacji życiowej lub zawodowej 

oraz możliwość nabycia nowych kompetencji, umiejętności lub wiedzy. 

Wykres 192. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32).  

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Odbycie staży przez osoby bezrobotne; 

 Organizacja szkoleń dla uczestników projektu; 

 Dotacje na założenie działalności gospodarczej; 

 Doposażenie stanowiska pracy; 

 Utworzenie stanowiska, na którym zostanie zatrudniona osoba bezrobotna. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Projekt zakładał zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej należących do grup 

defaworyzowanych, które pozostawały bez pracy (osoby długotrwale bezrobotne, z niepełnosprawnościami, 

o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety). 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie:  

0,00%

28,13%

0,00%

25,00%

75,00%

Możliwość ciekawego
spędzenia czasu

Możliwość nabycia
nowych kompetencji,

umiejętności lub
wiedzy

Zachęta ze strony
nauczycieli,

pracodawcy, rodziny,
znajomych

Atrakcyjna forma
wsparcia

oferowanego
uczestnikom

Chęć zmiany swojej
sytuacji życiowej lub

zawodowej
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
Obciążenia należy uznać za niewielkie. Wystąpiły one, ponieważ beneficjent zdecydował się zamiast 

zatrudniać osoby będące tłumaczami języka migowego, przeszkolić własną kadrę, by pełniła funkcję 

tłumaczy. Wiązało się to z dodatkowym obciążeniem, które jednak określono jako niewielkie.  

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Aktywizacja osób z niepełnosprawnością wiązała się z koniecznością przełamania niechęci i stereotypów 

panujących wśród przedsiębiorców (pracodawców) w zakresie zasadności zatrudniania osób z 

niepełnosprawnością. Stereotypy, na które napotkano dotyczyły też płci (podział na zawody typowo „męskie” 

i typowo „kobiece). 

Na inne kwestie zwrócili uwagę natomiast uczestnicy projektów. Wskazywali oni, że problemy dotyczyły tego, 

że dotacje na otwarcie własnej działalności gospodarczej kierowane były w większości do osób z określonych 

grup wiekowych, co ich zdaniem stanowiło przejaw nierównego traktowania. Były to jednak pojedyńcze głosy. 

Wykres 193. Czy w trakcie Pana(i) uczestnictwa w projekcie pojawiły się trudności z przestrzeganiem zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym realizacji analizowanej 

zasady horyzontalnej: 

W reakcji na napotkaną trudność beneficjent podjął działania informacyjno-edukacyjne skierowane do 

potencjalnych pracodawców. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt z założenia był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zatem nie wystąpiła 

konieczność korzystania z mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

3,13%

50,00%

46,88%

Tak Nie Nie wiem/nie pamiętam
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard należy uznać za skuteczny. W ramach projektu beneficjent stosował rozwiązania, które ułatwiały 

osobom z niepełnosprawnością uczestnictwo w organizowanych szkoleniach (np. tłumaczy języka migowego). 

Zastosowanie standardu pozwoliło uzyskać bardzo wysokie efekty wśród uczestników (np. zatrudnienie). 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standardu nie stosowano w projekcie. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Działania podejmowane w projekcie były dostosowane do potrzeb zróżnicowanych grup odbiorców. 

Zawierały w swej treści również przekazy antydyskryminacyjne i równościowe, pozwalające na 

przełamywanie stereotypów. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Strona internetowa została dostosowana do standardów dostępności przez podmiot zewnętrzny zajmujący 

się projektowaniem stron zgodnie z zasadami dostępności. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standardu nie stosowano w projekcie. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Budynek, w którym realizowany był projekt został zaadaptowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

Uczestnicy projektów w większości wskazali, że stosowanie standardów nie wpłynęło na ich komfort 

uczestnictwa w badaniu. Na aspekty takie wskazał jedynie niewielki odsetek respondentów. 
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
Wykres 194. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 

uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt, poprzez aktywizacje osób z niepełnosprawnościami w dużym stopniu wpływa na analizowaną zasadę 

horyzontalną. Należy również wskazać, że zastosowane rozwiązania spowodowały, iż osoby z 

niepełnosprawnością chętnie uczestniczyły w przedsięwzięciu. 

Podkreślić należy, że projekt ma szansę w dużym stopniu wpłynąć na zasadę, co potwierdzono poprzez 

badania CAWI/CATI z jego uczestnikami. Wyniki badania wskazują, że zdaniem uczestników uwzględnianie 

zasady równości płci w ramach projektu było potrzebne. W mniejszym stopniu zauważano zasadność 

uwzględnienia zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością, 

niemniej obie zasady zostały uznane za istotne przez duży odsetek uczestników. 

3,13%

3,13%

3,13%

0,00%

0,00%

90,63%

Standard edukacyjny (np. tworzenie miejsc, w których
osoby z niepełnosprawnościami mogą się kształcić)

Standard informacyjno-promocyjny (np. przekazywanie
informacji o dostępności projektu dla osób z

niepełnosprawnościami)

Standard cyfrowy (np. dostosowanie strony internetowej
do potrzeb osób z niepełnoprawnościami)

Standard transportowy (np. zapewnienie transportu
dostosowanego do potrzeb uczestników projektu z

niepełnoprawnościami)

Standard architektoniczny (np. organizacja spotkań w
miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej

sprawności)

Żaden spośród standardów nie wpłynął na tę kwestię
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Wykres 195. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Wykres 196. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować różnicowanie możliwości uczestniczenia w 

projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym 

Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

37,50%

9,38%
6,25%

0,00%

46,88%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

31,25%

18,75%

9,38%

3,13%

37,50%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
Odnieść należy się również do tego, czy udział w projekcie miał wpływ na postrzeganie przez uczestników 

zasad horyzontalnych. W większości przypadków wskazywano na to, że trudno odnieść im się jednoznacznie 

do analizowanej kwestii. Pozostała część w przeważającej większości wskazywała, że udział w projekcie nie 

wpłynął na ich postrzeganie zasad horyzontalnych – jeszcze przed uczestnictwem w projekcie uznawali oni 

zasady za istotne i potrzebne, a projekt utwierdził ich jedynie w przekonaniu, że należy wspierać te zasady. 

Jedynie niewielki odsetek (3,13%) wskazał, że udział w projekcie wpłynął na postrzeganie analizowanych 

zasad jako ważnych.  

Wykres 197. Czy uczestnictwo w projekcie miało wpływ na zmianę postrzegania przez Pana(ią) zasad 

horyzontalnych? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Zdaniem uczestników udział w projekcie przyczynił się do zmiany ich sytuacji zawodowej – zajście takiej 

zmiany zadeklarowało 2 na 3 respondentów. W przypadku co czwartej osoby (28,13%) zaszła zmiana sytuacji 

społecznej – np. nawiązanie nowych kontaktów, integracja z innymi osobami, a co piąty uczestnik wskazał na 

inne aspekty, tj. wzrost samooceny, wzrost motywacji do działania, nabycie nowych umiejętności lub 

kompetencji itp. 

3,13%

43,75%
53,13%

Tak, w niewielkim stopniu Nie zmieniło się Trudno powiedzieć
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Wykres 198. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji społecznej 

(np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie wstydu związanego np. z ubóstwem itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Wykres 199. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji na rynku pracy (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Wykres 200. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji w innych obszarach, 

niż wymieniony wcześniej? 

28,13%

53,13%

18,75%

Tak Nie Trudno powiedzieć

68,75%

9,38%

21,88%

Tak Nie Trudno powiedzieć
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Zdaniem uczestników osiągnięte efekty mają szansę być trwałe. O braku trwałości był przekonany niespełna 

co dziesiąty uczestnik. 

Wykres 201. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu w projekcie 

mają szansę być długotrwałe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=32). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Działania informacyjno-edukacyjne dotyczące niwelowania stereotypów, skierowane do pracodawców. 

Przedstawianie obydwu płciom propozycji szkoleń/staży bez uwzględnienia podziału na zawody typowo 

„męskie” i typowo „kobiece”. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Osoby uczestniczące w projekcie zostały zaktywizowane zawodowo bez względu na płeć czy 

niepełnosprawność, w sposób adekwatny do swoich oczekiwań. Indywidualne podejście pozwoliło na 

21,88%

43,75%

34,38%

Tak Nie Trudno powiedzieć

31,25%

28,13%

9,38%

0,00%

31,25%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY 

W M.ST. WARSZAWA (III) 
aktywizację grup osób znajdujących się w trudnym położeniu na rynku pracy. Tym samym, należy uznać, że 

projekt kompleksowo realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
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Studium przypadku nr 19 – OP 9 

OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

Projekt odpowiadał na potrzeby przede wszystkim kobiet z niepełnosprawnością, które stanowią grupę 

podwójnie dyskryminowaną 

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Fundacja 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

09.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i 

zwiększaniu szans na zatrudnienie 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2018-01-01 2019-12-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

1 006 900,00 956 380,00 94,98 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

m.st. Warszawa m.st. Warszawa 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Osoby z niepełnosprawnościami z obszaru m.st. Warszawy 
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Wykres 202. Płeć uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30).  

Wykres 203. Wiek uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30).  

Wykres 204. Wykształcenie uczestników 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

73,33%

26,67%

Kobieta Mężczyzna

0,00%

46,15%

23,08%

30,77%

20-29 r.ż. 30-39 r.ż. 40-49 r.ż. Co najmniej 50 r.ż.

10,71%
7,14%

35,71%

0,00%

46,43%

Zasadnicze zawodowe Średnie techniczne Średnie ogólne Policealne Wyższe



 

328 | S t r o n a  

 

OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Projekt odpowiadał na potrzeby odbiorców poprzez wsparcie grup znajdujących się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy. Uczestnicy projektu potwierdzili, że do uczestnictwa w projekcie skłoniła ich chęć zmiany swojej 

sytuacji życiowej lub zawodowej – było to motywacją dwóch na trzech uczestników. W mniejszym stopniu 

była to atrakcyjna forma wsparcia, możliwość nabycia nowych umiejętności, kwalifikacji lub wiedzy oraz 

możliwość ciekawego spędzenia czasu. 

Wykres 205. Co skłoniło Pana(ią) do udziału w projekcie? Możliwość wskazania więcej niż 1 odpowiedzi. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Organizacja trzymiesięcznych staży zawodowych dla uczestników; 

 Organizacja kursów zawodowych dla uczestników; 

 Wsparcie ze strony doradcy zawodowego oraz opracowanie wspólnie z nim Indywidualnego Planu 

Działania dla każdego z uczestników; 

 Wsparcie coachów, trenerów pracy, psychologa i prawnika; 

 Organizacja warsztatów z zakresu kompetencji społecznych. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

Wzrost aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością z obszaru m.st. Warszawy. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Nie zaobserwowano obciążenia administracyjnego wynikającego z konieczności uwzględnienia zasad 

horyzontalnych w projekcie. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

16,67%
23,33%

0,00%

30,00%

66,67%

Możliwość ciekawego
spędzenia czasu

Możliwość nabycia
nowych kompetencji,

umiejętności lub
wiedzy

Zachęta ze strony
nauczycieli,

pracodawcy, rodziny,
znajomych

Atrakcyjna forma
wsparcia oferowanego

uczestnikom

Chęć zmiany swojej
sytuacji życiowej lub

zawodowej
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OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Napotkano na bariery dotyczące specyficznych potrzeb dotyczących zatrudnienia osób z niepełnosprawnością 

(np. konieczności odbywania rehabilitacji) lub kobiet (np. konieczność zajmowania się dzieckiem). 

Środki zastosowane w celu przeciwdziałania problemom i barierom dotyczącym realizacji analizowanej 

zasady horyzontalnej: 

W reakcji na bariery wprowadzono m.in. elastyczny czas pracy. Działania w ramach projektu (np. kursy) 

prowadzono w godzinach popołudniowych, co miało zapewnić możliwość uczestnictwa jak największej 

liczbie osób. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt z założenia był dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, zatem nie wystąpiła 

konieczność korzystania z mechanizmu. 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Godziny szkoleń oraz catering dostosowane były do specyficznych potrzeb uczestników. Również czas trwania 

spotkań i szkoleń przewidziano tak, by uwzględniały predyspozycje uczestników. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standardu nie stosowano w ramach projektu. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Materiały drukowane były dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością (wersje kontrastowe, duże 

czcionki itp.). W razie potrzeby beneficjent zapewniał możliwość wydrukowania materiałów w języku 

Braille’a. 

W ramach projektu stosowano prosty język, posługiwano się zróżnicowanymi kanałami komunikacji, by 

pozyskać uczestników, którzy wezmą udział w projekcie. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Standard uznano za powiązany ze standardem informacyjno-promocyjnym oraz za bardzo skuteczny. 

Stosowano go w odniesieniu do strony internetowej informującej o projekcie, jak też do treści powstałych w 

ramach projektu (np. dokumentów szkoleniowych w formie elektronicznej). 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu stosowano standard transportowy w dwóch postaciach: po pierwsze, jako zapewnienie 

transportu, po drugie zaś – jako zwrot kosztów za dojazd. Beneficjent wskazał, że standard ten był bardzo 

skuteczny przede wszystkim w odniesieniu do osób poruszających się na wózkach, które musza korzystać ze 

specjalistycznego transportu. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent potwierdził wysoka skuteczność stosowanego standardu. Wskazał, ze dostępność budynku jak i 

łatwy dostęp do budynku wpłynęły na możliwość uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami. 

 

Uczestnicy analizowanego projektu w większym stopniu, niż odbiorcy innych przedsięwzięć dostrzegali wpływ 

standardów dostępności na komfort uczestnictwa w projekcie. Pomimo tego, 40% badanych nie zauważyło, 

by standardy miały wpływ na tę kwestię. 

Wykres 206. Które spośród tzw. standardów dostępności w największym stopniu wpłynęły na to, że 

uczestnictwo w projekcie było dla Pana(i) bardziej komfortowe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

26,67%

10,00%

6,67%

0,00%

16,67%

40,00%

Standard edukacyjny (np. tworzenie miejsc, w których
osoby z niepełnosprawnościami mogą się kształcić)

Standard informacyjno-promocyjny (np. przekazywanie
informacji o dostępności projektu dla osób z…

Standard cyfrowy (np. dostosowanie strony internetowej
do potrzeb osób z niepełnoprawnościami)

Standard transportowy (np. zapewnienie transportu
dostosowanego do potrzeb uczestników projektu z…

Standard architektoniczny (np. organizacja spotkań w
miejscach łatwo dostępnych dla osób o ograniczonej…

Żaden spośród standardów nie wpłynął na tę kwestię
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OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Ocena, na ile działania podjęte w projektach wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na daną zasadę 

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Projekt w dużym stopniu wpłynął na zasadę horyzontalną już w swoich założeniach, gdyż był skierowany do 

osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim do niepełnosprawnych kobiet. Działania podejmowane w 

projekcie oraz sposób realizacji pozwalają na potwierdzenie, że projekt wpływa na zasadę w istotnym 

stopniu. 

Uczestnicy biorący udział w badaniu wskazali na zasadność uwzględniania zasady równości płci i równości 

szans w projekcie. W przypadku obydwu analizowanych zasad zauważa się jednak wysoki odsetek osób, które 

nie są przekonane co do tego, czy uwzględnianie zasad jest istotne. 

Wykres 207. Zasada równości płci oznacza umożliwienie równego traktowania kobiet i mężczyzn we 

wszystkich dziedzinach, w tym w zakresie zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Czy Pana(i) zdaniem 

uwzględnianie zasady równości płci w projekcie, w którym Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

20,00%
23,33%
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Wykres 208. Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

oznacza, że w realizowanych projektach nie może następować różnicowanie możliwości uczestniczenia w 

projekcie lub korzystania z jego efektów ze względu na jakąkolwiek cechę (np. ze względu na płeć, rasę, 

kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, 

niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną). Czy Pana(i) zdaniem uwzględnianie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w projekcie, w którym 

Pan(i) uczestniczył(a), było potrzebne? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Badane osoby wskazały również, czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany ich sytuacji życiowej. 

Zmianę sytuacji społecznej potwierdził co czwarty uczestnik, co trzeci natomiast potwierdził zmianę sytuacji 

zawodowej. Niewielki odsetek (3,33%) wskazał na zmianę w innych obszarach. Podkreślić należy, że 

występowanie zmian deklarowało określone grono uczestników, zatem w przypadku większości uczestników 

nie odnotowano istotnego wpływu projektu na zmianę sytuacji życiowej. 

Wykres 209. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji społecznej 

(np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie wstydu związanego np. z ubóstwem itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 
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26,67%

26,67%

46,67%

Tak Nie Trudno powiedzieć
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OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Wykres 210. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji na rynku pracy (np. 

znalezienie pracy, zmiana pracy na lepszą itp.)? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Wykres 211. Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji w innych obszarach, 

niż wymieniony wcześniej? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Pomimo, że jedynie część osób wskazywała, że w wyniku udziału w projekcie w ich sytuacji zaszła zmiana, w 

przypadku grupy osób, która odnotowała zmianę, efekty mają szansę być długotrwałe. 
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OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
Wykres 212. Czy Pana(i) zdaniem efekty, które udało się Panu(i) osiągnąć dzięki uczestnictwu w projekcie 

mają szansę być długotrwałe? 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami projektu (n=30). 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

 Zwrot kosztów dojazdu w miejsce realizacji wsparcia dla uczestników. 

 Zastosowanie indywidualnego podejścia oraz indywidualnej ścieżki aktywizacji dla każdego 

uczestnika. 

 Informowanie i edukowanie stażodawców i pracodawców w zakresie równości szans i 

niedyskryminacji. 

 Pomoc pracodawcom i stażodawcom w docieraniu do osób dyskryminowanych na rynku pracy. 

 Organizacja warsztatów uświadamiających uczestników w zakresie dyskryminacji. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Zastosowanie zasady było podstawowym założeniem projektu. Realizowane w ramach projektu 

przedsięwzięcia także odnosiły się do zasady, dlatego też należy uznać, że projekt ujmował ją w bardzo 

dużym stopniu. 
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30,00%

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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Studium przypadku nr 20 – OP 10 

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT – UTWORZENIE 

NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU  

W RADZIEJOWICACH 
Analizowana zasada horyzontalna, do której odnosi się projekt: 

Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 

Sposób odniesienia się projektu do zasady równości płci 

W ramach projektu przewidziano udział dzieci niezależnie od płci. Realizacja wsparcia przyczynić się mogła 

do powrotu kobiet na rynek pracy. W zarządzaniu projektem mogły uczestniczyć zarówno kobiety, jak i 

mężczyźni, jak i kobiety, jednak z uwagi na duża feminizację zawodu nauczycieli przedszkolnych nie 

odnotowano, by wśród personelu znalazł się mężczyzna  

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu: 

Nazwa beneficjenta Forma prawna 

Gmina Radziejowice Jednostka samorządu terytorialnego 
 

Oś priorytetowa, w ramach której wdrażany jest projekt: 

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu 

Działanie/Poddziałanie, w ramach którego wdrażany jest projekt: 

10.01.04. Edukacja przedszkolna 

Priorytet inwestycyjny, w ramach którego realizowano projekt: 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 

dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia 

umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

Fundusz, w ramach którego realizowano projekt: 

EFRR EFS 

 X  
 

Okres realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji 

2020-03-02 2021-08-31 
 

Wartość finansowa projektu (w PLN): 

Wartość ogółem Wkład UE Poziom dofinansowania (%) 

421 238,75 336 396,43 79,86 
 

Obszar realizacji projektu: 

Powiat Gmina 

Powiat żyrardowski Gmina wiejska Radziejowice 
 

Główni odbiorcy działań projektowych: 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym. 

Ocena zgodności działań w ramach projektu z potrzebami odbiorców wsparcia, w tym np. kobiet i 

mężczyzn, osób z niepełnosprawnościami: 

Ocenić należy, że potrzeby dotyczące wychowania przedszkolnego w gminie występują. Pomimo, że w 

placówce funkcjonowało już 7 grup dzieci w wieku przedszkolnym, dodatkowa, utworzona w ramach 



 

336 | S t r o n a  

 

KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT – UTWORZENIE 

NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU  

W RADZIEJOWICACH 
projektu grupa (25 osób) zapełniła się bardzo szybko. Tym samym wsparcie jest zgodne z potrzebami 

odbiorców (rodziców i opiekunów prawnych dzieci). 

Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: 

 Stworzenie warunków i odbiory infrastruktury na rzecz utworzenia nowego oddziału 

przedszkolnego; 

 Bieżąca działalność nowego oddziału przedszkolnego wraz z wydłużeniem godzin pracy oddziału; 

 Rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia na rzecz dzieci w nowym oddziale przedszkolnym; 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli. 

Planowane efekty realizacji projektu: 

 Zwiększenie dostępności dzieci z terenu gminy do wychowania przedszkolnego. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących wdrażania zasady w zestawieniu z 

osiągniętymi efektami: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Beneficjent stwierdził występowanie pewnych obciążeń, jednak uznał je za niewielkie. Stwierdził też, że 

mogą one wynikać nie z problematyczności samych zasad horyzontalnych, ale z braku doświadczenia we 

wdrażaniu projektów. 

Problemy i bariery napotkanie podczas realizacji projektu w odniesieniu do analizowanej zasady 

horyzontalnej: 

Beneficjent nie napotkał trudności ani barier w trakcie realizacji projektu. 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W projekcie nie było potrzeby stosowania mechanizmu 

Ocena skuteczności proponowanych rozwiązań – standardów stanowiących załącznik nr 2 do Wytycznych 

w zakresie realizacji zasady równości szans (…) w projekcie: 

Standard szkoleniowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie stosowano standardu. 

Standard edukacyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 
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KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT – UTWORZENIE 

NOWEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W GMINNYM PRZEDSZKOLU  

W RADZIEJOWICACH 
W ramach projektu uczestniczą dzieci z niepełnosprawnością. W ramach standardu budynek, w którym 

mieści się oddział przedszkolny oraz wejście do niego są dostosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością. 

Standard informacyjno-promocyjny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Informowanie o projekcie odbyło się za pomocą stron internetowych urzędu gminy, przedszkola oraz za 

pomocą prasy lokalnej. Prowadzono także rekrutację poprzez rozsyłanie informacji mailowej o projekcie. 

Standard cyfrowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard cyfrowy był stosowany poprzez informowanie o rekrutacji i realizowanym projekcie za pomocą 

strony internetowych wskazanych powyżej. 

Standard transportowy 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu nie ma konieczności zapewniania transportu dzieciom uczęszczającym do przedszkola. 

Standard architektoniczny 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: 

Standard zastosowano poprzez dostosowanie budynku przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. 

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

horyzontalną: 

                     
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Uzasadnienie: Projekt w dużym stopniu wpływał na realizację zasady horyzontalnej, co nastąpiło dzięki 

uwzględnieniu w grupie przedszkolnej możliwości integracji dzieci pełnosprawnych i dzieci z 

niepełnosprawnością. 

Dobre praktyki zastosowane w ramach projektu w odniesieniu do analizowanej zasady horyzontalnej: 

Beneficjent nie wskazał na stosowanie nowatorskich, unikalnych rozwiązań w ramach projektu. 

Podsumowanie – ocena projektu pod kątem zastosowania analizowanej zasady horyzontalnej:  

Pomimo braku innowacyjnych rozwiązań w zakresie uwzględnienia zasad horyzontalnych w projekcie 

wpływa on pozytywnie na zasadę horyzontalną. Pozwala bowiem na integrację dzieci z niepełnosprawnością 

z dziećmi pełnosprawnymi, a tym samym sprzyja przełamywaniu stereotypów już w najmłodszych latach. 
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2. ANALIZA SWOT 

2.1. Działania informacyjno-szkoleniowe 

Analiza SWOT – działania informacyjno-szkoleniowe 

Silne strony Słabe strony 

 Zróżnicowane kanały komunikacji 

 Kompleksowo zorganizowany system działań informacyjno-

szkoleniowych 

 Terytorialne zróżnicowanie miejsc spotkań informacyjnych i szkoleń 

 Przygotowanie przedstawicieli instytucji realizujących Program do 

prowadzenia zróżnicowanych działań informacyjnych 

i szkoleniowych 

 Otwartość IP oraz szybka reakcja na zmieniający się rynek kanałów 

informacyjnych 

 Relatywnie niewielki zasięg kanałów komunikacji w mediach 

społecznościowych 

 Brak wiedzy potencjalnych wnioskodawców/beneficjentów w 

zakresie tego, gdzie poszukiwać informacji 

 Brak zainteresowania potencjalnych wnioskodawców uzyskaniem 

wiedzy z uwagi na korzystanie z usług firm doradczych 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwość dotarcia do szerokiego grona odbiorców informacji – 

potencjalnych wnioskodawców 

 Wzrost popularności szkoleń i spotkań w formule online w wyniku 

pandemii COVID-19 

 Niewielki poziom korzystania przez potencjalnych wnioskodawców z 

social media w celu poszukiwania informacji 

 Dużo niższa jakość obsługi interesantów w punktach informacyjnych 

działających przy oddziałach WUP w Regionie Mazowieckim 

Regionalnym, niż w PIFE działającym przy WUP w Warszawie oraz 

w PIFE działających jako oddziały MJWPU 
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2.2. Zasady horyzontalne 

Analiza SWOT – zasady horyzontalne 

Silne strony Słabe strony 

 Zaangażowanie na etapie programowania środowisk zajmujących się 

równością szans i niedyskryminacją 

 Przyjęcie koncepcji uniwersalnego projektowania jako elementu 

obligatoryjnego dla wnioskodawców w zakresie działań 

infrastrukturalnych 

 Duża zbieżność świadczonego wsparcia z potrzebami osób i grup 

narażonych na dyskryminację, w tym kobiet i mężczyzn 

 Wysoki poziom uwzględnienia zasad horyzontalnych na etapie 

ewaluacji 

 Dostosowanie działań informacyjnych w ramach Programu do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością 

 Niski odsetek wniosków o dofinansowanie odrzucanych z uwagi na 

niewłaściwe odnoszenie się do zasad horyzontalnych 

 Niski odsetek nieprawidłowości i uchybień w zakresie uwzględniania 

zasad horyzontalnych w ramach kontroli 

 Niewystarczalność standardu minimum do właściwej oceny 

spełniania zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

 Deklaratywny, opisowy, trudno weryfikowalny opis uwzględniania 

zasad horyzontalnych w ramach wniosku o dofinansowanie 

(powodujący np. uznaniowość i subiektywizm podczas kontroli) 

 Brak umiejętności samodzielnego poszukiwania i selekcji informacji 

dot. zasad horyzontalnych przez potencjalnych wnioskodawców 

i beneficjentów 

Szanse Zagrożenia 

 Uwzględnienie możliwości zawarcia w konkursach kryteriów 

premiujących w zakresie oddziaływania projektu na zasady 

horyzontalne 

 Postrzeganie przez część uczestników projektów zasad 

horyzontalnych jako elementu, którego ujmowanie w projektach nie 

jest istotne 
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Analiza SWOT – zasady horyzontalne 

 Możliwość weryfikacji uwzględniania zasad horyzontalnych na wielu 

poziomach: na etapie wdrażania (poprzez kontrolę), na etapie 

monitorowania i sprawozdawczości (poprzez weryfikację wniosków o 

płatność) oraz na etapie trwałości projektu 

 Duża wiedza oraz wysoki poziom świadomości dot. zasad 

horyzontalnych wśród przedstawicieli instytucji realizujących Program 

 Korzystanie z usług firm doradczych, co powoduje, że ujęcie zasad 

horyzontalnych jest często nieadekwatne do specyfiki podmiotu 

realizującego projekt 

 Duże zróżnicowanie podregionalne w zakresie uwzględniania zasad 

horyzontalnych, przy mniejszym zakresie oraz wynikającym z tego 

wpływie (efektach) projektów na zasady horyzontalne w przypadku 

Regionu Warszawskiego Stołecznego 
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3. BENCHMARKING 

3.1. Programowanie 

WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Zaangażowanie partnerów w 

prace nad dokumentem: liczba 

powołanych zespołów 

tematycznych/ grup roboczych 

3 1 1 1 

Zaangażowanie partnerów w 

prace nad dokumentem: 

rodzaje powołanych zespołów 

tematycznych/grup roboczych 

 Zespół Zadaniowy redakcyjno-

programowy,  

 Zespół Zadaniowy ds. 

Aktualizacji i Monitorowania 

Realizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego 

i Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego oraz 

koordynacji prac nad 

przygotowaniem oraz 

wdrożeniem dokumentów 

Grupa robocza ds. wsparcia 

przygotowania Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020 

Grupa robocza wspierająca prace 

nad przygotowaniem 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 

Zespół Konsultacyjny  

ds. RPO WP 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

programowych Województwa 

Mazowieckiego dla 

perspektywy finansowej 2014-

2020; 

 Zespół Zadaniowy ds. 

rekomendacji 

Partnerzy zaangażowani do 

prac w zespołach 

zadaniowych/grupach 

roboczych: przedstawiciele 

strony rządowej 

TAK TAK TAK TAK 

Partnerzy zaangażowani do 

prac w zespołach 

zadaniowych/grupach 

roboczych: przedstawiciele 

strony samorządowej 

TAK TAK TAK TAK 

Partnerzy zaangażowani do 

prac w zespołach 

zadaniowych/grupach 

roboczych: przedstawiciele 

partnerów społeczno-

gospodarczych 

TAK TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

Partnerzy zaangażowani do 

prac w zespołach 

zadaniowych/grupach 

roboczych: przedstawiciele 

organizacji pozarządowych, 

związków zawodowych, 

środowisk naukowych 

TAK TAK NIE TAK 

SPOSÓB I STOPIEŃ UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH W RAMACH DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– kobiety 

NIE NIE NIE NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby poniżej 25 r.ż. 

NIE TAK NIE NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

NIE NIE NIE TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

dyskryminację w województwie 

– osoby poniżej 30 r.ż. 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby po 50 r.ż. 

NIE NIE NIE TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– seniorzy 

NIE TAK NIE TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby z 

niepełnosprawnościami 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

NIE TAK NIE TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

– osoby długotrwale 

bezrobotne 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby zagrożone zwolnieniem 

lub wykluczeniem społecznym 

NIE TAK NIE TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby z autyzmem, 

chorobami psychicznymi oraz 

zaburzeniami rozwoju 

NIE NIE TAK NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby nalężące do mniejszości 

narodowych i etnicznych 

NIE NIE TAK NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 
NIE NIE TAK NIE 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby przebywające w 

zakładach poprawczych, 

ośrodkach kuratorskich 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: grupy 

najbardziej narażone na 

dyskryminację w województwie 

– osoby o niskich kwalifikacjach 

zawodowych 

NIE TAK NIE TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: 

uwzględnienie kryteriów 

formalnych wyboru projektów 

pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: 

uwzględnienie kryteriów 

merytorycznych wyboru 

projektów pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: 

uwzględnienie kryteriów 

dostępowych pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK NIE TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: Powołanie do 

Zespołów zadaniowych lub grup 

roboczych pracujących nad 

projektem Programu 

przedstawicieli organizacji 

działających na rzecz równości 

szans i niedyskryminacji 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: 

monitorowanie sytuacji osób z 

grup narażonych na 

dyskryminację 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: przyjęcie na 

poziomie projektów 

obowiązkowych wskaźników 

pozwalających na sytuację osób 

TAK TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

z grup narażonych na 

dyskryminację 

Zasada równości płci: 

Powołanie do Zespołów 

zadaniowych lub grup 

roboczych pracujących nad 

projektem Programu 

przedstawicieli organizacji 

działających na rzecz równości 

płci 

TAK NIE TAK TAK 

Zasada równości płci: ocena 

wniosku o dofinansowanie z 

uwzględnieniem standardu 

minimum 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: kryteria 

wyboru projektów 

uwzględniające potrzeby grup 

narażonych na dyskryminację 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

przygotowanie projektów w 

oparciu o diagnozę sytuacji 

kobiet i mężczyzn w obszarze 

objętym projektem (odrębne 

TAK TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

pole, poza opisem standardu 

minimum) 

Zasada równości płci: 

gromadzenie danych w podziale 

na płeć 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

uwzględnienie kryteriów 

formalnych wyboru projektów 

pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

uwzględnienie kryteriów 

merytorycznych wyboru 

projektów pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

uwzględnienie kryteriów 

dostępowych pozwalających na 

respektowanie zasady 

TAK TAK NIE TAK 



 

350 | S t r o n a  

 

WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

IDENTYFIKACJA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ MAJĄCYCH NAJWIĘKSZY WPŁYW NA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH ZASAD HORYZONTALNYCH 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 3a 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8b 

TAK TAK NIE NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8i 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8iii 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8iv 

TAK TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8v 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 8vi 

TAK TAK TAK NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9a 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9b 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9i 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 
NIE TAK TAK TAK 
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WSKAŹNIK 

BENCHMARKINGU 
RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9iv 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9v 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 9vi 

NIE TAK NIE NIE 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 10a 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 10i 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 10iii 

NIE TAK TAK TAK 
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Zasada równości szans i 

niedyskryminacji: priorytety 

bezpośrednio odwołujące się do 

zasady: PI 10iv 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 8i 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 8iii 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 8iv 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 9i 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 9iv 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 
TAK TAK TAK NIE 
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odwołujące się do zasady: PI 

10a 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 10i 

TAK TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 

10iii 

NIE TAK TAK TAK 

Zasada równości płci: 

priorytety bezpośrednio 

odwołujące się do zasady: PI 

10iv 

TAK TAK TAK TAK 

Osie priorytetowe, działania i 

poddziałania w największym 

stopniu odnoszące się do 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji wraz z 

uzasadnieniem 

 Działanie 9.1. Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób 

wykluczonych i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu (PI 9i) 

W ramach wsparcia finansowane 

są działania mające na celu 

reintegracje społeczną i 

 Działanie 7.1. Rozwój działań 

aktywnej integracji (PI 9i) 

Działanie skierowane jest do grup 

osób narażonych na 

dyskryminację, co znajduje 

odzwierciedlenie w diagnozie 

przeprowadzonej na potrzeby 

Programu. Wsparcie 

ukierunkowane na 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

 Działanie 9.1. Aktywna 

integracja (PI 9i) 

W ramach wskazanych działań 

wśród grup docelowych znajdują 

się osoby narażone na 

dyskryminację. Biorąc to pod 

uwagę należy wskazać, że 

projekty wdrażane w ramach 

wskazanych działań bezpośrednio 

 Działanie 5.1. Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych 

– projekty Powiatowych 

Urzędów Pracy (PI 8i) 

Działanie odpowiada na potrzeby 

osób, które zostały wskazane w 

diagnozie jako najbardziej 

narażone na wykluczenie 

społeczne i dyskryminację, tj. 

osoby powyżej 50 r.ż. oraz osoby 
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zawodową osób z grup 

narażonych na dyskryminację. 

społecznemu oraz integrację osób 

wykluczonych pozwala na 

stwierdzenie, że działanie to 

wpisuje się całościowo w 

analizowaną zasadę 

horyzontalną. 

oddziałują na sytuację grup 

dyskryminowanych. 

bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, a także powracające 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z macierzyństwem. 

Osie priorytetowe, działania i 

poddziałania w największym 

stopniu odnoszące się do 

zasady równości płci wraz z 

uzasadnieniem 

 Działanie 8.3. Ułatwianie 

powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących 

opiekę nad dziećmi do lat 3 (PI 

8iv) 

Wsparcie skierowane jest przede 

wszystkim do kobiet, które 

powracają na rynek pracy po 

przerwie związanej z 

macierzyństwem. W ramach 

działania podejmowane są 

zróżnicowane rodzaje 

przedsięwzięć, tj. tworzenie 

miejsc opieki nad dziećmi, ale 

także finansowanie opieki nad 

dziećmi. Pozwala to na wybór 

optymalnej formy wsparcia oraz 

aktywizację zawodową kobiet. 

 Działanie 3.3. Kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz 

konkurencyjności podlaskiej 

gospodarki  

(PI 10iv) 

Działanie ukierunkowane jest na 

podnoszenie kompetencji, wiedzy 

i umiejętności młodzieży. 

Wskaźniki gromadzone są w 

podziale na płeć. Uwzględnienie 

osób młodych, poniżej 25 r.ż. oraz 

o niskich kwalifikacjach wpływa 

zarówno na równość płci, jak też 

na sprzyja zapobieganiu 

dyskryminacji wielokrotnej. 

 Działanie 10.1. Zapewnienie 

równego dostępu do wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej 

(PI 10i) 

Wspomniane działanie 

bezpośrednio oddziałuje na 

kwestię równości płci. Ułatwia 

bowiem powrót kobietom na 

rynek pracy po przerwie 

związanej z macierzyństwem. 

Wyrównuje zatem szanse kobiet 

na rynku pracy. 

 Działanie 3.1. Edukacja 

przedszkolna (PI 10i) 

Działanie zmierza do wyrównania 

możliwości zawodowych kobiet, 

przede wszystkich tych, które 

powracają na rynek pracy po 

przerwie związanej z 

macierzyństwem. 



 

356 | S t r o n a  

 

3.2. Wdrażanie 

WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

OCENA SKUTECZNOŚCI PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ – STANDARDÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 I 2 DO WYTYCZNYCH W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I 

MĘŻCZYZN W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH NA LATA 2014-2020 

Standard edukacyjny (ocena 

zgodnie ze skalą: bardzo 

skuteczny, raczej skuteczny, 

skuteczny w przeciętnym 

stopniu, raczej nieskuteczny, 

zdecydowanie nieskuteczny wraz 

z uzasadnieniem) 

Bardzo skuteczny – dzięki 

uwzględnieniu standardu w 

projektach możliwe było 

wdrożenie przedsięwzięć 

skierowanych do osób z 

niepełnosprawnością. 

Zauważono również, że zmianie 

uległa świadomość społeczna w 

zakresie tego, że osoby z 

niepełnosprawnością funkcjonują 

w społeczeństwie i są jego 

częścią.  

Bardzo skuteczny – 

dostosowanie form edukacyjnych 

do poziomu osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

przyczyniło się do zwiększenia 

dostępności działań 

projektowych. 

Raczej skuteczny – oceniając 

skuteczność standardu wzięto 

pod uwagę wyniki wywiadów 

pogłębionych, w których 

zwrócono uwagę na istotną rolę 

usług asystenckich oraz 

wspomagania dzieci z 

niepełnosprawnością w celu 

wyrównywania szans 

edukacyjnych. Oraz znaczenie 

równego dostępu do szkoleń dla 

wszystkich osób. 

Bardzo skuteczny – biorąc pod 

uwagę zakres wsparcia 

świadczonego w Programie, 

przede wszystkim w zakresie OP 

3 Edukacja oraz OP 4 Kształcenie 

zawodowe standard należy uznać 

za wpływający pozytywnie na 

efekty udzielanego wsparcia. 

Standard informacyjno-

promocyjny (ocena zgodnie ze 

skalą: bardzo skuteczny, raczej 

skuteczny, skuteczny w 

przeciętnym stopniu, raczej 

nieskuteczny, zdecydowanie 

Bardzo skuteczny – informacja 

przekazywana na stronach 

dostosowanych do specyficznych 

potrzeb odbiorców ma 

zdecydowanie szerszy zasięg. 

Jednocześnie wskazywano, że na 

standard informacyjno-

Bardzo skuteczny – w przypadku 

tego standardu pod uwagę 

wzięto fakt możliwości dotarcia 

do zdecydowanie większej liczby 

osób (odbiorców) działań 

projektowych (np. poprzez 

zastosowanie dostępnych 

Raczej skuteczny – oceniając 

skuteczność standardu wzięto 

pod uwagę wyniki badań 

(wywiadów pogłębionych), które 

wskazały, że wnioskodawcy oraz 

beneficjenci mają wystarczający 

Bardzo skuteczny – 

uwzględniając skuteczność 

standardu odwołano się do tego, 

w jaki sposób oraz z 

uwzględnieniem jakich ułatwień 

dla osób o ograniczonych 

zdolnościach poznawczych 
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nieskuteczny wraz z 

uzasadnieniem) 

promocyjny wpływają również 

nieszablonowe rozwiązania 

podejmowane przez 

beneficjentów – podano przykład 

Kolei Mazowieckich, które 

przeprowadziły kampanię 

informacyjno-promocyjną 

wskazującą na udogodnienia 

oferowane osobom z 

niepełnosprawnościami. 

dokumentów, dostępnych strony 

internetowych, nakładek 

informacyjnych w języki Braille’a 

itp.) 

dostęp do informacji w zakresie 

zasad horyzontalnych 

przekazywane są informacje o 

Programie. Uwzględniając to 

należy uznać, że standard jest 

bardzo skuteczny. 

Standard szkoleniowy (ocena 

zgodnie ze skalą: bardzo 

skuteczny, raczej skuteczny, 

skuteczny w przeciętnym 

stopniu, raczej nieskuteczny, 

zdecydowanie nieskuteczny wraz 

z uzasadnieniem) 

Bardzo skuteczny – standard ten 

powiązany jest ze standardem 

architektonicznym. Konieczne 

jest bowiem stworzenie 

warunków, w których osoby z 

niepełnosprawnością będą mogły 

korzystać z działań szkoleniowych 

i edukacyjnych, by zauważalne 

było oddziaływanie projektów. 

Bardzo skuteczny – za 

skutecznością standardu 

przemawiać mogą potrzeby 

poszczególnych grup osób z 

niepełnosprawnością, które 

często potrzebuję asystentury 

podczas udziału w szkoleniach, 

tłumacza języka migowego itp. 

Skuteczny w przeciętnym stopniu 

– oceniając skuteczność 

standardu wzięto pod uwagę 

brak odniesienia się badanych 

przedstawicieli instytucji do 

kwestii wpływu standardu na 

aktywność uczestników 

projektów z niepełnosprawnością 

Skuteczny w przeciętnym stopniu 

– oceniając skuteczność 

standardu wzięto pod uwagę 

brak odniesienia się w 

informacjach na temat 

planowanych wydarzeń 

informacji o dostosowaniu miejsc 

realizacji działań do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. 

Standard transportowy (ocena 

zgodnie ze skalą: bardzo 

skuteczny, raczej skuteczny, 

skuteczny w przeciętnym 

stopniu, raczej nieskuteczny, 

Bardzo skuteczny – standard 

pozwala zwiększyć mobilność 

osób z niepełnosprawnością, jak 

również wpływa na postrzeganie 

zasad horyzontalnych w 

społeczeństwie – wśród 

Bardzo skuteczny – za 

skutecznością standardu 

przemawiać może zarówno 

specyfika województwa (duża 

liczba gmin wiejskich, oddalenie 

części miejscowości od głównych 

Skuteczny w przeciętnym stopniu 

– oceniając skuteczność 

standardu wzięto pod uwagę 

brak odniesienia się badanych 

przedstawicieli instytucji do 

kwestii wpływu architektury na 

Bardzo skuteczny – w ocenie 

uwzględniono wymagania, jakie 

są przewidziane dla rozwoju 

systemu transportowego w 
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zdecydowanie nieskuteczny wraz 

z uzasadnieniem) 

mieszkańców regionu 

zauważalne jest bowiem, że np. 

tabor komunikacyjny 

dostosowany jest do potrzeb 

osób o ograniczonej sprawności 

(miejsca na wózki, niskie podłogi, 

podjazdy itp.), co zwiększa 

świadomość na temat tego, że 

osoby takie również są częścią 

społeczeństwa oraz cechują się 

specyficznymi potrzebami. 

ciągów komunikacyjnych oraz 

transportu publicznego), jak też 

fakt, że osoby z 

niepełnosprawnością cechują się 

ograniczoną mobilnością. 

Standard pozwala więc 

zniwelować problem tzw. 

wykluczenia komunikacyjnego. 

aktywność uczestników 

projektów z niepełnosprawnością 

Programie, uwzględniające 

standardy dostępności. 

Standard cyfrowy (ocena zgodnie 

ze skalą: bardzo skuteczny, raczej 

skuteczny, skuteczny w 

przeciętnym stopniu, raczej 

nieskuteczny, zdecydowanie 

nieskuteczny wraz z 

uzasadnieniem) 

Bardzo skuteczny – e-rozwiązania 

stanowią projekty wdrażane w 

ramach odrębnego PI (2c), ale są 

również wdrażane w ramach 

innych projektów. Pozwalają na 

zwiększenie skali zaangażowania 

osób o ograniczonej sprawności 

do udziału w organizowanych 

przedsięwzięciach. 

Bardzo skuteczny – 

 e-rozwiązania zostały uznane za 

skuteczne z uwagi na swój 

charakter (umożliwienie 

interakcji osób z 

niepełnosprawnościami bez 

konieczności wychodzenia z 

domu), jak również poprzez 

zastosowane rozwiązania 

(wdrożenie standardu cyfrowego 

w zakresie budowy strony 

internetowych). 

Bardzo skuteczny –  

e-rozwiązania zostały uznane za 

skuteczne z uwagi na swój 

charakter (umożliwienie 

interakcji osób z 

niepełnosprawnościami bez 

konieczności wychodzenia z 

domu), jak również poprzez 

zastosowane rozwiązania 

(wdrożenie standardu cyfrowego 

w zakresie budowy strony 

internetowych). 

Bardzo skuteczny – biorąc pod 

uwagę wzięto zarówno jakość 

treści przekazywanych online na 

poziomie Programu, jak też 

realizowane w ramach Programu 

przedsięwzięcia obejmujące 

zakres e-usług. 
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Standard architektoniczny (ocena 

zgodnie ze skalą: bardzo 

skuteczny, raczej skuteczny, 

skuteczny w przeciętnym 

stopniu, raczej nieskuteczny, 

zdecydowanie nieskuteczny wraz 

z uzasadnieniem) 

Bardzo skuteczny – uniwersalne 

planowanie stanowi 

obligatoryjny element oceny w 

ramach projektów 

infrastrukturalnych. Zapisy w tym 

zakresie zawarte są w 

regulaminach konkursów.  

Bardzo skuteczny – za tym, że 

standard jest skuteczny 

przemawia realizacja szkoleń w 

obiektach pozbawionych barier 

architektonicznych, a także 

przystosowanie budynku i 

parkingu przy budynku biura 

projektu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

Bardzo skuteczny – 

uwzględnienie tego standardu 

pozwoliło zwiększyć dostępność 

architektoniczną obiektów dla 

osób z niepełnosprawnościami, a 

także zmodernizować elementy 

ułatwień dostępu, które były 

wyeksploatowane/zniszczone. 

Skuteczny w przeciętnym stopniu 

– oceniając skuteczność 

standardu wzięto pod uwagę 

brak odniesienia się w 

informacjach na temat 

planowanych wydarzeń 

informacji o dostosowaniu miejsc 

realizacji działań do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością. 

POSTĘP W WYPEŁNIANIU ZADAŃ OKREŚLONYCH W AGENDZIE DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOŚCI SZANS W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020 

Sposób wypełnienia działania: 

szkolenia nastawione 

na podniesienie świadomości 

pracowników instytucji 

zaangażowanych we wdrażanie 

Programu 

Przedstawiciele IZ oraz IP 

uczestniczyli w szeregu szkoleń 

wewnętrznych, a także 

organizowanych przez podmioty 

zewnętrzne, w tym w szkoleniach 

na poziomie ministerialnym. 

W ramach systemu 

instytucjonalnego organizowane 

był szkolenia dla pracowników 

instytucji: zarówno wewnętrzne, 

jak też zewnętrzne, 

organizowane na poziomie 

centralnym oraz organizowane 

przez podmioty zewnętrzne. 

W ramach systemu 

instytucjonalnego organizowane 

był szkolenia dla pracowników 

instytucji: zarówno wewnętrzne, 

jak też zewnętrzne, 

organizowane na poziomie 

centralnym oraz organizowane 

przez podmioty zewnętrzne. 

W ramach systemu 

instytucjonalnego organizowane 

był szkolenia dla pracowników 

instytucji: zarówno wewnętrzne, 

jak też zewnętrzne, 

organizowane na poziomie 

centralnym oraz organizowane 

przez podmioty zewnętrzne. 

Sposób wypełnienia działania: 

budowanie otoczenia 

instytucjonalnego realizacji 

zasady równości szans i 

dostępności 

Budowanie otoczenia 

instytucjonalnego w zakresie 

równości szans i niedyskryminacji 

następuje w zróżnicowany 

sposób – poprzez zapewnianie 

Budowanie otoczenia 

instytucjonalnego następuje 

poprzez szkolenia pracowników, 

a także poprzez uwzględnianiu 

Otoczenie instytucjonalne 

dotyczące realizacji zasady 

równości szans i dostępności 

należy uznać za rozbudowane. 

Przejawia się to np. w: 

Budowa otoczenia 

instytucjonalnego odbywa się 

poprzez stałe zwiększanie wiedzy 

pracowników (poprzez szkolenia, 

a także poprzez współpracę z 
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dostępności architektonicznej 

budynków, zwiększanie 

kompetencji i wiedzy 

pracowników instytucji systemu 

realizacji Programu w zakresie 

zasad horyzontalnych czy 

poprzez bieżące monitorowanie 

realizacji zasad na poziomie 

sprawozdawczości oraz stały 

przegląd dokumentacji 

programowej. 

prac gremiów partnerskich w 

ramach realizacji Programu. 

 Uwzględnieniu zasady w 

ramach prac KM 

 Uwzględnieniu zasady w 

ramach prac GSE 

 Weryfikacji dostępności 

dokumentów tworzonych w 

ramach Programu 

 Funkcjonowaniu dostępnej 

strony internetowej 

Programu 

 Stosowaniu mechanizmu 

racjonalnych usprawnień 

gremiami partnerskimi na etapie 

realizacji Programu. 

Sposób wypełnienia działania: 

organizacja szkoleń 

specjalistycznych dla 

beneficjentów z zakresu 

przestrzegania i uwzględniania 

w ramach projektów zasad 

równości szans, niedyskryminacji 

i dostępności 

Dotychczas zorganizowano 10 

szkoleń dot. zasad 

horyzontalnych, skierowanych do 

beneficjentów i wnioskodawców. 

Tematyka jest też poruszana w 

ramach szkoleń dot. innych 

zagadnień (np. aplikowania o 

wsparcie). 

W ramach systemu wdrażania 

zorganizowano jedno szkolenie 

odwołujące się w sposób 

bezpośredni do zasad 

horyzontalnych. 

W ramach systemu wdrażania 

zorganizowano jedno szkolenie 

odwołujące się w sposób 

bezpośredni do zasad 

horyzontalnych. Ponadto zasady 

te stanowią element każdego 

szkolenia dla beneficjentów i 

wnioskodawców. 

W ramach systemu wdrażania 

zorganizowano jedno szkolenie 

odwołujące się w sposób 

bezpośredni do zasad 

horyzontalnych. Ponadto zasady 

te stanowią element każdego 

szkolenia dla beneficjentów i 

wnioskodawców. 

Liczba szkoleń specjalistycznych 

dotyczących zasad 
1 0 1 2 
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horyzontalnych ogółem dla 

beneficjentów 

Liczba szkoleń specjalistycznych 

dotyczących zasady równości 

szans i niedyskryminacji dla 

beneficjentów 

9 1 1 2 

Liczba szkoleń specjalistycznych 

dotyczących zasady równości płci 

dla beneficjentów 

0 0 0 1 

Sposób wypełnienia działania: 

przygotowanie poradnika dla 

beneficjentów z tego zakresu 

oraz udostępnianie informacji z 

tego zakresu na stronie 

internetowej Programu wraz z 

oceną stopnia realizacji 

Przygotowanie Podręcznika 

stanowiło zadanie IK UP. W 

ramach RPO wymagane było 

zamieszczenie sporządzonego 

dokumentu na stronie 

internetowej Programu. W 

wyniku analizy stwierdzono, że 

zadanie zostały wykonane. 

Przygotowanie Podręcznika 

stanowiło zadanie IK UP. W 

ramach RPO wymagane było 

zamieszczenie sporządzonego 

dokumentu na stronie 

internetowej Programu. W 

wyniku analizy stwierdzono, że 

zadanie zostały wykonane. 

Przygotowanie Podręcznika 

stanowiło zadanie IK UP. W 

ramach RPO wymagane było 

zamieszczenie sporządzonego 

dokumentu na stronie 

internetowej Programu. W 

wyniku analizy stwierdzono, że 

zadanie zostały wykonane. 

Przygotowanie Podręcznika 

stanowiło zadanie IK UP. W 

ramach RPO wymagane było 

zamieszczenie sporządzonego 

dokumentu na stronie 

internetowej Programu. W 

wyniku analizy stwierdzono, że 

zadanie zostały wykonane. 

Sposób wypełnienia działania: 

przestrzeganie wytycznych dla 

instytucji zarządzających i 

wdrażających fundusze unijne na 

lata 2014-2020 wraz z oceną 

stopnia realizacji 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 



 

362 | S t r o n a  

 

WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2014-

2020 są przestrzegane, zaś 

wszystkie elementy wskazane w 

tych wytycznych są 

implementowane do Programu. 

Stopień wypełnienia zadania 

należy ocenić jako duży. 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2014-

2020 są przestrzegane, zaś 

wszystkie elementy wskazane w 

tych wytycznych są 

implementowane do Programu. 

Stopień wypełnienia zadania 

należy ocenić jako duży. 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2014-

2020 są przestrzegane, zaś 

wszystkie elementy wskazane w 

tych wytycznych są 

implementowane do Programu. 

Stopień wypełnienia zadania 

należy ocenić jako duży. 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 oraz 

Wytyczne w zakresie realizacji 

zasady partnerstwa na lata 2014-

2020 są przestrzegane, zaś 

wszystkie elementy wskazane w 

tych wytycznych są 

implementowane do Programu. 

Stopień wypełnienia zadania 

należy ocenić jako duży. 

Sposób wypełnienia działania: 

analiza dokumentacji pod kątem 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami wraz z 

oceną stopnia realizacji 

Dokumenty poewaluacyjne 

zamieszczone na stronie 

internetowej Programu są 

dostosowane do standardów 

dostępności. Zgodność 

powstałych dokumentów z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 

stanowi ponadto jeden z 

Dokumenty poewaluacyjne 

zamieszczone na stronie 

internetowej Programu są 

dostosowane do standardów 

dostępności. Zgodność 

powstałych dokumentów z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 

stanowi ponadto jeden z 

Dokumenty poewaluacyjne 

zamieszczone na stronie 

internetowej Programu są 

dostosowane do standardów 

dostępności. Zgodność 

powstałych dokumentów z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 

stanowi ponadto jeden z 

Dokumenty poewaluacyjne 

zamieszczone na stronie 

internetowej Programu są 

dostosowane do standardów 

dostępności. Zgodność 

powstałych dokumentów z 

Wytycznymi w zakresie realizacji 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020 

stanowi ponadto jeden z 
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wymogów stawianych 

wykonawcom w SOPZ. Biorąc 

pod uwagę techniczne aspekty 

dokumentów i innych treści 

zamieszczanych na stronie 

internetowej Programu należy 

uznać, że zadanie to jest w 

dużym stopniu realizowane. 

wymogów stawianych 

wykonawcom w SOPZ. Biorąc 

pod uwagę techniczne aspekty 

dokumentów i innych treści 

zamieszczanych na stronie 

internetowej Programu należy 

uznać, że zadanie to jest w 

dużym stopniu realizowane. 

wymogów stawianych 

wykonawcom w SOPZ. Biorąc 

pod uwagę techniczne aspekty 

dokumentów i innych treści 

zamieszczanych na stronie 

internetowej Programu należy 

uznać, że zadanie to jest w 

dużym stopniu realizowane. 

wymogów stawianych 

wykonawcom w SOPZ. Biorąc 

pod uwagę techniczne aspekty 

dokumentów i innych treści 

zamieszczanych na stronie 

internetowej Programu należy 

uznać, że zadanie to jest w 

dużym stopniu realizowane. 

OBCIĄŻENIE ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z KONIECZNOŚCIĄ UWZGLĘDNIENIA ZASAD HORYZONTALNYCH 

Skala obciążenia 

administracyjnego związanego z 

koniecznością uwzględniania 

zasad horyzontalnych wśród 

instytucji (wg skali: duże, 

przeciętne, małe) 

małe małe małe małe 

Czynności powodujące 

nadmierne obciążenie 

administracyjne po stronie 

instytucji 

Obciążenie należy uznać za 

niewielkie. Największe 

obciążenie występowało na 

początku perspektywy 

finansowej i wynikało z 

konieczności opracowania 

dokumentacji regulującej 

działanie systemu realizacji 

Obciążenie należy uznać za 

niewielkie. Największe 

obciążenie występowało na 

początku perspektywy 

finansowej i wynikało z 

konieczności opracowania 

dokumentacji regulującej 

działanie systemu realizacji 

Biorąc pod uwagę, że obciążenie 

oceniono jako niewielkie, brak 

jest czynności, które można 

określić jako nadmierne 

obciążenie administracyjne 

Nie zidentyfikowano. 
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Programu zgodnie z zasadami 

horyzontalnymi. 

Programu zgodnie z zasadami 

horyzontalnymi. 

Możliwości zmniejszenia 

obciążenia administracyjnego po 

stronie instytucji 

Biorąc pod uwagę, że obciążenie 

oceniono jako niewielkie, brak 

jest czynności, które można 

określić jako nadmierne 

obciążenie administracyjne, a 

tym samym – niezasadnym jest 

wskazywanie możliwości 

zmniejszenia skali tego 

obciążenia. 

Biorąc pod uwagę, że obciążenie 

oceniono jako niewielkie, brak 

jest czynności, które można 

określić jako nadmierne 

obciążenie administracyjne, a 

tym samym – niezasadnym jest 

wskazywanie możliwości 

zmniejszenia skali tego 

obciążenia. 

Biorąc pod uwagę, że obciążenie 

oceniono jako niewielkie, brak 

jest czynności, które można 

określić jako nadmierne 

obciążenie administracyjne, a 

tym samym – niezasadnym jest 

wskazywanie możliwości 

zmniejszenia skali tego 

obciążenia. 

Brak konieczności podejmowania 

działań zaradczych. 

SKALA ZASTOSOWANIA MECHANIZMU RACJONALNYCH UPRAWNIEŃ 

Odsetek projektów, w których 

zastosowano mechanizm 

racjonalnych usprawnień 

0,89% 5,7% 10,79% b.d. 

SKALA PROJEKTÓW NEUTRALNYCH W EFRR W ODNIESIENIU DO ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN 

Odsetek projektów neutralnych 

wobec zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach EFRR 

0% 69,24% 14,13% b.d. 
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TRUDNOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZASAD HORYZONTALNYCH, NA KTÓRE NAPOTYKALI PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM ORAZ 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Trudności dot. wdrażania – po 

stronie instytucji programowych 
Nie zidentyfikowano. 

Trudności generowało 

zrozumienie przez pracowników 

zajmujących się osiami 

współfinansowanymi z EFS 

zagadnień związanych ze 

standardem architektonicznym 

(kwestie techniczne) – nie mieli 

oni bowiem dedykowanych temu 

szkoleń. 

Na etapie wdrażania nie 

zaobserwowano trudności po 

stronie instytucji programowych. 

Upatrywano tego w 

zaangażowaniu pracowników – 

przejawiającym się we 

współpracy pracowników IZ oraz 

IP w zakresie określania 

wymogów dot. zasad 

horyzontalnych w dokumentacji 

konkursowej oraz w edukowaniu 

wnioskodawców. 

Nie zidentyfikowano. 

Trudności występowały raczej po 

stronie beneficjentów w zakresie 

prawidłowego rozumienia zasad 

horyzontalnych. 

Sposoby radzenia sobie z 

trudnościami przez instytucje 

programowe 

Nie zidentyfikowano trudności. 

W celu minimalizowania wpływu 

trudności podejmowano 

samokształcenie. 

Na etapie wdrażania nie 

zaobserwowano trudności po 

stronie instytucji programowych. 

Upatrywano tego w 

zaangażowaniu pracowników – 

przejawiającym się we 

współpracy pracowników IZ oraz 

IP w zakresie określania 

wymogów dot. zasad 

horyzontalnych w dokumentacji 

Nie zidentyfikowano trudności. 

W opinii przedstawicieli Instytucji 

Zarządzającej nie występują 

trudności, zaś same zasady 

horyzontalne są traktowane jako 

element, który powinien być 

oczywisty dla wnioskodawców i 

przedstawicieli instytucji 

realizujących Program, dlatego 

też zagadnienia dot. zasad 
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konkursowej oraz w edukowaniu 

wnioskodawców. 

horyzontalnych nie zostały 

szczególnie uwypuklone w 

dokumentach programowych. 

Pomimo tego nie obserwuje się 

problemów w zakresie 

stosowania zasad horyzontalnych 

(polegających np. na odrzuceniu 

wniosków o dofinansowanie z 

uwagi na niewłaściwe 

odnoszenie się do zasad 

horyzontalnych, zapytań 

wnioskodawców w zakresie 

stosowania zasad 

horyzontalnych). 

W odniesieniu do trudności 

napotykanych przez 

beneficjentów podjęto szereg 

szkoleń uwzględniających 

również tematykę zasad 

horyzontalnych. 
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UJĘCIE ZASAD HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE SYSTEMU KONTROLI 

Uwzględnienie tematyki zasad 

horyzontalnych w ramach 

Rocznego Planu Kontroli 

TAK: 

 pośrednio, na listach 

sprawdzających 

 bezpośrednio, poprzez 

wskazanie zakresu wizyt 

monitoringowych w ramach 

określonych działań i 

poddziałań w RPK 

TAK – pośrednio – w ramach 

kontroli na miejscu realizacji 

projektu badana jest 

prawidłowość realizacji polityk 

horyzontalnych, w tym równości 

szans i niedyskryminacji 

i równości szans płci oraz 

prawidłowość realizacji 

projektów partnerskich. 

Odpowiednie zapisy ku temu 

znajdują się na listach 

sprawdzających 

wykorzystywanych w ramach 

przeprowadzania kontroli. 

TAK – pośrednio, poprzez 

przyjęty sposób doboru próby i 

zakres kontrolowanej 

dokumentacji. 

TAK – pośrednio – na listach 

sprawdzających 

PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Uwzględnienie równości płci jako 

kryterium w ramach doboru 

próby projektów do kontroli 

Kryterium nie jest uwzględniane 

podczas doboru próby do 

kontroli. 

Kryterium nie jest uwzględniane 

podczas doboru próby do 

kontroli. 

W ramach kontroli 

prowadzonych w Programie nie 

odnotowano, by równość płci 

Kryterium nie jest uwzględniane 

podczas doboru próby do 

kontroli. 
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stanowiła kryterium doboru 

próby do kontroli. Element ten 

jest weryfikowany jednak w 

ramach kontroli całego projektu 

poprzez sprawdzenie zgodności 

realizowanego projektu z 

założeniami oraz sprawdzenie 

zgodności faktycznej realizacji 

projektu ze standardami 

dostępności – w ten sposób 

uwzględniona jest również 

zasada równości płci i jej kontrola 

w projektach. Podejście takie jest 

zgodne z Wytycznymi w zakresie 

realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

Zakres dokumentacji dot. 

stosowania zasad 

horyzontalnych, podlegający 

kontroli 

Zakres dokumentacji jest zależny 

od tematyki projektu, może objąć 

np. listy obecności, formularze 

zgłoszeniowe uczestników do 

Zakres dokumentacji jest zależny 

od tematyki projektu, może objąć 

np. listy obecności, formularze 

zgłoszeniowe uczestników do 

Kontrola danych dot. 

uczestników projektów w 

przypadku rozliczania kosztów 

rzeczywiście poniesionych. 

Zakres dokumentacji jest zależny 

od tematyki projektu, może objąć 

np. listy obecności, formularze 

zgłoszeniowe uczestników do 
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projektu itp., w celu zbadania 

wypełniania zasad 

horyzontalnych. 

projektu itp., w celu zbadania 

wypełniania zasad 

horyzontalnych. 

W przypadku kosztów 

ryczałtowych – dokumentacja 

potwierdzająca poniesienie 

wydatków. 

Weryfikacja pogłębiona 

dokumentacji obejmuje również 

zagadnienie kwalifikowalności 

uczestników projektów. 

projektu itp., w celu zbadania 

wypełniania zasad 

horyzontalnych. 

Uwzględnienie zapisów dot. 

zasad horyzontalnych na listach 

sprawdzających 

wykorzystywanych w trakcie 

kontroli 

TAK TAK TAK TAK 

TRUDNOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZASAD HORYZONTALNYCH, NA KTÓRE NAPOTYKALI PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM ORAZ 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Trudności dot. kontroli – po 

stronie instytucji programowych 

Niewystarczające opisy dot. 

wdrażania zasad horyzontalnych 

w ramach wniosku o 

dofinansowanie 

Nie wystąpiły większe trudności, 

a jednostkowe przypadki 

trudności dot. zasad 

horyzontalnych w projektach. 

Na etapie kontroli nie wystąpiły 

problemy dotyczące 

uwzględniania zasad 

horyzontalnych. 

Nie zidentyfikowano. 

Sposoby radzenia sobie z 

trudnościami przez instytucje 

programowe 

Wprowadzenie modyfikacji 

wzoru wniosku o 

dofinansowanie, polegające na 

Występujące trudności 

niwelowano poprzez stałą, bliską 

współpracę opiekuna projektu z 

beneficjentem. 

Na etapie kontroli nie wystąpiły 

problemy dotyczące 

uwzględniania zasad 

horyzontalnych. 

Nie zidentyfikowano trudności. 
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stworzeniu odrębnych pól do 

opisu zasad horyzontalnych 

3.4. Ewaluacja 
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PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Sposób uwzględnienia zasad 

horyzontalnych na etapie 

przygotowania ewaluacji 

(założenia do badania, 

zagadnienia objęte ewaluacją 

itp.) 

SOPZ – zastrzeżenie dot. 

konieczności dostosowania 

wszystkich produktów 

zamawianej ewaluacji do 

Standardów dostępności 

SOPZ – zastrzeżenie dot. 

konieczności przedstawiania 

wyników badań, tam, gdzie jest 

to możliwe, w podziale na płeć i 

sytuację społeczną danej osoby. 

Plan ewaluacji – zaplanowanie 

przeprowadzenia ewaluacji dot. 

SOPZ przewiduje konieczność 

sporządzenia dokumentacji 

poewaluacyjnej zgodnie z 

Krajowymi Ramami 

Interoperacyjności oraz 

standardami dostępności.  

Wyniki są przedstawiane 

wszędzie, gdzie jest to zasadne, 

w podziale na płeć. 

W planie ewaluacji przewidziano 

realizację badania dot. zasad 

horyzontalnych. 

Na poziomie ewaluacji 

uwzględniane jest zarówno 

dostosowanie dokumentów 

ewaluacyjnych oraz wszystkich 

produktów powstałych w wyniku 

badania do standardów 

dostępności, jak również 

przedstawienie, tam, gdzie jest to 

zasadne, wszystkich wyników w 

podziale na wiek, płeć, 

niepełnosprawność oraz inne 

cechy różnicujące uczestników 

projektów, mogące kwalifikować 

Plan ewaluacji – zaplanowanie 

przeprowadzenia ewaluacji dot. 

zasad horyzontalnych 
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przede wszystkim zasad 

horyzontalnych 

Plan ewaluacji – określenie na 

etapie metod badawczych 

dostosowania ich do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami 

(np. poprzez zastosowanie badań 

telefonicznych zamiast 

bezpośrednich, co pozwala na 

udział osób o ograniczonych 

zdolnościach poruszania się w 

badaniu). 

ich do grupy osób narażonych na 

dyskryminację. 

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH EWALUACJI A ICH WPŁYW NA ZAPEWNIENIE ZASAD HORYZONTALNYCH 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: KJE 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: JE 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: IZ 
TAK TAK TAK 

TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: IP 
TAK TAK TAK 

TAK 
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Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: KE 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: KM 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: GSE 

Gremium nie funkcjonuje  

w ramach Programu 
TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: ewaluatorzy 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces ewaluacji: Inne podmioty 

środowiska eksperckie 

i akademickie 
NIE NIE TAK 

Powołanie Grupy Sterującej 

Ewaluacją 
NIE TAK TAK TAK 

Tryb powołania Grupy Sterującej 

Ewaluacją 

Gremium nie funkcjonuje  

w ramach Programu 
Uchwała Zarządu Województwa 

Zarządzenie  

Marszałka Województwa 

Powierzenie zadań z tego zakresu 

Zespołowi Sterującemu Strategią 

Rozwoju Województwa 

Pomorskiego 

Podmioty uczestniczące w 

Grupie Sterującej Ewaluacją: 

przedstawiciele instytucji 

zaangażowanych w realizację 

RPO WP 2014-2020 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK TAK 
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Podmioty uczestniczące w 

Grupie Sterującej Ewaluacją: 

przedstawiciele środowiska 

eksperckiego 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK NIE TAK 

Podmioty uczestniczące w 

Grupie Sterującej Ewaluacją: 

przedstawiciele instytucji 

realizujących badania, 

ekspertyzy, ewaluacje 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK NIE NIE 

Podmioty uczestniczące w 

Grupie Sterującej Ewaluacją: 

przedstawiciele partnerów spoza 

administracji publicznej – 

partnerzy gospodarczy, 

społeczni, przedstawiciele 

podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
NIE NIE TAK 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie 

dla JE RPO w zakresie realizacji 

procesu ewaluacji RPO, w tym 

zwiększenia jego jakości i 

efektywności, w szczególności 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK NIE 
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przy przeglądzie PE RPO WP oraz 

jego aktualizacji 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: Wsparcie 

w zakresie realizacji procesu 

ewaluacji RPO, w tym 

zwiększenia jego jakości i 

efektywności, w szczególności 

przy formułowaniu założeń 

planowanego badania 

ewaluacyjnego 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK NIE 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie w 

zakresie realizacji procesu 

ewaluacji RPO, w tym 

zwiększenia jego jakości i 

efektywności, w szczególności 

przy ocenie dokumentów 

tworzonych w ramach badań 

ewaluacyjnych 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK TAK 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie w 

zakresie realizacji procesu 

ewaluacji RPO, w tym 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK NIE NIE 
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zwiększenia jego jakości i 

efektywności, w szczególności 

przy opracowywaniu rozwiązań 

służących podniesieniu jakości i 

efektywności procesu ewaluacji, 

np. w zakresie zlecania i 

realizacji badań, współpracy z 

Wykonawcami, sposobów 

wykorzystania oraz 

upowszechniania wyników 

badań 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie w 

zakresie realizacji procesu 

ewaluacji RPO, w tym 

zwiększenia jego jakości i 

efektywności, w szczególności 

przy rozpowszechnianiu 

wyników przeprowadzonych 

badań ewaluacyjnych wśród 

reprezentowanych środowisk 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK NIE NIE 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie 

przy formułowaniu kryteriów 

wyboru wykonawcy badania 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK NIE 
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ewaluacyjnego oraz kryteriów 

oceny ofert składanych przez 

oferentów 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: 

monitorowanie procesu 

wdrażania rekomendacji 

sformułowanych w wyniku 

przeprowadzonych ewaluacji 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK TAK TAK 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: pomoc w 

budowaniu potencjału 

ewaluacyjnego poprzez 

gromadzenie i szerzenie wiedzy 

w zakresie ewaluacji 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
TAK NIE NIE 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: pomoc w 

budowaniu potencjału 

ewaluacyjnego poprzez udział w 

szkoleniach, warsztatach w 

zakresie ewaluacji 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
NIE NIE NIE 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: wsparcie 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
NIE NIE NIE 
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dla Jednostki Ewaluacyjnej w 

zakresie prac nad perspektywą 

2021-2027 w kontekście 

konsultacji wstępnego raportu 

końcowego i zawartych tam 

rekomendacji. 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: nadanie 

statusu rekomendacjom 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
NIE NIE TAK 

Zakres zadań zleconych Grupie 

Sterującej Ewaluacją: zgłaszanie 

propozycji ewaluacji ad hoc 

wynikających z bieżących potrzeb 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu 
NIE NIE NIE 

TRUDNOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZASAD HORYZONTALNYCH, NA KTÓRE NAPOTYKALI PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM ORAZ 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Trudności dot. ewaluacji – po 

stronie instytucji programowych 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Sposoby radzenia sobie z 

trudnościami przez instytucje 

programowe 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie ewaluacji nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 
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PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Sposób monitorowania zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn 

Poprzez monitorowanie 

wskaźników w podziale na płeć 

Poprzez monitorowanie 

wskaźników w podziale na płeć 

Poprzez monitorowanie 

wskaźników w podziale na płeć 

Poprzez monitorowanie 

wskaźników w podziale na płeć 

Sposób monitorowania zasady 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Poprzez gromadzenie danych na 

temat sytuacji społecznej oraz 

niepełnosprawności uczestników 

Poprzez gromadzenie danych na 

temat sytuacji społecznej oraz 

niepełnosprawności uczestników 

Poprzez gromadzenie danych na 

temat sytuacji społecznej oraz 

niepełnosprawności uczestników 

Poprzez gromadzenie danych na 

temat sytuacji społecznej oraz 

niepełnosprawności uczestników 

TRUDNOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZASAD HORYZONTALNYCH, NA KTÓRE NAPOTYKALI PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM ORAZ SPOSOBY 

RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

Marszałek Województwa 

(Przewodniczący) 

TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

liczba przedstawicieli strony 

rządowej 

10 osób 10 osób 10 osób 10 osób 



 

379 | S t r o n a  

 

WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

liczba przedstawicieli strony 

samorządowej 

21 osób 13 osób 10 osób 16 osób 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

liczba przedstawicieli partnerów 

społeczno-gospodarczych – w 

tym przedstawiciele organizacji 

związkowych, organizacji 

pracodawców, izb 

gospodarczych, środowiska 

naukowego, organizacji 

pozarządowych 

23 osoby 21 osób 18 osób 18 osób 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

liczba obserwatorów 

16 osób 11 osób 20 osób 30 osób 

Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

liczba przedstawicieli Komisji 

Europejskiej 

3 osoby 1 osoba 3 osoby 2 osoby 
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Podmioty zaangażowane w 

prace Komitetu Monitorującego: 

inne podmioty 

NIE 
TAK – eksperci ds. rozwoju 

regionu (3 osoby) 
NIE NIE 

Grupy robocze powołane w 

ramach prac Komitetu 

Monitorującego: liczba 

powołanych grup 

11 1 1 1 

Grupy robocze powołane w 

ramach prac Komitetu 

Monitorującego – rodzaje 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej I – 

Wykorzystanie działalności 

badawczo-rozwojowej 

w gospodarce 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej II – 

Wzrost potencjału e-Mazowsza 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej III – 

Rozwój potencjału 

innowacyjnego i 

przedsiębiorczości 

Grupa Robocza ds. efektywnego 

wykorzystania Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach 

RPOWP na lata 2014-2020 

Grupa robocza ds. 

przedsiębiorstw i innowacji 

Grupa Robocza organizacji 

pozarządowej województwa 

pomorskiego „Partner Kluczowy” 
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 Grupa robocza do spraw 

kryteriów wyboru projektów w 

zakresie monitorowania 

postępu realizacji Osi 

Priorytetowej IV – Przejście na 

gospodarkę niskoemisyjną 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej V – 

Gospodarka przyjazna 

środowisku 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej VI – 

Jakość życia 

 Grupa robocza do spraw 

kryteriów wyboru projektów w 

zakresie monitorowania 

postępu realizacji Osi 

Priorytetowej VII – Rozwój 

regionalnego systemu 

transportowego 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 
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realizacji Osi Priorytetowej VIII 

– Rozwój rynku pracy 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej IX – 

Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z 

ubóstwem 

 Grupa robocza w zakresie 

monitorowania postępu 

realizacji Osi Priorytetowej X – 

Edukacja dla rozwoju regionu 

 Grupa robocza do spraw 

horyzontalnych 

Przedstawienie wskaźników dot. 

osób w podziale na płeć 
TAK TAK TAK TAK 
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PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Poruszanie zagadnień dot. zasad 

horyzontalnych w ramach 

spotkań i szkoleń 

Zagadnienia były poruszane 

również w ramach szkoleń i 

spotkań bezpośrednio nie 

odnoszących się do zasad 

horyzontalnych 

Z uwagi na brak materiałów ze 

szkoleń na stronie internetowej 

Programu, trudno odnieść się do 

kwestii tego, czy działanie takie 

jest realizowane. Programy 

szkoleń nie wskazują na to, by 

było ono podejmowane. 

Zagadnienia były poruszane 

również w ramach szkoleń i 

spotkań bezpośrednio nie 

odnoszących się do zasad 

horyzontalnych 

Zagadnienia stanowiły część 

szkoleń i spotkań informacyjnych 

niezależnie od tematyki 

podejmowanej w ramach 

wydarzenia. 

Liczba szkoleń i spotkań 

informacyjnych poświęconych w 

całości zasadom horyzontalnym 

10 wydarzeń: 

 9 – dot. równości i 

niedyskryminacji 

 1 – dot. ogółem zasad 

horyzontalnych 

9 wydarzeń – dot. równości i 

niedyskryminacji 

2 wydarzenia: 

 1 – dot. równości i 

niedyskryminacji 

 1 – dot. ogółem zasad 

horyzontalnych 

1 wydarzenie – dot. równości i 

niedyskryminacji 

Liczba udostępnionych 

materiałów, poradników itp., 

dot. zasad horyzontalnych 

2 szt.: 

 Realizacja zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

Poradnik dla realizatorów 

projektów i instytucji systemu 

2 szt.: 

 Jak realizować zasadę 

równości szans kobiet i 

mężczyzn w projektach 

finansowanych z funduszy 

europejskich 2014-2020 

7 szt.: 

 Realizacja zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Poradnik dla realizatorów 

projektów i instytucji systemu 

1 szt.: 

 Fundusze Europejskie bez 

barier. Usprawnienia dla osób 

z niepełnosprawnością 
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wdrażania funduszy 

europejskich 2014-2020 

 Fundusze Europejskie bez 

barier. Usprawnienia dla osób 

z niepełnosprawnością 

 Realizacja zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

wdrażania funduszy 

europejskich 2014-2020 

 Dostępność serwisów 

internetowych – dobre 

praktyki w projektowaniu 

serwisów internetowych 

 Europejskie standardy 

przygotowania tekstu łatwego 

do czytania i zrozumienia 

 E-podręcznik dostępny dla 

wszystkich 

 Dostępne wydarzenia w 

praktyce 

 Praktyczny poradnik savoir-

vivre wobec osób 

niepełnosprawnych 

 Jak wdrażać Ustawę o 

zapewnianiu dostępności? 

Sposób promowania zasad 

horyzontalnych na stronie 

Programu 

1) Zakładka „Pobierz poradniki i 

publikacje” 

2) Umieszczanie na stronie 

internetowej materiałów 

szkoleniowych dot. zasad 

horyzontalnych 

Na stronie internetowej 

pojawiają się informacje o tym, w 

jaki sposób podczas szkoleń, 

spotkań informacyjnych i 

wydarzeń w ramach Programu 

zapewniana jest dostępność dla 

osób o ograniczonej sprawności. 

Umieszczanie na stronie 

internetowej materiałów 

szkoleniowych dot. zasad 

horyzontalnych 

Zakładka „Poznaj zasady 

działania Programu” zawiera 

odrębną podstronę „Zasada 

równości szans i 

niedyskryminacji” 
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Rodzaje wydarzeń informacyjno-

promocyjnych zorganizowanych 

we współpracy z partnerami 

Zorganizowano łącznie 18 

wydarzeń, w tym: 

 Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich 

 Forum Rozwoju Mazowsza 

 Mazowieckie Dni Partnerstwa 

 Konkurs „Lider zmian” 

Współpraca zgodnie ze 

sprawozdaniem rocznym polega 

na: 

 przekazywaniu 

bieżących i odpowiednio 

sprofilowanych pod 

kątem odbiorcy 

informacji, 

 zapraszaniu do udziału 

w konferencjach, 

spotkaniach i 

szkoleniach 

organizowanych przez 

IZ, 

 udziale przedstawicieli 

IZ w organizowanych 

przez partnerów, 

niekomercyjnych 

spotkaniach, 

 poświęconych tematyce 

Funduszy Europejskich i 

RPOWP, 

 włączaniu partnerów w 

przygotowywane przez 

IZ wydarzenia o 

Zorganizowano łącznie 5 

wydarzeń, w tym: 

 Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich 

Dni Otwarte Funduszy 

Europejskich 

Filmy z udziałem partnerów – 

„Realna Rzeczywistość” – 5 

filmów 

 



 

386 | S t r o n a  

 

WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

charakterze 

informacyjnopromocyjn

ym, np. wystawy, 

konkursy, kampanie 

promocyjne itp. 

TRUDNOŚCI DOTYCZĄCE WDRAŻANIA ZASAD HORYZONTALNYCH, NA KTÓRE NAPOTYKALI PRZEDSTAWICIELE INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCYCH PROGRAM ORAZ 

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI 

Trudności dot. działań 

informacyjno-promocyjnych – po 

stronie instytucji programowych 

Na etapie działań informacyjno-

promocyjnych nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie działań informacyjno-

promocyjnych nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Konieczność prowadzenia u 

stosowania zasad 

horyzontalnych. 

Konieczność podejmowania w 

ramach szkoleń i spotkań 

informacyjnych wielu istotnych 

aspektów związanych z 

prawidłowym rozliczaniem 

projektu, stosowaniem pomocy 

publicznej itp. powoduje, że 

zagadnienie dot. zasad 

horyzontalnych mogło być 

sprowadzone do marginalnego 

traktowania. 

Sposoby radzenia sobie z 

trudnościami przez instytucje 

programowe 

Na etapie działań informacyjno-

promocyjnych nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Na etapie działań informacyjno-

promocyjnych nie wystąpiły 

trudności dotyczące zasad 

horyzontalnych. 

Szkolenie pracowników pod 

kątem uwzględniania zasad 

horyzontalnych w projektach, co 

pozwoliło nabyć im odpowiednią 

wiedzę z tego zakresu do 

prowadzenia szkoleń i spotkań 

W celu przeciwdziałania 

trudności konieczne było 

dokładne zaplanowanie treści 

poruszanych w trakcie 

spotkania/szkolenia. W celu 

wskazania wnioskodawcom 
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dla beneficjentów oraz 

wnioskodawców. 

przykładów stosowania zasad 

horyzontalnych w praktyce 

zdecydowano się na posłużenie 

się wskazywaniem dobrych 

praktyk, co wobec ograniczonego 

czasu na przedstawienie rozległej 

tematyki uznano za 

skuteczniejsze, niż przekazywanie 

uczestnikom wiedzy stricte 

teoretycznej. 

3.7. Partnerstwo 

WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

PROCEDURY I ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU REALIZACJI W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD HORYZONTALNYCH (NP. ZAKRES STOSOWANIA ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW, STOSOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE, UWZGLĘDNIANIE ZASAD 

HORYZONTALNYCH NA POZIOMIE MONITORINGU) ORAZ OCENA ICH SKUTECZNOŚCI 

Istniejące gremia partnerskie: 

Komitet Monitorujący 
TAK TAK TAK TAK 

Istniejące gremia partnerskie: 

Grupy robocze w ramach 

Komitetu Monitorującego 

TAK TAK TAK TAK 
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Istniejące gremia partnerskie: 

Instytucje Pośredniczące 
TAK TAK TAK TAK 

Istniejące gremia partnerskie: 

Grupa Sterująca Ewaluacją 

Gremium nie funkcjonuje 

w ramach Programu. 
TAK TAK 

TAK – rolę Grupy pełni Zespół 

Sterujący Strategią Rozwoju Woj. 

Pomorskiego 

Istniejące gremia partnerskie: 

Grupy robocze/zespoły 

zadaniowe do prac nad 

dokumentem 

TAK TAK TAK TAK 

Istniejące gremia partnerskie: 

Komitety Sterujące ZIT 
TAK TAK NIE TAK 

Istniejące gremia partnerskie: 

Lokalne Grupy Działania 
NIE TAK 

NIE NIE 

ZASTOSOWANE FORMY PARTNERSTWA, W TYM ZAANGAŻOWANIE KM I GREMIÓW PARTNERSKICH WE WDRAŻANIE ZASAD HORYZONTALNYCH 

Zakres zadań powierzonych 

poszczególnym gremiom 

partnerskim: Komitet 

Monitorujący 

1) dokonywanie przeglądu 

wdrażania Programu i 

postępów poczynionych na 

drodze do osiągnięcia jego 

celów, a także badanie 

wszelkich innych kwestii 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie 

metodyki i kryteriów wyboru 

projektów w ramach 

programu i ich ewentualnych 

zmian, 

2) zatwierdzanie planu ewaluacji 

dla programu operacyjnego i 

1) systematyczny przegląd 

wdrażania Programu i 

postępów poczynionych na 

drodze osiągania jego celów, 

w tym w szczególności w 

odniesieniu do celów 

pośrednich i końcowych 

1) systematyczny przegląd 

wdrażania Programu i 

postępów poczynionych na 

drodze osiągania jego celów, 

w szczególności w 

odniesieniu do celów 

pośrednich i końcowych 
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wpływających na wykonanie 

Programu, w tym: 

o przegląd realizacji stopnia 

celów określonych dla 

każdej OP Programu, w 

odniesieniu do celów 

pośrednich i celów 

końcowych wskazanych w 

ramach wykonania; 

o zatwierdzanie okresowych 

i końcowych sprawozdań z 

realizacji Programu; 

o konsultowanie i 

akceptowanie zmian 

Programu 

proponowanych przez IZ; 

o przedstawianie uwag 

dotyczących wdrażania i 

ewaluacji Programu i 

monitorowanie działań 

podjętych w ich 

następstwie; 

o analizowanie wyników 

badań ewaluacyjnych oraz 

wszelkich jego zmian, a także 

rozpatrywanie postępów w 

jego realizacji i wykorzystania 

wyników ewaluacji; 

3) analizowanie i zatwierdzanie 

sprawozdań rocznych i 

sprawozdania końcowego z 

wdrażania programu; 

4) konsultowanie i 

zatwierdzanie 

proponowanych przez 

Instytucję Zarządzającą 

wszelkich zmian programu; 

5) zatwierdzanie strategii 

komunikacji dla programu, 

jak i jej zmiany, a także 

rozpatrywanie informacji o 

postępach w realizacji 

strategii i analiza wyników jej 

realizacji; 

6) rozpatrywanie działań 

mających na celu 

promowanie 

równouprawnienia płci, 

równych szans i 

wskazanych w ramach 

wykonania; 

2) analizowanie wszelkich 

kwestii, które wpływają na 

wykonanie Programu, w tym 

wniosków z przeglądu 

wyników oraz zatwierdzanie 

spraw wskazanych w art. 110 

ust. 2 rozporządzenia 

ogólnego; 

3) konsultowanie i 

akceptowanie zmian 

Programu proponowanych 

przez Instytucję Zarządzającą; 

4) przedstawianie uwag 

dotyczących wdrażania i 

ewaluacji Programu, w tym 

przedsięwzięć na rzecz 

zmniejszania obciążenia 

administracyjnego dla 

beneficjentów i 

monitorowanie działań 

podjętych w ich następstwie. 

wskazanych w ramach 

wykonania; 

2) analizowanie wszelkich 

kwestii, które wpływają na 

wykonanie Programu, w tym 

wniosków z przeglądu 

wyników oraz zatwierdzanie 

spraw wskazanych w art. 110 

ust. 2 Rozporządzenia 

Ogólnego;  

3) konsultowanie i 

akceptowanie zmian 

Programu proponowanych 

przez Instytucję 

Zarządzającą;4)przedstawiani

e uwag dotyczących 

wdrażania i ewaluacji 

Programu, w tym 

przedsięwzięć na rzecz 

zmniejszania obciążenia 

administracyjnego dla 

beneficjentów i 

monitorowanie działań 

podjętych w ich następstwie. 
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rekomendowanie 

obszarów do ewaluacji w 

ramach Programu; 

o ocena realizacji strategii 

komunikacji; 

o analizowanie i 

zatwierdzanie kryteriów 

wyboru projektów; 

o wykorzystywanie w 

realizacji Programu 

instrumentów 

finansowych; 

o promowanie 

równouprawnienia płci, 

równych szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

o promowanie zasady 

partnerstwa. 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami; 

7) rozpatrywanie przedsięwzięć 

mających na celu 

promowanie 

zrównoważonego rozwoju 

Komitet rozpatruje w 

szczególności: 

1) wszelkie kwestie, które mają 

wpływ na wykonanie 

Programu; 

2) postępy w realizacji planu 

ewaluacji oraz ewaluacje 

dotyczące Programu, w tym 

wyniki ewaluacji oraz ich 

wykorzystanie; 

3) postępy w realizacji strategii 

komunikacji, tj. rozpatruje 

informację o postępach w 

realizacji Strategii 

komunikacji Programu i 

analizę wyników realizacji tej 

strategii, dokonaną przez 

Instytucję Zarządzającą oraz 

informację o planowanych 

działaniach informacyjnych i 

promocyjnych na kolejny rok; 

4) wdrażanie dużych 

projektów;5)działania mające 

na celu promowanie 
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równości szans płci, równych 

szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami 

różnego typu; 

)działania mające na celu 

promowanie 

zrównoważonego rozwoju; 

postęp w zakresie działań 

podejmowanych w celu 

spełnienia mających 

zastosowanie warunków 

wstępnych;8)wdrażanie 

instrumentów finansowych 

Komitet, na podstawie art. 110 

ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego, 

rozpatruje i zatwierdza: 

1) metodykę i kryteria wyboru 

projektów, z tym że ze 

względu na postanowienia 

Umowy Partnerstwa lub 

Programu następuje to po 

rozważeniu propozycji lub 

rekomendacji właściwych ciał 

koordynacyjnych; 
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2) roczne i końcowe 

sprawozdania z wdrażania 

Programu; 

3) plan ewaluacji dla Programu 

wszelkie zmiany planu; 

4) strategię komunikacji dla 

Programu oraz zmiany tej 

strategii; 

5) wszelkie propozycje Instytucji 

Zarządzającej dotyczące 

zmian Programu. 

Zakres zadań powierzonych 

poszczególnym gremiom 

partnerskim: Grupy robocze w 

ramach Komitetu Monitorującego 

Omawianie zagadnień będących 

przedmiotem prac Komitetu oraz 

analiza projektów uchwał 

Komitetu 

1) wsparcie konsultacyjne 

procesu wdrożenia 

rekomendacji wynikających z 

ewaluacji działań Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na lata 2007-2013 

realizowanego w 

województwie podlaskim, 

2) wsparcie procesów 

wdrożenia produktów 

finalnych innowacyjnych 

projektów perspektywy 2007-

2013 w ramach Regionalnego 

1) wypracowywanie i 

prezentowanie na forum 

Komitetu Monitorującego 

opinii i stanowisk w sprawach 

skierowanych pod obrady 

Komitetu. Szczególnie 

ważnym przedmiotem 

zainteresowania i prac grupy 

jest obszar OP I RPO WD 

„Przedsiębiorstwa i 

Innowacje”. Grupa robocza 

wypracowuje stanowiska 

uwzględniając opinie 

Koordynacja działań 

przedstawicieli organizacji 

pozarządowych: 

1) w wypracowywaniu 

pożądanych rozwiązań dla 

trzeciego sektora w ramach 

zadań Komitetu 

Monitorującego (§2 

Regulaminu KM), 

2) w procesie wypracowywania 

trwałych elementów 
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Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, 

3) wsparcie procesu 

przygotowania kryteriów oraz 

ewaluacją procesu wyboru 

projektów finansowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

4) wsparcie procesu ewaluacji 

projektów finansowanych ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 

szczególnie w zakresie oceny 

ich jakości, skuteczności i 

efektywności, w tym 

wnioskowaniem do Komitetu 

o zamówienie stosownych 

badań i ekspertyz, 

5) zwiększenie trafności oraz 

zgodności kryteriów i zasad 

wyboru projektów poprzez 

proces konsultacji 

społecznych. 

instytucji i środowisk (np. 

partnerów społecznych) 

reprezentowanych przez 

członków grupy roboczej, 

2) prowadzenie konsultacji 

środowiskowych i/lub 

branżowych związanych z 

problematyką wdrażania RPO 

WD 2014-2020, 

3) zgłaszanie inicjatyw 

prowadzących do 

usprawnienia procesu 

wdrażania RPO WD 2014-

2020 na terenie 

województwa dolnośląskiego, 

4) zgłaszanie propozycji 

dotyczących koordynacji 

działań podejmowanych w 

ramach systemu wdrażania 

RPO WD 2014-2020 przez 

podmioty zaangażowane w 

ten proces w województwie 

dolnośląskim, 

5) popularyzowanie w regionie 

dobrych praktyk w obszarze 

partnerstwa 

międzysektorowego w KM,  

3) w podnoszeniu 

profesjonalizmu 

przedstawicieli trzeciego 

sektora w KM. 
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wspierania przedsiębiorczości 

i rozwoju innowacji w 

przedsiębiorstwach, głównie 

sektora MŚP, poprzez udział 

w spotkaniach, seminariach, 

lub konferencjach. 

Zakres działań i poddziałań 

powierzonych poszczególnym 

gremiom partnerskim: Instytucje 

Pośredniczące 

1) zarządzanie poszczególnymi 

priorytetami programu, 

2) przygotowanie na podstawie 

wytycznych IZ szczegółowych 

kryteriów wyboru projektów 

w ramach poszczególnych 

priorytetów, 

3) przygotowanie opisu 

własnego systemu 

zarządzania i kontroli, 

4) wybór projektów do 

dofinansowania zgodnie z 

kryteriami oraz podpisywanie 

umów z beneficjentami, 

5) zapewnienie zgodności 

projektów z zasadami 

wspólnotowymi i krajowymi, 

6) weryfikacja poprawności i 

zgodności z prawem 

1) Zarządzanie poszczególnymi 

priorytetami Programu, 

2) przygotowanie na 

podstawie wytycznych IZ 

szczegółowych kryteriów 

wyboru projektów w 

ramach poszczególnych 

priorytetów, 

3) przygotowanie opisu 

własnego systemu 

zarządzania I kontroli, 

4) wybór projektów do 

dofinansowania zgodnie z 

kryteriami oraz 

podpisywanie umów z 

beneficjentami, 

5) zapewnienie zgodności 

projektów z zasadami 

1) przeprowadzenie naboru 

wniosków o dofinansowanie, 

2) weryfikacja techniczna, ocena 

formalna i merytoryczna 

wniosków, 

3) podpisywanie umów z 

beneficjentami, 

4) rozliczanie projektów, 

5) płatność dla beneficjentów, 

6) kontrola realizacji projektów, 

7) udzielanie informacji w 

zakresie procedury naboru, 

oceny i wyboru wniosków o 

dofinansowanie. 

1) Zadania związane z 

przygotowaniem i 

monitorowaniem realizacji 

Strategii ZIT, w szczególności 

wyłanianie przedsięwzięć 

proponowanych do realizacji w 

ramach RPO WP (w przypadku 

IP ZIT), 

2) Współpraca z IZ przy 

przygotowaniu kryteriów 

wyboru projektów dla 

wyodrębnionych poddziałań, 

3) Udział w procesie identyfikacji 

projektów pozakonkursowych, 

4) Monitorowanie gotowości 

projektów pozakonkursowych 

do realizacji, 

5) Udział w ocenie projektów. 
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wydatków ponoszonych przez 

beneficjentów, 

7) prowadzenie elektronicznego 

systemu monitorowania 

realizacji poszczególnych 

priorytetów, 

8) rozliczanie umów z 

beneficjentami, 

9) monitorowanie realizacji 

umów o dofinansowanie 

projektów, 

10) monitorowanie realizacji 

wskaźników, 

11) prowadzenie kontroli 

realizowanych projektów, 

12) przygotowanie sprawozdań z 

realizacji poszczególnych 

priorytetów, 

13) ewaluacja poszczególnych 

priorytetów, 

14) prowadzenie działań 

promocyjnych i 

informacyjnych, 

15) przechowywanie 

dokumentacji związanej z 

wdrażaniem programu przez 

wspólnotowymi i 

krajowymi, 

6) weryfikacja poprawności i 

zgodności z prawem 

wydatków ponoszonych 

przez beneficjentów, 

7) prowadzenie 

elektronicznego systemu 

monitorowania realizacji 

poszczególnych 

priorytetów, 

8) rozliczanie umów z 

beneficjentami, 

9) monitorowanie realizacji 

umów o dofinansowanie 

projektów, 

10) monitorowanie realizacji 

wskaźników, 

11) prowadzenie kontroli 

realizowanych projektów, 

12) przygotowanie 

sprawozdań z realizacji 

poszczególnych 

priorytetów, 

13) ewaluacja poszczególnych 

priorytetów, 
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3 lata od daty jego 

zamknięcia. 

14) prowadzenie działań 

informacyjnych i 

promocyjnych, 

15) przechowywanie 

dokumentacji związanej z 

wdrażaniem Programu 

przez 3 lata od daty jego 

zamknięcia. 

Zakres zadań powierzonych 

poszczególnym gremiom 

partnerskim: Grupa Sterująca 

Ewaluacją 

Gremium nie funkcjonuje w 

ramach Programu. 

1) Wsparcie dla JE przy 

formułowaniu zakresu 

ewaluacji; 

2) Wsparcie dla JE przy 

formułowaniu kryteriów 

wyboru wykonawcy badania 

ewaluacyjnego oraz kryteriów 

oceny ofert składanych przez 

oferentów; 

3) Monitorowanie postępu prac 

wykonawcy badania 

ewaluacyjnego w ramach 

zleconego badania; 

4) Wsparcie dla JE w zakresie 

oceny wstępnych wersji 

1) Wsparcie procesu 

przygotowania oraz 

aktualizacji Planu Ewaluacji. 

2) Wsparcie przy formułowaniu 

kryteriów wyboru wykonawcy 

badania ewaluacyjnego oraz 

kryteriów oceny ofert 

składanych przez oferentów. 

3) Wsparcie przy formułowaniu 

zakresu ewaluacji. 

4) Wsparcie w zakresie oceny 

wstępnych wersji raportów 

końcowych oraz cząstkowych 

z przeprowadzonych 

ewaluacji. 

1) analiza i akceptacja 

kluczowych dokumentów 

związanych z realizacją SRWP 

i RPS przed ich przekazaniem 

do akceptacji Zarządowi 

Województwa Pomorskiego, 

2) Formułowanie propozycji 

zmian w systemie realizacji 

SRWP, 

3) Udział w przygotowaniu i 

realizacji RPO WP 2014-2020. 
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raportów końcowych lub 

raportów cząstkowych; 

5) Monitorowanie procesu 

wdrażania rekomendacji 

sformułowanych w wyniku 

przeprowadzonych ewaluacji; 

6) Zbieranie informacji 

niezbędnych do 

przygotowania planów 

ewaluacji, uczestniczenie w 

ich przygotowaniu i 

opiniowanie. 

5) Monitorowanie procesu 

wdrażania rekomendacji 

sformułowanych w wyniku 

przeprowadzonych ewaluacji 

6) Realizacja innych zadań 

wynikających z ustaleń grupy. 

Zakres zadań powierzonych 

poszczególnym gremiom 

partnerskim: Grupy 

robocze/zespoły zadaniowe do 

prac nad dokumentem 

Opracowanie Założeń do RPO 

WM 2014-2020 w celu 

wyznaczenia obszarów wsparcia 

dla Programu 

1) omawianie, analizowanie i 

konsultowanie projektu 

regionalnego programu 

operacyjnego z 

uwzględnieniem 

komplementarności i 

spójności pomiędzy 

programem regionalnym a 

programami krajowymi, 

2) omawianie, analizowanie i 

rekomendowanie Komitetowi 

Sterującemu Strategią 

Opracowanie Założeń do RPO WD 

2014-2020 w celu wyznaczenia 

obszarów wsparcia dla Programu 

W programie występował Zespół 

Konsultacyjny jako organ 

opiniodawczo-doradczy Zarządu 

Województwa w zakresie 

przygotowania dokumentu. 

Realizował on następujące 

zadania: 

1) opiniowanie kolejnych 

projektów dokumentu 

Programu, 

2) wypracowywanie, 

omawianie, analiza i 
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Rozwoju Woj. Podlaskiego 

oraz samorządowi 

województwa niezbędnych 

działań do podjęcia dla 

skutecznej koordynacji i 

spójności funduszy 

strukturalnych UE, 

3) opiniowanie, analizowanie i 

omawianie wniosków 

płynących z dokumentów 

związanych z 

przeprowadzeniem ewaluacji 

ex-ante i SOOŚ, 

4) monitorowanie postępów w 

wypełnianiu warunkowości 

ex-ante, 

5) opiniowanie kierunków prac 

oraz materiałów i opracowań 

powstających w Urzędzie 

Marszałkowskim 

Województwa Podlaskiego 

(UMWP), bądź na jego 

zlecenie, 

6) zapewnienie roboczych 

kontaktów pomiędzy UMWP i 

konsultacje rozwiązań dot. 

zagadnień horyzontalnych, 

finansowych i 

instytucjonalnych, 

3) omawianie, analiza i 

opiniowanie wniosków z 

konsultacji społecznych, 

4) omawianie, analiza i 

opiniowanie wniosków z 

oceny ex-ante i strategicznej 

oceny oddziaływania na 

środowisko projektu 

dokumentu. 
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instytucjami 

reprezentowanymi przez 

członków Grupy roboczej. 

Zakres zadań powierzonych 

poszczególnym gremiom 

partnerskim: Komitety Sterujące 

ZIT 

1) Koordynacja wspólnych 

przedsięwzięć wynikających 

ze Strategii ZIT oraz 

projektów realizowanych 

przez partnerów 

2) Opiniowanie i akceptacja 

zmian Strategii ZIT 

3) Akceptacja propozycji 

kryteriów wyboru projektów 

4) Opiniowanie rocznego 

sprawozdania z wdrażania 

Strategii ZIT 

1) opiniowanie: 

a. strategii ZIT wraz z listą 

projektów stanowiących 

integralną część Strategii oraz 

jej aktualizacji, 

b. listy ocenionych projektów, o 

której mowa w art. 44 ust. 4 

ustawy wdrożeniowej (w tym 

listy rankingowej), 

c. załącznika do projektu 

uchwały Zarządu 

Województwa Podlaskiego w 

sprawie zatwierdzenia 

projektu pozakonkursowego 

wybranego do 

dofinansowania, 

zawierającego informacje o 

projekcie wybranym do 

dofinansowania, 

d. projektu porozumienia w 

sprawie powierzenia zadań IP 

Komitety Sterujące ZIT nie 

funkcjonują w ramach Programu 

Komitety Sterujące funkcjonują w 

zakresie poszczególnych 

priorytetów inwestycyjnych, 

gdzie odpowiadają np. za 

koordynację przedsięwzięć oraz 

opiniowanie kryteriów wyboru 

projektów. 
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RPOWP dotyczących realizacji 

ZIT, 

2) uchwalanie: 

a. budżetu Biura ZIT BOF, 

b. regulaminów pracy KS i 

Zarządu ZIT BOF, 

3) wybieranie i odwoływanie 

członków Zarządu ZIT BOF, z 

wyłączeniem 

Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego 

Zarządu ZIT BOF, 

4) udział przedstawiciela 

każdego z członków KS w 

pracach nad 

współtworzeniem: 

a. kryteriów wyboru projektów 

w ramach konkursów i dla 

projektów pozakonkursowych 

dedykowanych ZIT 

wojewódzkiemu 

zatwierdzanych przez Komitet 

Monitorujący RPOWP, 

b. harmonogramu konkursów 

dedykowanych ZIT 

wojewódzkiemu, 
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5) w przypadku wspólnego 

posiedzenia wszystkich 

członków Podkomisji w 

ramach KOP IP RPOWP – 

udział przedstawiciela KS w 

tym posiedzeniu jako 

obserwatora. 

STOPIEŃ ZAANGAŻOWANIA PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK BĘDĄCYCH ODBIORCAMI PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ (NP. ORGANIZACJI WSPIERAJĄCYCH 

RÓWNOŚĆ SZANS PŁCI, PRZEDSTAWICIELI ŚRODOWISK DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA) 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: IZ 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: IP-

ZIT 

Biuro Funduszy Europejskich i 

Polityki Rozwoju, Wydział 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych Miasta 

Stołecznego Warszawy 

Stowarzyszenie Białostockiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Gmina Wrocław 

Gmina Wałbrzych 

Miasto Jelenia Góra 

Stowarzyszenie Obszar 

Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-

Sopot 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: IP-

WUP 

Wojewódzki Urząd Pracy  

w Warszawie 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Białymstoku 

Wojewódzki Urząd Pracy  

we Wrocławiu 

Wojewódzki Urząd Pracy  

w Gdańsku 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: IP – 

inne 

Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych 
BRAK 

Dolnośląska Instytucja 

Pośrednicząca 
Agencja Rozwoju Pomorza 
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Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: KM 
TAK TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: GSE 

Gremium nie funkcjonuje w 

ramach Programu. 
TAK TAK TAK 

Podmioty zaangażowane w 

proces wdrażania Programu: 

Komitety Sterujące ZIT 

40 gmin: Błonie, Brwinów, 

Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk 

Mazowiecki, Halinów, Izabelin, 

Jabłonna, Jaktorów, Józefów, 

Karczew, Kobyłka, Konstancin-

Jeziorna, Legionowo, Leszno, 

Lesznowola, Łomianki, Marki, 

Michałowice, Milanówek, 

Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór 

Mazowiecki, Otwock, Ożarów 

Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, 

Podkowa Leśna, Pruszków, 

Radzymin, Raszyn, Stare Babice, 

Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, 

Wołomin, Ząbki, Zielonka, 

Żyrardów 

TAK – Regionalny Komitet 

Sterujący 
NIE TAK 
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1. Programowanie 

Zaangażowanie gremiów 

partnerskich w ramach grup 

roboczych do prac nad projektem 

dokumentu 

 

Przeprowadzenie konsultacji 

społecznych projektu 

dokumentu. 

Zaangażowanie gremiów 

partnerskich w ramach grup 

roboczych do prac nad projektem 

dokumentu 

 

Przeprowadzenie konsultacji 

społecznych projektu 

dokumentu. 

Współpraca pomiędzy IZ a IP w 

zakresie opisu zasad 

horyzontalnych i wymogów z 

nimi związanych w ramach 

dokumentacji konkursowej. 

Zaangażowanie gremiów 

partnerskich w ramach grup 

roboczych do prac nad projektem 

dokumentu 

 

Przeprowadzenie konsultacji 

społecznych projektu 

dokumentu. 

2. Wdrażanie 

Umieszczenie zasad 

horyzontalnych w kryteriach 

oceny wniosku o dofinansowanie 

– ułatwia to wybór projektów 

wpisujących się 

pozytywnie/neutralnie w zasady 

horyzontalne oraz późniejsze 

monitorowanie efektów. 

 

Przygotowanie dokumentacji 

konkursowej oraz innych 

dokumentów i treści 

(np. zamieszczonych na stronie 

Przejście z formy papierowej 

wniosku o dofinansowanie na 

wersję elektroniczną 

 

Przygotowanie dokumentacji 

konkursowej oraz innych 

dokumentów i treści 

(np. zamieszczonych na stronie 

internetowej) zgodnie z zasadami 

dostępności 

Umieszczenie zasad 

horyzontalnych w kryteriach 

oceny wniosku o dofinansowanie 

– ułatwia to wybór projektów 

wpisujących się 

pozytywnie/neutralnie w zasady 

horyzontalne oraz późniejsze 

monitorowanie efektów. 

 

Przygotowanie dokumentacji 

konkursowej oraz innych 

dokumentów i treści 

(np. zamieszczonych na stronie 

Umieszczenie zasad 

horyzontalnych w kryteriach 

oceny wniosku o dofinansowanie 

– ułatwia to wybór projektów 

wpisujących się 

pozytywnie/neutralnie w zasady 

horyzontalne oraz późniejsze 

monitorowanie efektów. 

 

Przygotowanie dokumentacji 

konkursowej oraz innych 

dokumentów i treści 

(np. zamieszczonych na stronie 
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internetowej) zgodnie z zasadami 

dostępności 

 

 

internetowej) zgodnie z zasadami 

dostępności 

 

Odejście od kryterium 

premiującego pozytywne 

oddziaływanie na zasady 

horyzontalne, co spowodowało, 

że wnioskodawcy racjonalnie 

podchodzą do kwestii opisu 

uwzględniania w projekcie zasad 

horyzontalnych (nie traktują 

opisu zasad jako możliwości 

zdobycia dodatkowej punktacji, 

przez co mniejsza jest skala 

zapisów wniosku, które nie 

znajdują pokrycia w 

rzeczywistości w tym zakresie). 

internetowej) zgodnie z zasadami 

dostępności 

 

 

3. Kontrola 

Na etapie kontroli za dobrą 

praktykę należy uznać wskazanie 

w RPK informacji o zakresie 

kontroli w przypadku kontroli 

realizacji zasad horyzontalnych. 

Na uwagę zasługuje także 

prowadzenie kontroli nie tylko na 

Kontrola przestrzegania zasad 

horyzontalnych na wszystkich 

etapach realizacji Programu (np. 

na etapie wyboru projektów do 

dofinansowania, 

sprawozdawczości, kontroli 

projektów) 

 Kontrole na miejscu realizacji 

projektu; 

 Stosowanie list 

sprawdzających. 

 Kontrole na miejscu realizacji 

projektu; 

 Stosowanie list 

sprawdzających; 

 Weryfikacja spełniania zasad 

horyzontalnych na etapie 

trwałości projektu (w 
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dokumentacji, ale również na 

miejscu realizacji projektu. 

przypadku efektów 

przedsięwzięć 

współfinansowanych ze 

środków EFRR). 

4. Ewaluacja 

Uwzględnianie w ramach 

wymogów dotyczących badania 

konieczności dostosowania 

produktów powstałych w wyniku 

badania do standardów 

dostępności. 

Wymóg przedstawiania wyników 

tam, gdzie to zasadne, w podziale 

na płeć oraz cechy mające wpływ 

na sytuację danej osoby (wiek, 

niepełnosprawność itp.). 

Zapewnienie monitorowania 

zasad horyzontalnych na 

poziomie ewaluacji – poprzez 

uwzględnianie tematyki 

w ramach bieżących ewaluacji 

oraz poprzez zapewnienie 

realizacji ewaluacji w całości 

poświęconej tematyce zasad 

horyzontalnych. 

Uwzględnianie w ramach 

wymogów dotyczących badania 

konieczności dostosowania 

produktów powstałych w wyniku 

badania do standardów 

dostępności. 

Wymóg przedstawiania wyników 

tam, gdzie to zasadne, w podziale 

na płeć oraz cechy mające wpływ 

na sytuację danej osoby (wiek, 

niepełnosprawność itp.). 

Uwzględnianie w ramach 

wymogów dotyczących badania 

konieczności dostosowania 

produktów powstałych w wyniku 

badania do standardów 

dostępności. 

Wymóg przedstawiania wyników 

tam, gdzie to zasadne, w podziale 

na płeć oraz cechy mające wpływ 

na sytuację danej osoby (wiek, 

niepełnosprawność itp.). 

5. Monitorowanie 

i sprawozdawczość 

• Przyjęcie odpowiednich 

wskaźników 

produktu/rezultatu dot. 

wdrażania projektów z 

uwzględnieniem zasad 

horyzontalnych; 

• Uwzględnienie kwestii 

związanej z zasadami 

horyzontalnymi oraz 

Zapewnienie szerokiego udziału 

przedstawicieli środowisk 

działających na rzecz równości 

płci oraz równości szans 

i niedyskryminacji w ramach 

gremiów partnerskich (grup 

roboczych – na etapie 

programowania interwencji, KM 

RPOWP 2014-2020– na etapie 

Comiesięczne sporządzanie 

sprawozdań mających na celu 

ukazanie, jaki jest postęp 

realizacji wskaźników, skala 

projektów neutralnych itp. 

Wprowadzenie wskaźnika 

pozwalającego monitorować 

liczbę obiektów, w których 

Zapewnienie szerokiego udziału 

przedstawicieli środowisk 

działających na rzecz równości 

płci oraz równości szans 

i niedyskryminacji w ramach 

gremiów partnerskich (grup 

roboczych – na etapie 

programowania interwencji, KM 

RPO WP 2014-2020– na etapie 
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WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

postępem ich wdrażania w 

projektach w ramach 

sprawozdań rocznych z 

realizacji Programu; 

• Zaangażowanie do 

monitorowania gremiów 

partnerskich, tj. Komitetu 

Monitorującego oraz 

działających w jego ramach 

grup roboczych; 

• Konieczność uwzględnienia 

zapisów dot. wdrażania 

projektów z uwzględnieniem 

zasad horyzontalnych w 

ramach wniosku o płatność 

wdrażania i monitorowania 

RPOWP 2014-2020) 

wprowadzono udogodnienia dla 

osób z niepełnosprawnościami 

wdrażania i monitorowania 

Programu) 

6. Informacja i promocja 

Stworzenie gry Mazopolis oraz 

plany stworzenia gry typu 

Memory – z uwagi na charakter 

materiału informacyjno-

promocyjnego i szkoleniowego 

można uznać, że jest to dobra 

praktyka. Pozwala bowiem nie 

tylko na promocję oraz 

zwiększenie zainteresowania 

Programem, ale także na 

Opracowanie katalogu dobrych 

praktyk. 

Zwiększenie nacisku na działania 

edukacyjne, przyczyniające się do 

zmiany sposobu myślenia 

społeczności 

Bieżące informowanie 

wnioskodawców i beneficjentów 

o wymogach w zakresie zasad 

horyzontalnych. 

Uczestnictwo pracowników 

instytucji realizujących Program 

w szkoleniu organizowanym 

przez spółdzielnię FADO. 

Przekazywanie wiedzy dot. 

stosowania zasad horyzontalnych 

w projektach poprzez 

ukazywanie dobrych praktyk – 

ma to postać bardziej 

przemawiającą do uczestnika 

szkolenia/ spotkania 

informacyjnego, niż wiedza 

teoretyczna, a jednocześnie 

pozwala na promocję 
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WSKAŹNIK BENCHMARKINGU RPO WOJ. MAZOWIECKIEGO RPO WOJ. PODLASKIEGO RPO WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO RPO WOJ. POMORSKIEGO 

wykorzystanie materiałów 

podczas szkoleń do prowadzenia 

zajęć warsztatowych. 

Zaangażowanie podmiotu 

zewnętrznego do badania oceny 

szkoleń przez uczestników, co 

zapewnia bieżącą informację 

zwrotną w zakresie pracy 

informacyjno-szkoleniowej 

przedstawicieli IP. 

Oparcie promocji o filmy, 

podcasty, webinaria, portale 

społecznościowe 

przedsięwzięć w wyjątkowo 

skuteczny sposób 

uwzględniających zasady 

horyzontalne. 

Organizowanie spotkań z 

pracodawcami, mających im 

przedstawić korzyści z zakresu 

zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami. 
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4. JAKOŚCIOWA ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Prowadzenie porównawczej analizy jakościowej (qualitative comparative analysis, QCA) w ewaluacji 

wpływu opartej na teorii ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które czynniki determinują 

powodzenie interwencji publicznej, jaką rolę odgrywa ta interwencja w uzyskiwaniu pożądanych zmian 

oraz jak kontekst i uwarunkowania zewnętrzne wpływają na efekty uzyskiwane w wyniku jej podjęcia44. 

Wyróżnikiem takiego podejścia jest wykorzystanie tzw. złożonej przyczynowości (zwanej też 

„przyczynowością opartą na współwystępowaniu wielu czynników” (multiple conjunctural –

causation)45, która jest ukierunkowana na identyfikację kombinacji różnych czynników (ścieżek 

postępowania), mogących ostatecznie prowadzić do uzyskania takich samych efektów. Istotą podejścia 

jest tym samym zasada ekwifinalności, zgodnie z którą każda ścieżka postępowania jest tak samo 

istotna, zaś dojście do określonego rezultatu jest możliwe przy wykorzystaniu różnych ścieżek 

przyczynowych46. Stosując porównawczą analizę jakościową nie buduje się zatem pasującego 

do zebranych danych jednego modelu przyczynowego, lecz identyfikuje się liczbę i rodzaj różnych 

modeli, występujących w przypadkach poddanych analizie47. Kolejną cechą wyróżniającą takie 

podejście do analizy jest odejście od badania wpływu danego czynnika przyczynowego na osiągnięty 

efekt, na rzecz wyjaśnienia, jak efekt ten powstał48. 

Ważnym wyróżnikiem omawianego podejścia analitycznego jest holistyczne podejście, łączące 

paradygmat ilościowy i jakościowy (z tego względu metodę QCA zalicza się do metod mieszanych). 

Ze względu na charakter analizy jest ona stosowana do małych i średnich prób badawczych 

(wynoszących od 5 do 50 przypadków) oraz nie ogranicza się do konkretnych rodzajów danych – 

możliwa jest do zastosowania zarówno do danych uzyskanych ze źródeł statystyki publicznej, jak 

również dla danych jakościowych (pochodzących np. z wywiadów pogłębionych) oraz danych 

sondażowych49. 

Proces wnioskowania QCA oparty o zbiory klasyczne (csQCA) 

W ramach analizy wybrany został szereg elementów, które poddane zostały porównaniu w ramach 

opracowanych tzw. tabeli prawdziwości. Ze względu na zróżnicowany charakter ww. elementów, 

tabele pokazują wszystkie ich kombinacje (wraz z efektem, który został osiągnięty w danym przypadku) 

przy założeniu ich występowania (1) bądź nie (0). 

                                                           
44 M. Kocór, B. Worek, Porównawcza analiza jakościowa w ewaluacji wpływu opartej na teorii, w: Ewaluacja 

oparta na teorii w złożonym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, PARP, Warszawa 2017 r., s. 37. 
45 B. Rihoux, C. C. Ragin, (Eds.), Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) 

and related techniques, Sage, Thousand Oaks, CA 2009, s. 8. 
46 M. Kocór, B. Worek, dz. cyt., s. 42. 
47 C. C. Ragin, The comparative method. Moving beyond qualitative and quantitative strategies, University 

of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1987, s. 19. 
48 M. Kocór, B. Worek, dz. cyt., s. 42. 
49 Tamże, s. 52-53. 
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Analizę przeprowadzono w oparciu o wywiady pogłębione przeprowadzone z beneficjentami 

projektów wytypowanych do case study. Analizę przeprowadzono odrębnie dla zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn. 

Poniższe dane zaimportowane zostały do programu Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.050, 

który wykazał, że kluczowymi czynnikami sukcesu realizacji analizowanych projektów były: 

W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn: 

 Dostosowanie projektu w założeniach do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 

występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 7 spośród 10 projektów; 

 Stosowanie standardu informacyjno-promocyjnego – występowanie tego czynnika 

odnotowano w przypadku 7 spośród 10 projektów; 

 Stosowanie standardu architektonicznego – występowanie tego czynnika odnotowano 

w przypadku 7 spośród 10 projektów; 

 Stosowanie standardu cyfrowego – występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 

6 spośród 10 projektów. 

Należy wskazać, że beneficjenci stosujący zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami mają 

mniejsze trudności z dostosowaniem projektu lub jego produktów do zasady równości szans kobiet 

i mężczyzn. 

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami: 

 Dostosowanie projektu w założeniach do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 

występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 9 spośród 10 projektów; 

 Stosowanie standardu informacyjno-promocyjnego – występowanie tego czynnika 

odnotowano w przypadku 8 spośród 10 projektów; 

 Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników przed realizacją projektu – występowanie 

tego czynnika odnotowano w przypadku 7 spośród 10 projektów; 

 Stosowanie standardu cyfrowego – występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 

7 spośród 10 projektów. 

Analizę przeprowadzono również w podziale na fundusze, z których współfinansowany jest projekt. 

Należy zauważyć, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFRR kluczowymi 

czynnikami sukcesu są: 

 Dostosowanie projektu w założeniach do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 

występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 10 spośród 14 analizowanych 

projektów współfinansowanych z EFRR; 

                                                           
50 fs/QCA: Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis 2.0, Department of Sociology, University of Arizona, 

Tucson 2009, http://www.u.arizona.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml (dostęp: 17.03.2020). 
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 Stosowanie standardu informacyjno-promocyjnego – występowanie tego czynnika 

odnotowano w przypadku 9 spośród 14 analizowanych projektów współfinansowanych 

z EFRR; 

 Stosowanie standardu cyfrowego – występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 

8 spośród 14 analizowanych projektów współfinansowanych z EFRR; 

 Stosowanie standardu architektonicznego – występowanie tego czynnika odnotowano 

w przypadku 7 spośród 14 analizowanych projektów współfinansowanych z EFRR. 

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS należy zauważyć, że osiągnięcie 

sukcesu projektu było wypadkową łącznego zastosowania następujących elementów: 

 Dostosowanie projektu w założeniach do potrzeb osób z niepełnosprawnością – 

występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku wszystkich 6 analizowanych projektów 

współfinansowanych z EFS; 

 Stosowanie standardu cyfrowego – występowanie tego czynnika odnotowano w przypadku 

wszystkich 6 analizowanych projektów współfinansowanych z EFS; 

 Stosowanie standardu szkoleniowego – występowanie tego czynnika odnotowano 

w przypadku 5 spośród 6 analizowanych projektów współfinansowanych z EFS; 

 Stosowanie standardu informacyjno-promocyjnego – występowanie tego czynnika 

odnotowano w przypadku 5 spośród 6 analizowanych projektów współfinansowanych z EFS; 

 Stosowanie standardu architektonicznego – występowanie tego czynnika odnotowano 

w przypadku 5 spośród 6 analizowanych projektów współfinansowanych z EFS. 

Podsumowując można wskazać, że do kluczowych czynników decydujących o sukcesie projektu, 

niezależnie od jego specyficznych cech, należą: 

 

  

Dostosowanie projektu 
w założeniach do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością

Stosowanie standardu 
informacyjno-promocyjnego

Stosowanie standardu 
cyfrowego
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Tabela 40. Tabela prawdziwości dla zbioru klasycznego – dot. równości szans kobiet i mężczyzn 
Analizowany 

czynnik 

Projekt 1 

(OP 1) 

Projekt 2 

(OP 2) 

Projekt 3 

(OP 3) 

Projekt 4 

(OP 4) 

Projekt 5 

(OP 5) 

Projekt 6 

(OP 6) 

Projekt 7 

(OP 7) 

Projekt 8 

(OP 8) 

Projekt 9 

(OP 9) 

Projekt 10 

(OP 10) 
Łącznie 

Zaangażowanie 

środowiska 

lokalnego do 

diagnozy potrzeb 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Stosowanie 

mechanizmu 

racjonalnych 

usprawnień 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dostosowanie 

projektu w 

założeniach do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnością 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 

Stosowanie 

standardu 

szkoleniowego 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Stosowanie 

standardu 

edukacyjnego 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

Stosowanie 

standardu 

informacyjno-

promocyjnego 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
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Analizowany 

czynnik 

Projekt 1 

(OP 1) 

Projekt 2 

(OP 2) 

Projekt 3 

(OP 3) 

Projekt 4 

(OP 4) 

Projekt 5 

(OP 5) 

Projekt 6 

(OP 6) 

Projekt 7 

(OP 7) 

Projekt 8 

(OP 8) 

Projekt 9 

(OP 9) 

Projekt 10 

(OP 10) 
Łącznie 

Stosowanie 

standardu 

cyfrowego 

0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 

Stosowanie 

standardu 

transportowego 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Stosowanie 

standardu 

architektonicznego 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 7 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. 
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Tabela 41. Tabela prawdziwości dla zbioru klasycznego – dot. równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
Analizowany 

czynnik 

Projekt 11 

(OP 1) 

Projekt 12 

(OP 2) 

Projekt 13 

(OP 3) 

Projekt 14 

(OP 4) 

Projekt 15 

(OP 5) 

Projekt 16 

(OP 6) 

Projekt 17 

(OP 7) 

Projekt 18 

(OP 8) 

Projekt 19 

(OP 9) 

Projekt 20 

(OP 10) 
Łącznie 

Przeprowadzenie 

diagnozy potrzeb 

uczestników przed 

realizacją projektu 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 7 

Zaangażowanie 

środowiska 

lokalnego do 

diagnozy potrzeb 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Stosowanie 

mechanizmu 

racjonalnych 

usprawnień 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dostosowanie 

projektu w 

założeniach do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnością 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 

Stosowanie 

standardu 

szkoleniowego 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4 

Stosowanie 

standardu 

edukacyjnego 

0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 

Stosowanie 

standardu 
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 
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Analizowany 

czynnik 

Projekt 11 

(OP 1) 

Projekt 12 

(OP 2) 

Projekt 13 

(OP 3) 

Projekt 14 

(OP 4) 

Projekt 15 

(OP 5) 

Projekt 16 

(OP 6) 

Projekt 17 

(OP 7) 

Projekt 18 

(OP 8) 

Projekt 19 

(OP 9) 

Projekt 20 

(OP 10) 
Łącznie 

informacyjno-

promocyjnego 

Stosowanie 

standardu 

cyfrowego 

0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 

Stosowanie 

standardu 

transportowego 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

Stosowanie 

standardu 

architektonicznego 

0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. 

  



 

415 | S t r o n a  

 

Tabela 42. Tabela prawdziwości dla zbioru klasycznego – dot. projektów współfinansowanych ze środków EFRR 
Analizowany 

czynnik 

Projekt 1 

(OP 1) 

Projekt 2 

(OP 2) 

Projekt 3 

(OP 3) 

Projekt 4 

(OP 4) 

Projekt 5 

(OP 5) 

Projekt 6 

(OP 6) 

Projekt 7 

(OP 7) 

Projekt 

11 (OP 1) 

Projekt 

12 (OP 2) 

Projekt 

13 (OP 3) 

Projekt 

14 (OP 4) 

Projekt 

15 (OP 5) 

Projekt 

16 (OP 6) 

Projekt 

17 (OP 7) 
Łącznie 

Zaangażowanie 

środowiska 

lokalnego do 

diagnozy potrzeb 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 

Stosowanie 

mechanizmu 

racjonalnych 

usprawnień 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dostosowanie 

projektu w 

założeniach do 

potrzeb osób z 

niepełnospraw-

nością 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 

Stosowanie 

standardu 

szkoleniowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Stosowanie 

standardu 

edukacyjnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 

Stosowanie 

standardu 

informacyjno-

promocyjnego 

0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 9 
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Analizowany 

czynnik 

Projekt 1 

(OP 1) 

Projekt 2 

(OP 2) 

Projekt 3 

(OP 3) 

Projekt 4 

(OP 4) 

Projekt 5 

(OP 5) 

Projekt 6 

(OP 6) 

Projekt 7 

(OP 7) 

Projekt 

11 (OP 1) 

Projekt 

12 (OP 2) 

Projekt 

13 (OP 3) 

Projekt 

14 (OP 4) 

Projekt 

15 (OP 5) 

Projekt 

16 (OP 6) 

Projekt 

17 (OP 7) 
Łącznie 

Stosowanie 

standardu 

cyfrowego 

0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 8 

Stosowanie 

standardu 

transportowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Stosowanie 

standardu 

architektoni-

cznego 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. 
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Tabela 43. Tabela prawdziwości dla zbioru klasycznego – dot. projektów współfinansowanych ze środków EFS 

Analizowany czynnik 
Projekt 8  

(OP 8) 

Projekt 9 

 (OP 9) 

Projekt 10  

(OP 10) 

Projekt 18  

(OP 8) 

Projekt 19  

(OP 9) 

Projekt 20  

(OP 10) 
Łącznie 

Zaangażowanie środowiska lokalnego do 

diagnozy potrzeb 
0 0 0 0 0 1 1 

Stosowanie mechanizmu racjonalnych 

usprawnień 
0 0 0 0 0 0 0 

Dostosowanie projektu w założeniach do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością 
1 1 1 1 1 1 6 

Stosowanie standardu szkoleniowego 1 1 1 1 1 0 5 

Stosowanie standardu edukacyjnego 1 1 1 0 0 1 4 

Stosowanie standardu informacyjno-

promocyjnego 
1 1 1 1 1 1 6 

Stosowanie standardu cyfrowego 1 0 1 1 1 1 5 

Stosowanie standardu transportowego 1 0 0 0 1 0 2 

Stosowanie standardu architektonicznego 1 1 1 1 1 0 5 

Źródło: opracowanie własne EU-CONSULT sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogłębionych. 
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5. WNIOSKI WRAZ Z WYRÓŻNIONYMI REKOMENDACJAMI (W OPARCIU 

O PYTANIA BADAWCZE) 

Pytanie badawcze Wniosek 

1. Ocena działań informacyjnych we wszystkich rodzajach wsparcia realizowanych w ramach RPO WM 2014-

2020  

1.1. Ocena skuteczności działań informacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa oraz potencjalnych 

beneficjentów: 

1.1.1. Jakie instrumenty zastosowano 

aby zwiększyć stopień 

zainteresowania wsparciem 

oferowanym w ramach RPO WM 

2014-2020? 

W celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych wnioskodawców 

wsparciem zastosowano zróżnicowane instrumenty informacyjne, do 

których zaliczyć należy zarówno narzędzia „tradycyjne” (prasa, 

telewizja), jak i nowoczesne (Internet). Zwiększeniu zainteresowania 

wsparciem służyć ma segmentacja grup odbiorców działań 

informacyjno-szkoleniowych. 

1.1.2. Które z zastosowanych 

instrumentów w największym 

stopniu przyczyniły się do wzrostu 

zainteresowania formami i 

możliwościami wsparcia 

oferowanymi w ramach RPO WM 

2014-2020? 

Jak wykazano w badaniach, wnioskodawcy i beneficjenci cenią sobie 

sprawdzone informacje, dlatego wysoko oceniają źródło wiedzy, jakim 

są pracownicy instytucji realizujących wsparcie. W dużym stopniu do 

wzrostu zainteresowania przyczyniły się dokumenty programowe i 

strategiczne, jak również sama dokumentacja konkursowa 

prezentowana na stronach instytucji. 

Zdaniem ekspertów uczestniczących w panelu delfickim bardzo istotne 

jest skoncentrowanie działań informacyjnych na komunikacji 

asynchronicznej, co pozwala na dostęp do bieżącej informacji i 

możliwość zadawania pytań w każdym momencie – takiemu celowi 

służą media społecznościowe, gdzie nie tylko dostęp do treści jest 

nieograniczony czasowo, jak też możliwe jest zadanie w dowolnym 

momencie pytania (np. w formie komentarza) i oczekiwanie na 

odpowiedź. Kontakt taki jest szczególnie istotny w dobie pandemii, 

gdyż ograniczone są wówczas możliwości kontaktu bezpośredniego. 

1.1.3. Czy zastosowane narzędzia 

należy zmodyfikować, aby w sposób 

bardziej efektywny przyczyniły się do 

realizacji celów określonych w 

Strategii Komunikacji RPO WM 2014-

2020? 

Zastosowane narzędzia informacyjno-promocyjne w dużym stopniu 

sprzyjają realizacji celów określonych w Strategii Komunikacji RPO 

WM 2014-2020. Zaleca się jednak utrzymanie, również po ustąpieniu 

pandemii, działań polegających na prowadzeniu wydarzeń 

informacyjno-szkoleniowych w formule zdalnej. Sprzyja to szerszej 

partycypacji potencjalnych uczestników w organizowanych 

działaniach. 

Zaleca się również, by szkolenia i spotkania informacyjne były 

organizowane etapowo lub na zasadzie zapewnienia uczestnikom 

szkolenia po wydarzeniu tzw. szybkiej ścieżki konsultacji. W tym celu 

po wydarzeniu należałoby zorganizować spotkanie albo dyżur 

prowadzącego, na którym odpowiadałby on na pojawiające się 

pytania. Rozwiązanie takie pozwoliłoby nie tylko przekazać wiedzę 
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uczestnikom zorganizowanego wydarzenia, ale również wspomóc w 

zastosowaniu tej wiedzy w praktyce. 

1.1.4. Czy osoby uczestniczące w 

szkoleniach organizowanych przez IP 

złożyły wniosek o dofinansowanie 

projektu? Jeżeli tak: czy przeszedł on 

pozytywnie ocenę formalną/ 

merytoryczną/ uzyskał 

dofinansowanie? 

Przedstawiciele instytucji realizujących Program nie prowadzą 

statystyk w zakresie tego, jaki odsetek podmiotów uczestniczących w 

szkoleniach i spotkaniach informacyjnych złożył wniosek. Tym samym 

niemożliwe jest udzielenie precyzyjnej informacji na zadane w ten 

sposób pytanie. 

Należy również pamiętać, że w szkoleniach i spotkaniach biorą udział 

nie tylko potencjalni wnioskodawcy, ale również np. przedstawiciele 

firm doradczych, którzy przygotowują dokumentację aplikacyjną dla 

swoich klientów. Tym samym nawet w przypadku posiadania statystyk 

dotyczących tego zagadnienia szacunki byłyby obarczone błędem. 

Na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę badań stwierdzić 

można, że średnio ok. 28% beneficjentów uczestniczyło w szkoleniach 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Częściej 

uczestnictwo deklarowali beneficjenci EFS, niż EFRR. 

1.1.5. Czy wnioskodawcy i 

beneficjenci napotkali na 

jakiekolwiek bariery w uzyskaniu 

informacji? Jeżeli tak: na jakie, z 

czego wynikały i czym były 

spowodowane? 

Większość beneficjentów i wnioskodawców nieskutecznie aplikujących 

o dofinansowanie nie potwierdziła, by napotkała na jakiekolwiek 

bariery w uzyskaniu informacji. Jeśli zidentyfikowano wystąpienie 

barier, częściej deklarowali je beneficjenci oraz wnioskodawcy 

nieskuteczni z Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. Bariery deklarowali przede wszystkim 

reprezentanci osi priorytetowych współfinansowanych ze środków 

EFS. 

Bariery, jakie deklarowali beneficjenci i wnioskodawcy nieskuteczni 

związane były głównie z brakiem umiejętności samodzielnego 

znalezienia i selekcji informacji. W przypadku kontaktu 

bezpośredniego z pracownikami instytucji realizujących wsparcie 

zwrócono natomiast uwagę na trudności wynikające przede wszystkim 

z ogólnego charakteru przekazywanych informacji. 

1.1.6. Czy uzyskane z IP informacje 

miały wpływ na podjęcie decyzji o 

złożeniu wniosku i jego kształcie (w 

szczególności w obszarze 

kwalifikowalności wydatków)? Jak 

silny jest/był wpływ innych źródeł 

informacji? 

Średnio co trzeci wnioskodawca nieskutecznie ubiegający się o 

wsparcie (29,21%) oraz co szósty beneficjent (15,81%) potwierdzili, że 

uzyskane od pracowników instytucji realizujących Program informacje 

wpłynęły na decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz o jego 

kształcie. Zmiany, które były wprowadzane na skutek informacji 

uzyskiwanych od pracowników instytucji dotyczyły przede wszystkim 

kwalifikowalności kosztów oraz okresu realizacji projektu. 

Wskazanie wpływu innych źródeł jest utrudnione z uwagi na fakt, że 

znaczny odsetek beneficjentów zadeklarował, że dokumentacja 

konkursowa była przygotowana nie osobiście przez reprezentowany 
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podmiot, ale zostało to zlecone podmiotowi zewnętrznemu, 

specjalizującemu się w tym zakresie.  

1.1.7. Czy w dostępnych publikacjach 

IP wnioskodawcy i beneficjenci 

znaleźli wszystkie potrzebne im 

informacje do napisania i złożenia 

wniosku? 

Większość beneficjentów i wnioskodawców nieskutecznych 

potwierdziła, że informacje do których mają dostęp są wystarczające 

do stworzenia wniosku o dofinansowanie (odpowiednio 83,18% oraz 

74,56%), a na stronach internetowych zamieszczone są wszystkie 

niezbędne do przygotowania wniosku informacje (odpowiednio 

86,64% oraz 81,05%). 

1.1.8. Czy wnioskodawcy i 

beneficjenci korzystali z infolinii? 

Jeżeli tak: jak ją oceniają? Jeżeli nie: 

dlaczego? Jakie napotkali bariery w 

dostępie do infolinii? 

Wnioskodawcy i beneficjenci w ograniczonym zakresie korzystali z 

możliwości telefonicznych konsultacji z pracownikami PIFE. 

Wykorzystanie tego narzędzia zadeklarowało 30,47% beneficjentów 

oraz 39,15% wnioskodawców nieskutecznych. Podmioty korzystające z 

konsultacji napotykały na bariery (np. długie oczekiwanie na 

konsultację oraz brak wystarczającej informacji zwrotnej na wyrażone 

wątpliwości), jednak ogółem oceniły odbyte konsultacje pozytywnie 

(72,61% wnioskodawców nieskutecznych oraz 86,13% beneficjentów 

wyraziło zadowolenie z odbytych konsultacji). 

Wśród przyczyn niekorzystania z konsultacji znajduje się 

wykorzystanie innych źródeł wiedzy oraz zlecenie przygotowania 

wniosku podmiotowi zewnętrznemu, co powodowało, że nie było 

konieczne samodzielne zajmowanie się uzyskiwaniem odpowiedzi na 

pojawiające się pytania.  

1.1.9. Czy zdaniem wnioskodawców i 

beneficjentów informacja udzielana 

przez IP jest wystarczająca do 

złożenia poprawnego wniosku, 

kwalifikującego się do 

dofinansowania? 

Zdaniem beneficjentów i wnioskodawców uzyskane od IP informacje 

są wystarczające do złożenia prawidłowego wniosku o 

dofinansowanie. 

1.1.10. Czy IP jest przygotowana (pod 

kątem proceduralnym, zasobów 

ludzkich, zasobów materialnych) do 

prowadzenia działań informacyjnych 

i szkoleniowych? 

Badanie dowiodło, że IP są przygotowane do prowadzenia działań 

informacyjnych i szkoleniowych zarówno pod kątem proceduralnym, 

kadrowym, jak i materialnym. Pandemia COVID-19, która od 2020 

roku spowodowała konieczność zmiany formy prowadzonych działań, 

nie stanowiła trudności dla przedstawicieli IP, co świadczy o ich 

wieloaspektowym przygotowaniu do realizowania tych działań. Należy 

również podkreślić, że działania podlegają ocenie przez uczestników 

spotkań i szkoleń, co pozwala przedstawicielom odpowiedzialnym za 

realizację działań informacyjnych i szkoleniowych na wyciąganie 

wniosków z udzielonych im ocen oraz stałe doskonalenie 

prowadzonych działań. Równie pozytywnie należy ocenić 

przygotowywanie miesięcznych raportów z prowadzonych działań, co 

także służy celowi, jakim jest doskonalenie świadczonych usług.  
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1.1.11. Jakie cechy 

najskuteczniejszych instrumentów 

sprawiły, iż w największym stopniu 

przyczyniły się one do wzrostu 

zainteresowania formami 

i możliwościami wsparcia 

oferowanymi w ramach RPO WM 

2014-2020? 

Badanie dowiodło, że o skuteczności instrumentów informacyjnych 

zadecydowała ich wiarygodność, tj. zamieszczanie materiałów na 

oficjalnych stronach internetowych instytucji, udzielanie informacji 

przez pracownika instytucji itp. Beneficjenci wysoko cenią sobie 

wiarygodność pozyskiwanej wiedzy, zaś oparcie jej o źródło, jakim są 

oficjalne kanały informowania pozwala na spełnienie oczekiwań 

beneficjentów i wnioskodawców w zakresie aktualności, kompletności 

i wiarygodności przekazywanej wiedzy. 

1.1.12. Jeśli wniosek o 

dofinansowanie projektu złożony 

przez osobę uczestniczącą 

w szkoleniu organizowanym przez IP 

nie przeszedł pozytywnie oceny/nie 

otrzymał dofinansowania, to jakie 

były tego przyczyny? 

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu badawczym nr 1.1.6. 

1.2. Ocena użyteczności poszczególnych narzędzi informacyjnych stosowanych wobec ogółu społeczeństwa 

oraz potencjalnych beneficjentów  

1.2.1. Jakie narzędzia informacyjne i 

szkoleniowe zostały wykorzystane? 

W celu prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych 

wykorzystano szeroką gamę narzędzi, do których należy zaliczyć 

zarówno media tradycyjne (telewizja, prasa, radio), jak i nowoczesne 

(Internet). Na uwagę zasługują formy działań prowadzone za 

pośrednictwem Internetu, które obejmują szeroki zakres wsparcia 

beneficjentów i wnioskodawców – począwszy od przekazywania 

informacji za pośrednictwem strony internetowej i portali 

społecznościowych, skończywszy na szkoleniach w formule online. 

1.2.2. W jakim stopniu zastosowane 

narzędzia działań informacyjnych są 

komplementarne i spójne? 

Komplementarność i spójność zastosowanych narzędzi została 

oceniona wysoko. Służy temu zarówno jednolity system identyfikacji 

wizualnej stosowany w działaniach informacyjno-szkoleniowych, jak 

też przekazywane treści. Część narzędzi (głównie portale 

społecznościowe) służy bowiem do zachęcenia potencjalnego 

wnioskodawcy do poszerzenia wiedzy, np. do zapisania się na 

szkolenie, kliknięcia w link), inne narzędzia pozwalają natomiast na 

poszerzenie i pogłębienie posiadanej wiedzy. Takie kaskadowe 

podejście do działań informacyjno-szkoleniowych należy ocenić 

pozytywnie – wiedza jest przekazywana stopniowo, na zasadzie 

dedukcji pozwala na stopniowe przekazanie niezbędnej wiedzy, co w 

obliczu skomplikowania tematyki nie skutkuje zniechęceniem 

potencjalnego odbiorcy informacji. 

1.2.3. Czy dokumenty z zakresu 

działań informacyjno-szkoleniowych 

są przygotowane zgodnie z zasadami 

logiki interwencji? 

Dokumenty z zakresu działań informacyjno-szkoleniowych są 

przygotowane zgodnie z zasadami logiki interwencji. Cel, jaki 

przyświeca poszczególnym dokumentom jest spójny z celami 

przyświecającymi Programowi. Dokumenty są spójne zarówno z 
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treściami programowymi, jak i z aktami prawnymi wyższego rzędu. 

Zachowanie zarówno hierarchiczności, jak i logiki w powiązaniu celów 

zasługuje na pozytywną ocenę. 

1.2.4. Czy osoby udzielające 

informacji w IP są postrzegane jako 

kompetentne, pomocne, mające 

życzliwy stosunek do klientów? 

Oceny pracowników IP były bardzo zróżnicowane. W przypadku 

beneficjentów większość respondentów oceniła te osoby pozytywnie 

– jako kompetentne, życzliwe oraz pomocne (średnio: kompetentni – 

73,41%, życzliwi – 76,57%, pomocni – 75,54%). W przypadku 

wnioskodawców nieskutecznych większość nie wyraziła pozytywnej 

oceny we wskazanych aspektach podlegających badaniu (średnio: 

kompetentni – 31,65%, życzliwi – 34,92%, pomocni – 33,43%). 

Zaobserwowane znaczne różnice mogą stanowić wyraz braku 

satysfakcji z powodu nieuzyskania wsparcia. 

1.2.5. Czy działania informacyjno-

szkoleniowe realizowane były w 

powiązaniu z harmonogramem 

wdrażania Programu? 

Działania informacyjno-szkoleniowe realizowane były w powiązaniu 

z harmonogramem wdrażania Programu. Analiza nie pozwoliła na 

zaobserwowanie odstępstw od powiązania działań informacyjnych i 

szkoleniowych z harmonogramem naborów w trybie konkursowym. 

1.2.6. Jak beneficjenci oceniają 

poszczególne kanały informacyjne? 

Poszczególne kanały informacyjne, niezależnie od tego, czy dotyczą 

mediów tradycyjnych, czy nowoczesnych, oceniane są przez 

beneficjentów pozytywnie, jako wpływające na ich zainteresowanie 

ubieganiem się o wsparcie. Obserwuje się natomiast zróżnicowanie 

stosowanych kanałów informacyjnych wśród beneficjentów EFS i 

EFRR. 

1.2.7. Jakie bariery w dostępie do 

poszczególnych kanałów informacji 

napotkali i beneficjenci? 

Większość spośród badanych podmiotów (zarówno wnioskodawców 

nieskutecznych, jak i beneficjentów) nie napotykała na trudności w 

dostępie do poszczególnych kanałów informacji.  

Odnosząc się do trudności, na które wskazywali badani i które były 

najistotniejsze, należy jednak wskazać na zbyt rzadką organizację 

szkoleń i spotkań informacyjnych, konieczność dojazdu do miejsca 

realizacji spotkania/szkolenia, a także ograniczoną liczbę uczestników 

mogących brać udział w wydarzeniu. W części przypadków wskazano 

również, że informacja o organizowanym wydarzeniu nie jest 

pozyskiwana z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Z tego 

względu należałoby rozważyć: 

 Kontynuację działań informacyjnych i szkoleniowych z 

wykorzystaniem narzędzi online również po ustąpieniu 

pandemii COVID-19 i wynikających z niej ograniczeń; 

 Umieszczanie na stronie internetowej ramowego planu 

szkoleń i spotkań informacyjnych na dany rok kalendarzowy 

(wraz z harmonogramem naboru wniosków o 

dofinansowanie w trybie konkursowym). 

1.2.8. Jaka jest użyteczność poszczególnych narzędzi informacyjnych: 



 

423 | S t r o n a  

 

Pytanie badawcze Wniosek 

1.2.8.1. Jaka jest użyteczność 

zdobytej wiedzy? 

Użyteczność zdobywanej wiedzy należy ocenić jako wysoką, o czym 

świadczy wysoki stopień wykorzystania tej wiedzy przez 

wnioskodawców i beneficjentów do opracowania dokumentacji 

aplikacyjnej. Ponownie należy zwrócić uwagę na niskie oceny 

wnioskodawców nieskutecznych oraz wysokie oceny udzielane przez 

beneficjentów wsparcia. 

1.2.8.2. Czy informacje są czytelne, 

zrozumiałe i dopasowane do 

potrzeb? Jak oceniany jest język 

komunikatów? 

Język komunikatów oceniany jest jako skomplikowany, niezrozumiały. 

Świadczą o tym zarówno wyniki badania beneficjentów i 

wnioskodawców, jak również prowadzona analiza poziomu 

przystępności tekstu. W zależności od wykorzystanego kanału 

komunikacji język należy ocenić w zróżnicowany sposób. Wynikać to 

może z przeznaczenia poszczególnych kanałów dla poszczególnych 

segmentów odbiorców.  

1.2.8.3. Czy zakres i forma 

przekazywanej wiedzy spełnia 

oczekiwania beneficjentów? 

Podobnie, jak w przypadku zrozumiałości tekstu, również w przypadku 

dopasowania przekazywanych treści do potrzeb oraz oczekiwań 

odbiorców należy zwrócić uwagę na zróżnicowane oceny – aspekt ten 

został oceniony pozytywnie przez beneficjentów, ale negatywnie przez 

wnioskodawców, którzy nieskutecznie ubiegali się o dofinansowanie 

swoich działań. 

1.2.8.4. Czy informacje są aktualne i 

wyczerpujące? 

Wnioskodawcy nieskutecznie aplikujący o wsparcie oraz beneficjenci 

w ramach badania wskazali, że informacje zawarte na stronach były 

nieaktualne. Nie potwierdziła tego przeprowadzona analiza desk 

research. Rozbieżności pomiędzy oceną respondentów a rzeczywistym 

stanem mogą wynikać z faktu braku umiejętności znalezienia i selekcji 

informacji przez wnioskodawców i beneficjentów. 

Informacje są natomiast wyczerpujące, o czym świadczy fakt 

dopasowania do oczekiwań beneficjentów oraz pozytywna ocena 

wystarczalności przekazywanych informacji do złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

1.2.8.5. Czy łatwo, szybko i sprawnie 

można uzyskać potrzebne 

informacje? 

Kwestia ta została oceniona dwojako: z jednej strony należy wskazać 

na mnogość przystępnych źródeł informacji, z drugiej zaś badanie 

metodą mystery client ujawniło pewne trudności, polegające np. na 

długim oczekiwaniu na odpowiedź. Tym samym zaleca się, by w 

ramach dalszych działań położyć większy nacisk na standardy obsługi 

interesanta, przede wszystkim na obszarze Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego. 

1.2.8.6. Jakie mankamenty 

poszczególnych narzędzi napotkali 

beneficjenci? 

Mankamenty napotykane przez podmioty uczestniczące w badaniu 

(wnioskodawców oraz beneficjentów) wynikały w dużej mierze z 

braku wiedzy w zakresie tego, gdzie poszukiwać informacji oraz z 

dużych oczekiwań respondentów w zakresie tego, że uzyskana 

informacja będzie możliwa do bezpośredniego zaimplementowania w 
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projekcie/wniosku o dofinansowanie. Należy natomiast wskazać, że 

ogólny charakter przekazywanej informacji w tym zakresie nie stanowi 

mankamentu. Pozyskiwana od pracowników instytucji oraz poprzez 

inne kanały informacji wiedza zawiera w sobie pewien pierwiastek 

ogólności, co pozwala na zapewnienie jej uniwersalności – to 

beneficjent, w zależności od tematyki realizowanego projektu 

powinien podjąć decyzję o tym, w jaki sposób uwzględnić daną 

kwestię (np. dotyczącą równości szans) w realizowanym 

przedsięwzięciu. 

1.2.9. Czy potencjalni beneficjenci 

korzystali z usług firm doradczych, 

dlaczego i w jakim zakresie? 

Korzystanie z usług firm doradczych w celu przygotowania 

dokumentacji aplikacyjnej zostało zaobserwowane zarówno wśród 

wnioskodawców nieskutecznych, jak i wśród beneficjentów. Z usług 

takich skorzystało średnio 48,05% wnioskodawców nieskutecznych 

oraz 45,41% beneficjentów. Część podmiotów zdecydowała się na 

skorzystanie z usług podmiotu zewnętrznego jedynie w pewnym 

zakresie, do którego trzeba mieć szczególne uprawnienia (np. w celu 

przygotowania audytu energetycznego budynku), jednak większość 

podmiotów zleciła firmom zewnętrznym przygotowanie całości 

dokumentacji.  

1.2.10. Które z zastosowanych 

instrumentów w największym oraz w 

najmniejszym stopniu przyczyniły się 

do wzrostu zainteresowania 

możliwościami wsparcia 

oferowanymi w ramach RPO WM 

2014-2020? 

Beneficjenci najwyżej ocenili dokumentacje konkursową oraz 

dokumenty programowe, w tym akty prawne. 

1.2.11. Jeśli zdarzyło się, iż działania 

informacyjno-,szkoleniowe nie były 

realizowane w powiązaniu z 

harmonogramem wdrażania 

Programu, to jakie były przyczyny 

braku tego powiązania? 

Sytuacja, iż działania informacyjno-szkoleniowe nie były realizowane w 

powiązaniu z harmonogramem wdrażania Programu nie została 

zidentyfikowana w ramach Programu. 

1.2.12. Jakie zmiany należy 

wprowadzić, jeśli chodzi o 

stosowanie narzędzia informacyjne, 

aby skuteczniej wypełniały one swoje 

zadanie? 

Analiza pozwala na wskazanie szeregu modyfikacji, jakie można 

wprowadzić w narzędziach informacyjnych. Są to: 

 Wykorzystanie infografik i animacji w formie video. 

 Aktualizację tzw. toolboxa, czyli graficznie rozpisanej drogi 

przejścia całej procedury wnioskowania w celu dostosowania 

do zmian, jakie zajdą w perspektywie finansowej 2021-2027. 

 Wprowadzenie do materiałów informacyjno-szkoleniowych 

infografik ułatwiających zrozumienie przekazywanych treści. 

 Hierarchiczne budowanie materiałów pisanych i treści 

szkoleń — od ogółu do szczegółu. 
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 Zwiększenie liczby spotkań informacyjnych i szkoleń oraz 

przeniesienie części z nich do formuły online (nawet, gdy już 

ustąpi pandemia COVID-19), 

 Wdrożenie systemu szkoleń i weryfikacji kompetencji osób 
odpowiedzialnych za szkolenia i warsztaty w ramach 
Programu. 

 Weryfikacja i badanie na wybranej grupie odbiorczej user 
experience stron informacyjno-szkoleniowych RPO. 

 Wprowadzenie do obsługi beneficjentów i wnioskodawców 
prostych botów, których zadaniem będzie ustalenie kategorii 
problemu i przekierowanie do osoby odpowiedzialnej za dany 
typ/zakres informacji. 

2. Ocena wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn  

2.1. Czy zaprojektowany system realizacji RPO WM 2014-2020, w tym stosowane procedury i rozwiązania 

zapewniły realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami? Jeżeli nie, jakiego rodzaju zmiany należałoby wprowadzić? 

Skuteczność i trafność przyjętych w ramach RPO WM 2014-2020 procedur i rozwiązań w ramach systemu 

realizacji w zakresie stosowania zasad horyzontalnych, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak: 

stopień implementacji 

analizowanych zasad w 

dokumentach programowych 

Dokumenty programowe w dużym stopniu uwzględniają zasady 

horyzontalne. Na uwagę zasługuje sam Program, zawierający 

odwołania do tych zasad, jak i Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Programu i stanowiący do niego załącznik w postaci kryteriów oceny 

projektów. Stopień implementacji zasad do dokumentów 

programowych pozytywnie ocenili też przedstawiciele instytucji 

realizujących wsparcie. Dokumenty zostały stworzone w formule dual 

approach, co pozwala na zastosowanie zasad horyzontalnych zarówno 

w przekroju programowym, jak i projektowym. 

Skuteczność stosowanych rozwiązań 

w kontekście wyboru i realizacji 

projektów. 

Rozwiązania dotyczące zasad horyzontalnych stosowane w zakresie 

oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie zostały ocenione 

przeciętnie. Opisowość sposobu uwzględnienia zasad we wniosku o 

dofinansowanie powodować może, że ocena będzie wynikała z 

pewnego rodzaju uznaniowości w tym zakresie. Zdaniem 

przedstawicieli KOP uczestniczących w badaniu owskaźnikowanie 

zasad mogłoby dać lepsze efekty w postaci: 

 Wyboru do dofinansowania projektów rzeczywiście 

wpisujących się w zasady horyzontalne; 

 Możliwości lepszej kontroli uwzględniania zasad na poziomie 

realizacji projektu. 

Skuteczność stosowanych rozwiązań w kontekście wyboru projektów i realizacji projektów ze szczególnym 

uwzględnieniem: 
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oceny 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. Czy 

wprowadzenie standardów 

dostępności zmieniło dostępność 

projektów i produktów projektów UE 

dla osób z niepełnosprawnościami? 

Czy dzięki wprowadzeniu 

standardów dostępności, zwłaszcza 

szkoleniowych, informacjo-

promocyjnych, cyfrowych zwiększyła 

się liczba osób z 

niepełnosprawnościami, które biorą 

udział w projektach? Czy należy 

wprowadzić zmiany do standardów 

dostępności lub do praktyki ich 

wdrażania – jeśli tak to do których 

standardów i jakie zmiany? 

Skuteczność standardów została oceniona jako niewielka zarówno 

przez przedstawicieli beneficjentów, jak też przez uczestników 

projektów. Należy jednak podkreślić, że ocena ta może być związana z 

niepełną wiedzą na temat standardów. Wskazywać na to może fakt, że 

beneficjenci, sugerując dokonanie zmian/modyfikacji w standardach 

wskazywali na wprowadzenie rozwiązań, które już funkcjonują w 

ramach standardów (są wprost wyrażone w załączniku nr 2 do 

Wytycznych), a które nie były przez nich stosowane w celu lepszego 

dostosowania projektów do potrzeb uczestników. 

O niewystarczającej wiedzy świadczy również fakt, że beneficjenci 

realizujący projekty infrastrukturalne relatywnie rzadko wskazywali na 

uwzględnienie standardu architektonicznego pomimo, że uniwersalne 

projektowanie jest elementem wymaganym od beneficjentów. 

W opinii Zespołu Badawczego przeprowadzone badania pozwalają na 

wskazanie, że standardy w dużym stopniu wpływają na dostępność 

projektów dla osób z niepełnosprawnościami. W tym zakresie każdy ze 

standardów ma znaczenie – w każdym projekcie inny standard 

stanowić powinien rolę wiodącą (związane jest to z tematyką 

projektu). Podkreślić też należy, czego dowiedziono w ramach case 

study, że standardy są ze sobą współzależne i dopiero stosowanie 

kilku z nich pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów.  

Oszacowania skali projektów 

neutralnych w EFRR w odniesieniu 

do zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn, na podstawie 

dokumentacji projektowej, w tym 

elementów studiów wykonalności i 

biznesplanów udostępnionych przez 

Zamawiającego w formie 

elektronicznej, z uwzględnieniem 

obszaru wsparcia, w szczególności, 

czy występują takie projekty, jeśli 

tak, to w jakich obszarach wsparcia 

najczęściej one występują i czy są 

one uzasadnione. 

Sprawozdania roczne z realizacji Programu wskazują, że nie występują 

projekty neutralne – wszystkie pozytywnie odnoszą się do zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn. Analiza dokumentacji aplikacyjnej 

(bazy danych zawierającej informacje z wniosków o dofinansowanie) 

pozwoliła jednak na stwierdzenie, że występują one, stanowiąc 3,99% 

ogółem przedsięwzięć realizowanych w Programie. 

O zdanie w tej kwestii zapytano również beneficjentów realizujących 

projekty. Ich odpowiedzi wskazują, że dużo większy odsetek projektów 

(56,21%) jest neutralny w stosunku do zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Może to być wynikiem: 

 Deklaratywnego ujęcia tego, że projekt będzie się odnosił do 

zasady w sposób pozytywny; 

 Uznaniowości w ocenie wniosku o dofinansowanie przez 

eksperta KOP; 

 Braku możliwości realizacji projektów zgodnie z założeniami 

(np. na skutek trudności w rekrutacji uczestników z 

określonej grupy); 
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 Niewłaściwych założeń we wniosku o dofinansowanie (np. 

niewłaściwie przeprowadzonej diagnozy sytuacji kobiet i 

mężczyzn).  

Oszacowania skali zastosowania 

mechanizmu racjonalnych 

usprawnień (MRU) w ramach 

realizowanych projektów, 

Mechanizm racjonalnych usprawnień stosowany był w przypadku 7 

projektów. Skala zastosowania mechanizmu objęła około 1% 

projektów wdrażanych w wybranych poddziałaniach w OP 9 i 10. 

Postępu w realizacji zapisów oraz 

ocena poszczególnych rozwiązań 

przewidzianych w Agendzie działań 

na rzecz równości szans w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020 w RPO 

WM 2014-2020. 

Postęp w realizacji zapisów oraz poszczególnych rozwiązań 

przewidzianych w Agendzie działań na rzecz równości szans w ramach 

funduszy unijnych 2014-2020 w RPO WM 2014-2020 należy ocenić 

jako znaczny i dostosowany do potrzeb identyfikowanych w 

Programie. Poszczególne aspekty wynikające z realizacji zapisów 

Agendy zostały pozytywnie ocenione przez beneficjentów, którzy 

potwierdzili przydatność i skuteczność stosowanych rozwiązań. 

Na ile działania zaplanowane w 

Agendzie zostały zrealizowane przez 

IZIP RPO WM 2014-2020? Jakie 

czynniki warunkowały zastosowanie 

lub nie przez IZ, IP poszczególnych 

rozwiązań z Agendy? Jakiego rodzaju 

efekty przyniosła realizacja działań 

zaplanowanych w Agendzie? 

Działania zaplanowane w Agendzie zostały wypełnione przez IZ oraz IP 

RPO WM 2014-2020 w bardzo dużym stopniu. W toku ewaluacji nie 

zidentyfikowano działań, których realizacji by się nie podjęto. Jedynym 

warunkiem, który brano pod uwagę decydując się na realizację działań 

było skierowanie danego działania jako przewidzianego do realizacji 

przez instytucje zajmujące się Regionalnym Programem Operacyjnym. 

Biorąc pod uwagę oceny beneficjentów należy wskazać, że działania 

zmierzające do realizacji postanowień Agendy przyczyniły się do 

zwiększenia jakości uwzględniania zasad horyzontalnych w projektach. 

W opinii Zespołu Badawczego Agenda pozwoliła również na 

uporządkowanie działań związanych z zapewnieniem informowania i 

tworzenia środowiska realizacji Programu sprzyjającego uwzględnianiu 

zasad. 

Jak są oceniane przez adresatów 

poszczególne rozwiązania służące 

realizacji zasad horyzontalnych, 

przewidziane w Agendzie – np. rola 

koordynatorów równości, rola grupy 

roboczej (jeśli powołano), działania 

szkoleniowe, racjonalne 

usprawnienia (jeśli określono) itp.? 

Poszczególne rozwiązania przewidziane w Agendzie działań na rzecz 

równości szans w ramach funduszy unijnych 2014-2020 są oceniane 

pozytywnie przez odbiorców (beneficjentów). Nie zauważa się różnic 

pomiędzy ocenami poszczególnych działań podejmowanych w 

odpowiedzi na zapisy Agendy. Nie zauważa się również różnic na 

poziomie podregionalnym. 

2.2. Jaki jest poziom świadomości stosowania wybranych zasad horyzontalnych wśród beneficjentów, 

uczestników projektów i uczestników instytucjonalnych systemu realizacji RPO WM 2014-2020? 

Odpowiadając na to pytanie badawcze, Wykonawca: 

oceni, czy w wyniku działań 

podejmowanych przez instytucje w 

ramach Programu oraz 

Przedstawiciele instytucjonalni uczestniczący w realizacji Programu 

posiadają dużą świadomość w zakresie zasad horyzontalnych oraz 

identyfikują się z potrzebą ich stosowania. Wskazywali oni, że 
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realizowanego wsparcia zaszła 

zmiana w rozumieniu i postrzeganiu 

zasad horyzontalnych przez 

beneficjentów, uczestników 

projektów i przedstawicieli instytucji 

zaangażowanych w realizację 

Programu; 

perspektywa finansowa 2014-2020 w bardzo dużym stopniu 

uwzględniała kwestie dot. stosowania zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn, 

o czym świadczy szereg bardzo szczegółowych dokumentów 

dotyczących tych zagadnień (Agenda, Wytyczne ministerialne). 

Wysoki poziom świadomości odnotowano także wśród beneficjentów. 

Część spośród nich wskazywała, że realizacja projektu wspartego ze 

środków z Programu nie zmieniła ich świadomości w zakresie 

stosowania zasad horyzontalnych, gdyż jeszcze przed podjęciem się 

realizacji podmioty te postrzegały zasady horyzontalne jako istotne, 

ważne oraz zasadne w celu zwiększania szans grup narażonych na 

dyskryminację. 

Odmiennie należy ocenić świadomość uczestników projektów 

realizowanych ze środków EFS. Badane osoby wskazały w większości 

przypadków na to, że uwzględnienie zasad nie było w ich odczuciu 

potrzebne. Tak więc nawet, pomimo uczestnictwa w projekcie, w 

którym uczestniczyło zróżnicowane grono osób (również osoby z grup 

narażonych na dyskryminację, tj. osoby z niepełnosprawnością, osoby 

z mniejszości narodowych itp.) nie obserwowano wagi zasad 

horyzontalnych. Jedynie niewielki odsetek uczestników wskazywał na 

to, że stosowanie tych zasad jest istotne z punktu widzenia 

wyrównywania szans i zapobiegania dyskryminacji. Zdaniem 

uczestników panelu ekspertów uzyskane odpowiedzi świadczą o braku 

świadomości osób biorących udział w projektach na temat swoich 

praw. Obecna sytuacja społeczno-polityczna w Polsce powoduje, że 

np. walka o prawa kobiet do samodzielnego decydowania o sobie 

staje się niezwykle medialnym tematem, natomiast w przypadku, gdy 

do społeczności kierowane są działania mające na celu wyrównywanie 

dysproporcji, nie są one odbierane z zadowoleniem i są 

kwestionowane. Tym samym zaleca się, by w ramach projektów 

przewidujących udział uczestników wprowadzić w stosunku do 

beneficjentów wymóg informowania uczestników o sposobie realizacji 

zasad horyzontalnych w projekcie. Pozwoli to zwiększyć świadomość 

uczestników dotyczących zasadności uwzględniania tych rozwiązań. 

Wyodrębni rodzaje działań 

utożsamianych z działaniami 

realizowanymi zgodnie z zasadami 

horyzontalnymi oraz poda przykłady 

ich zastosowania w projektach; 

Wśród dobrych praktyk wskazywanych przez beneficjentów należy 

uwzględnić: 

 Zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w procesach 

decyzyjnych oraz w zarządzaniu projektem; 

 Zapewnienie możliwości pracy zdalnej, pozwalającej na 

godzenie życia rodzinnego i zawodowego; 

 Aktywizację zawodową osób biernych na rynku pracy; 
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 Długofalowość oferowanego uczestnikom wsparcia, co 

przyniosło lepsze efekty, niż wsparcie doraźne; 

 Doposażenie stanowisk pracy, w tym stanowisk 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 

 Działania informacyjno-edukacyjne skierowane do 

pracodawców, mające na celu ukazanie im korzyści z 

zatrudnienia osób z grup narażonych na dyskryminację; 

 Organizacja zajęć w ramach projektów w godzinach 

popołudniowych oraz wieczornych, niekolidujących z innymi 

zajęciami uczestników; 

 Wsparcie osób należących do grup narażonych na 

dyskryminację wielokrotną. 

Zidentyfikuje przykłady dobrych 

praktyk w zakresie działań 

podejmowanych przez IZ RPO WM 

2014-2020 i IP RPO WM 2014-2020 

na rzecz podnoszenia wiedzy 

zarówno pracowników instytucji, jak 

i potencjalnych projektodawców na 

temat stosowania zasad 

horyzontalnych. 

Również działania IZ oraz IP w zakresie stosowanych działań 

informacyjno-szkoleniowych obfitują w rozwiązania, które można 

uznać za dobre praktyki. W tym kontekście należy wskazać na takie 

działania, jak: 

 Szeroki zakres uczestnictwa przedstawicieli instytucji w 

szkoleniach – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w 

tym certyfikowanych; 

 Współpracę pomiędzy pracownikami młodymi oraz bardziej 

doświadczonymi – co sprzyja wzajemnemu uczeniu się i 

poziomemu transferowi wiedzy 

W przypadku działań skierowanych do wnioskodawców oraz 

potencjalnych interesariuszy Programu należy zwrócić uwagę na takie 

dobre praktyki, jak: 

 Warsztatowe podejście do realizacji szkoleń, w tym 

opracowanie materiałów tj. gry planszowe; 

 Zróżnicowane narzędzia informacyjne stosowane w ramach 

Programu; 

 Zróżnicowany stopień trudności języka w ramach różnych 

kanałów informacyjnych stosowanych wobec 

wnioskodawców i innych zainteresowanych osób i 

podmiotów; 

 Segmentacja grup odbiorców stosowanych działań; 

 Bieżąca ocena własnej działalności informacyjno-

szkoleniowej na podstawie ankiet audytoryjnych 

(poszkoleniowych), jak i sporządzania comiesięcznych 

raportów przez podmiot zewnętrzny. 

2.3. Jakie działania były podejmowane w odpowiedzi na wymagania stawiane przez wybrane zasady 

horyzontalne? Odpowiadając na pytanie badawcze Wykonawca podda także analizie: 

rodzaje wyzwań związanych z 

wdrażaniem zasad horyzontalnych, 

na które napotykali beneficjenci i 

Badanie pozwala na stwierdzenie, że beneficjenci i osoby 

zaangażowane w system realizacji Programu napotykają na relatywnie 

niewielkie bariery związane z realizacją zasad horyzontalnych. W 
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osoby zaangażowane w system 

realizacji Programu; 

sposoby radzenia sobie z 

wyzwaniami; 

przypadku beneficjentów może pojawić się trudność w rekrutacji osób 

z określonych grup do udziału w projekcie, co może być wynikiem 

zarówno obiektywnych czynników (np. pandemii COVID-19, która 

ograniczyła mobilność społeczną), jak i wadliwego sporządzenia 

diagnozy sytuacji danej grupy we wniosku o dofinansowanie. W tych 

przypadkach konieczne jest wprowadzenie modyfikacji do 

dokumentacji projektowej. 

W przypadku osób zaangażowanych w system realizacji Programu 

wskazać należy na trudności w ocenie (na etapie oceny wniosku o 

dofinansowanie oraz kontroli prawidłowości realizacji zasad w ramach 

projektu) sposobu uwzględniania zasad horyzontalnych. Deklaratywny 

charakter ujęcia tego, jak będą realizowane zasady horyzontalne 

powoduje, że na etapie oceny lub kontroli należy kierować się pewną 

uznaniowością, dlatego też rekomenduje się silniejsze 

owskaźnikowanie zasad (np. poprzez przyjęcie dodatkowych 

wskaźników, na wzór wskaźnika dot. liczby obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Umożliwi to stwierdzenie, 

podczas kontroli, czy dane działanie zostało wypełnione, czy też nie. 

Obciążenia administracyjne związane 

z realizacją działań dotyczących 

wdrażania ww. zasad na poziomie 

Programu i projektów zestawiając je 

z osiągniętymi efektami. 

Obciążenia administracyjne związane z realizacją działań dotyczących 

wdrażania zasad horyzontalnych zarówno na poziomie Programu, jak i 

poszczególnych projektów można uznać za niewielkie lub wręcz 

niezauważalne. Potwierdziły to wywiady pogłębione z 

przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację Programu 

oraz badania z beneficjentami, w tym badania metodą case study. 

2.4. Jaki jest wpływ Programu, z uwzględnieniem wybranych projektów i ich rezultatów oraz działań 

beneficjentów, na realizację wybranych zasad horyzontalnych? 

Ocena użyteczności i trafności wsparcia realizowanego w ramach RPO WM 2014-przy uwzględnieniu 

wymiaru projektowego, w szczególności poprzez ocenę: 

na ile działania podjęte w projektach 

wpłynęły lub mają szanse wpłynąć na 

wyrównanie szans i przeciwdziałanie 

dyskryminacji; 

W opinii beneficjentów realizowane działania mają szansę w dużym 

stopniu wpłynąć na wyrównanie szans kobiet i mężczyzn oraz 

zapobieżenie dyskryminacji. Większe efekty obserwuje się w 

odniesieniu do Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż do Regionu 

Warszawskiego Stołecznego. Beneficjenci upatrują większego wpływu 

projektów na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, niż na zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn. 

Użyteczności wsparcia w kontekście 

jego zgodności z potrzebami 

odbiorców wsparcia, w tym np. 

kobiet i mężczyzn, osób z 

niepełnosprawnościami. 

Wsparcie należy ocenić jako zgodne z potrzebami odbiorców, do 

których zostały skierowane konkretne działania, co potwierdziło np. 

badanie metodą case study. 

Niewielka skala modyfikacji, jaką podejmowali beneficjenci w celu 

uwzględnienia w projekcie zasad horyzontalnych powoduje, że 

przedsięwzięcia pozwalają na zapewnienie dużej użyteczności. 
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Jaki rodzaj wsparcia oferowany w 

projektach okazał się najbardziej 

skuteczny i trwały w kontekście 

realizacji ww. zasad? A który 

najmniej i dlaczego? Jakie czynniki 

miały na to wpływ? 

Najbardziej skuteczne i trwałe mają szansę okazać się działania 

skierowane bezpośrednio do grup narażonych na dyskryminację, a 

więc do osób z niepełnosprawnościami oraz kobiet powracających na 

rynek pracy. Jak wskazali jednak uczestnicy panelu ekspertów należy 

prowadzić działania w sposób uwzględniający motywację wewnętrzną 

odbiorców ostatecznych, co pozwoli na osiągnięcie zwielokrotnionych 

efektów (uwzględniających zarówno aktywność beneficjenta, jak i 

działania podejmowane przez uczestnika w celu zmiany własnej 

sytuacji życiowej). Zdaniem ekspertów motywacja uczestników działań 

stanowi czynnik wstępny do skuteczności podejmowanych 

przedsięwzięć. 

2.5. Jakie rozwiązania można byłoby zastosować w kontekście wdrażania wybranych zasad 

horyzontalnych w nowym okresie programowania? 

Wykonawca odpowiadając na powyższe pytanie badawcze uwzględni dwa wymiary analizy, tj. wymiar 

instytucjonalny i projektowy, a także: 

odniesie się do przykładów 

najskuteczniejszych rozwiązań na 

poziomie Programu oraz wskaże 

przykłady dobrych praktyk na 

poziomie projektów realizowanych 

w ramach RPO WM 2014-2020; 

Dobre praktyki na poziomie Programu obejmują przede wszystkim 

szeroko zakrojone działania informacyjne. Działania takie pozwalały na 

integrację lokalnych społeczności, a także na aktywizację osób z grup 

defaworyzowanych, co stanowiło istotną wartość dodaną w ramach 

Programu. Pozwalało również na uzyskanie przez osoby z tych grup 

wiedzy na temat realizowanych działań, co w konsekwencji 

przyczyniało się do wzrostu zainteresowania Programem. 

Na poziomie projektowym należy wskazać na dobre praktyki 

obejmujące np. przeprowadzanie pogadanek z uczestnikami na temat 

zasad horyzontalnych oraz zasadności i celowości ich stosowania, 

informowanie uczestników wsparcia o braku tolerancji dla 

dyskryminacji oraz stosowanie w projektach infrastrukturalnych 

koncepcji uniwersalnego projektowania. 

Przedstawi działania, które 

należałoby kontynuować oraz z 

których należałoby zrezygnować w 

nowej perspektywie finansowej; 

Biorąc pod uwagę wyniki prowadzonych badań za zasadne należy 

uznać kontynuację działań aktywizacyjnych kierowanych do kobiet. Z 

drugiej strony należy wskazać na dalszą realizację działań kierowanych 

do osób z niepełnosprawnością. Obie grupy mają bardzo duży 

potencjał absorpcyjny w zakresie korzystania z działań zmierzających 

do przeciwdziałania dyskryminacji oraz zapewnienia wyrównywania 

szans. 

Na poziomie kontroli należy wskazać na prowadzenie kontroli nie tylko 

na dokumentach, ale również na miejscu realizacji projektu oraz na 

stosowanie listy sprawdzającej. Działania te pozwolą na 

przeprowadzenie dogłębnej kontroli. 
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Wartym kontynuacji działaniem jest również uwzględnianie jako 

obligatoryjnego elementu nałożonego na beneficjentów projektów 

infrastrukturalnych koncepcji uniwersalnego projektowania. 

Na przyszłą perspektywę finansową zarekomendowano również 

organizację spotkań i szkoleń w formule online, co zwiększałoby ich 

dostępność oraz sprzyjałoby popularyzacji organizowanych wydarzeń 

na szerszą skalę, niż dotychczas. Wskazano, że forma online powinna 

by utrzymana również po zakończeniu sytuacji pandemicznej w kraju. 

Nie wskazano rozwiązań, z których należałoby zrezygnować w 

kontekście zapewnienia realizacji zasad horyzontalnych. 

Przedstawi analizy doświadczeń 

innych województw w celu 

znalezienia dobrych praktyk w 

stosowaniu zasad horyzontalnych; 

Dobre praktyki stosowane w innych województwach nie są 

działaniami unikalnymi, są powielane i wynikają w większości 

przypadków z przepisów prawa oraz utartego zwyczaju realizacji 

Programu (np. zaangażowanie w ramach Komitetu Monitorującego 

podmiotów reprezentujących grupy narażone na dyskryminację). 

Unikalne działania, mogące zostać uznane za dobre praktyki to: 

 Opracowanie katalogu dobrych praktyk w zakresie realizacji 

zasad horyzontalnych (woj. podlaskie); 

 Organizowanie spotkań z pracodawcami, mających im 

przedstawić korzyści z zakresu zatrudniania osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób z innych grup narażonych 

na dyskryminację (woj. podlaskie i pomorskie). 

Przedstawi propozycje ewentualnych 

modyfikacji implementacji zasad 

horyzontalnych, w tym nowe 

rozwiązania, które należy zastosować 

w kolejnej perspektywie (np. w 

odniesieniu do systemu 

monitorowania realizacji zasad 

horyzontalnych, z uwzględnieniem 

wskazania efektywnych narzędzi 

pomiaru realizacji ww. zasad, w tym 

zestawu właściwych wskaźników). 

Wśród propozycji modyfikacji, jakie należy wprowadzić w okresie 

programowania 2021-2027 należałoby jasno określić we wniosku o 

dofinansowanie, jakie działania planuje beneficjent w zakresie 

spełnienia zasad horyzontalnych (np. budowę podjazdu dla osób z 

niepełnosprawnościami). Byłoby to jaśniejszym wyznacznikiem, niż 

opisowy sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych, który obecnie 

funkcjonuje w ramach wniosku o dofinansowanie i jest trudny do 

weryfikacji. 

2.6. Czy osoby i instytucje 

zaangażowane w zarządzanie i 

wdrażanie RPO WM 2014-2020 

posiadają odpowiednią wiedzę na 

temat polityk horyzontalnych? 

Badanie potwierdziło, że wiedza pracowników zarówno IZ, IP, jak i 

członków KM i KOP w zakresie zasad horyzontalnych jest 

wystarczająca do właściwego wypełniania zobowiązań wynikających z 

Programu przy uwzględnieniu zasad horyzontalnych. 

2.7. Czy osoby i instytucje 

zaangażowane w zarządzanie i 

wdrażanie RPO WM 2014-2020 

Badanie potwierdziło, że zarówno przedstawiciele IZ, IP, jak też KM i 

KOP akceptują potrzebę stosowania zasad horyzontalnych i 

identyfikują się z tymi zasadami. 
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akceptują potrzebę stosowania zasad 

horyzontalnych? 

2.8. Z jakim rodzajem wyzwań 

związanych z wdrażaniem zasad 

horyzontalnych miały do czynienia 

podmioty zarządzające i wdrażające 

program? 

Do podstawowej trudności zaliczyć należy jakość opisów dot. zasad 

horyzontalnych we wnioskach o dofinansowanie. Były to opisy bardzo 

ogólne, często deklaratywne, bez wskazania konkretnych propozycji 

podejścia do stosowania zasad horyzontalnych. Były one powielane 

we wnioskach i nie były dostosowywane do specyfiki konkretnego 

projektu. To z kolei rodziło ryzyko, że na etapie realizacji nie uda się 

zapewnić deklarowanego podejścia do zasad horyzontalnych. Na 

poziomie dokonywania oceny wniosku powodowało to również 

trudności interpretacyjne. 

W niektórych przypadkach diagnoza sytuacji grup narażonych na 

dyskryminację we wnioskach o dofinansowanie dotyczy obszaru 

nieadekwatnego do tego, na którym realizowany będzie projekt. Może 

to powodować trudności na etapie realizacji projektów. 

2.9. Jak podmioty zarządzające i 

wdrażające program radziły sobie z 

wyzwaniami związanymi z 

wdrażaniem zasad horyzontalnych? 

Głównym wyzwaniem po stronie instytucji był opisowy charakter tego, 

jak wnioskodawca zamierza uwzględnić zasady horyzontalne. Wiązało 

się to z pewną swobodą interpretacyjną ze strony osób oceniających. 

W przypadku projektów z EFS niespełnienie wymogów dotyczących 

zasad horyzontalnych dyskwalifikuje projekt i powoduje odrzucenie na 

etapie formalnym. Projekty, które generalnie spełniają te wymogi, ale 

co do których istnieją pewne wątpliwości w zakresie uwzględniania 

zasad mogą być skierowane do uzupełnienia przez wnioskodawców na 

etapie oceny merytorycznej. W ramach RPO WM 2014-2020 w celu 

poradzenia sobie z opisowym, często mało konkretnym opisem zasad 

horyzontalnych wykorzystywano tę możliwość. 

W przypadku EFRR istnieje natomiast możliwość wykazania 

neutralności projektu, jeśli jest to uzasadnione charakterem 

planowanego przedsięwzięcia. 

2.10. Czy system wyboru i oceny 

projektów zapewnia realizację zasad 

horyzontalnych? 

System wyboru i oceny projektów zapewnia realizację zasad 

horyzontalnych, jednak jest to stopień ograniczony. Standard 

minimum pozytywnie wpływa na wybór projektów uwzględniających 

zasadę równości szans kobiet i mężczyzn, jednak opisowy charakter 

uwzględnienia zarówno tej zasady, jak i zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami powoduje, że pomimo starannego wyboru 

może okazać się, iż wniosek o dofinansowanie charakteryzuje się 

jedynie deklaratywnym ujęciem.  

2.11. Czy system wyboru i oceny 

projektów posiada mechanizmy 

umożliwiające dofinansowanie tylko 

System wyboru i oceny projektów posiada mechanizmy umożliwiające 

dofinansowanie tylko projektów zgodnych z zasadami horyzontalnymi 

– zapewnia wieloetapowe (na różnych poziomach oceny) 
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projektów zgodnych z zasadami 

horyzontalnymi? 

weryfikowanie tego, czy zasady horyzontalne zostały ujęte we 

wniosku o dofinansowanie. W tym celu przyjęto również odpowiednie 

kryteria oceny projektów. Należy jednak wskazać, że w przypadku 

części projektów pozytywne oddziaływanie na zasady horyzontalne 

może mieć charakter jedynie deklaratywny. Tym samym należałoby 

wprowadzić dodatkowe rozwiązania (np. silniejsze ujęcie zasad w 

ramach wskaźników), które pozwalałyby zweryfikować, jakie 

konkretnie działania wnioskodawca zamierza podjąć w ramach 

planowanego przedsięwzięcia w stosunku do osób z grup narażonych 

na dyskryminację. 

2.12. Czy system wyboru projektów 

premiuje projekty przyczyniające się 

do realizacji celów zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn? 

System wyboru projektów przewiduje możliwość premiowania 

projektów przyczyniających się do realizacji celów zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. Możliwość dodatkowego premiowania przewidziano dla 

projektów współfinansowanych ze środków EFS. 

2.13. Czy zapisy dotyczące 

stosowania polityk horyzontalnych 

zawarte w dokumentach ogólnych 

oraz dokumentacji konkursowej są 

łatwo dostępne, przejrzyste i 

zrozumiałe dla wnioskodawców? 

Badanie z beneficjentami wykazało, że w ich opinii dostępność, 

przejrzystość i zrozumiałość, a także możliwość praktycznej 

implementacji treści dot. zasad horyzontalnych w projektach są 

ograniczone (średnie oceny w skali szkolnej 1-5:dostępność: 3,88, 

przejrzystość: 3,79, zrozumiałość: 3,81, praktyczność: 3,76). Niższe 

oceny odnotowano w przypadku podmiotów realizujących projekty na 

obszarze Regionu Warszawskiego Stołecznego, niż Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. 

2.14. W jaki sposób realizacja zasad 

horyzontalnych jest monitorowana 

na poziomie poszczególnych 

projektów? 

Można wskazać na następujące etapy, na których następuje 

monitorowanie zasad horyzontalnych w projekcie: 

 etap realizacji projektu – w tym przypadku należy odnieść się 

do wniosków o płatność, w ramach których beneficjent 

opisowo przedstawia sposób realizacji zasad oraz postęp 

rzeczowy całego projektu. Na tej podstawie sporządzane są 

informacje kwartalne służące monitorowaniu postępu 

rzeczowego Programu; 

 etap zamykania (rozliczania) projektu – na tym etapie 

następuje kontrola efektów projektu oraz zgodności 

zrealizowanych działań z założeniami udzielonego wsparcia; 

 etap zachowania trwałości projektu – na tym etapie 

następują tzw. kontrole trwałości na miejscu realizacji 

projektu, beneficjent składa również ankiety monitorujące, 

pozwalające przedstawicielom instytucji systemu realizacji 

Programu kontrolować zachowanie trwałości. 

Na poziomie instytucjonalnym wskazano na sporządzanie sprawozdań 

rocznych i przedkładanie ich Komisji Europejskiej, jak również 
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zwrócono uwagę na kontakty z Komisją Europejską oraz udzielanie 

wyjaśnień w przypadkach, gdy jest to konieczne. 

2.15. Czy system kontroli posiada 

narzędzia umożliwiające weryfikację 

przestrzegania polityki horyzontalnej 

na etapie realizacji projektu oraz w 

okresie jego trwałości? 

System kontroli posiada narzędzia umożliwiające weryfikację 

przestrzegania polityki horyzontalnej na etapie realizacji projektu oraz 

w okresie jego trwałości: wykrywaniu nieprawidłowości służą przede 

wszystkim kontrole na miejscu realizacji projektu, które pozwalają na 

zaobserwowanie ewentualnych nieprawidłowości – w przypadku 

kontroli na dokumentach nie obserwuje się odstępstw, dlatego tak 

istotne jest prowadzenie bezpośrednich kontroli. W ramach kontroli 

zagadnienia związane z zasadami horyzontalnymi znajdują się na 

listach sprawdzających. Wyniki kontroli w tym zakresie znajdują 

odzwierciedlenie w informacji pokontrolnej oraz sformułowanych 

zaleceniach. 

W opinii przedstawicieli IP w pozwala na kontrolę realizacji projektów 

z uwzględnieniem zasad horyzontalnych, jednak w nie do końca 

satysfakcjonującym stopniu.. Zdaniem badanych osób w przyszłej 

perspektywie finansowej powinny zostać utrzymane obligatoryjne 

wskaźniki pozwalające na weryfikację uwzględniania zasad 

horyzontalnych w projekcie. Opisowy sposób uwzględnienia zasad 

horyzontalnych utrudnia bowiem przeprowadzenie obiektywnej, 

miarodajnej kontroli oraz weryfikację procesu korygowania 

ewentualnych nieprawidłowości w tym zakresie, zaś dalsze 

wykorzystanie wskaźników mogłoby zniwelować tę trudność. 

2.16. Czy monitoring na poziomie 

projektów należy uznać za skuteczny 

i efektywny w zakresie realizacji 

zasad horyzontalnych? 

Zdaniem przedstawicieli IP, którzy uczestniczyli w wywiadach 

pogłębionych monitoring zasad horyzontalnych jest optymalny. Na 

podstawie składanych wniosków o płatność możliwe jest określenie, 

jak przebiegają postępy wdrażania projektów, zaś sporządzanie 

informacji kwartalnych z realizacji Programu pozwala na agregowanie i 

śledzenie postępu finansowego oraz rzeczowego Programu. Zdaniem 

przedstawicieli IZ monitoring następuje przez cały cykl życia projektu, 

począwszy od etapu oceny, aż do zamknięcia projektu i etapu 

trwałości. 

2.17. Czy i w jakim stopniu realizacja 

polityk horyzontalnych ma 

odzwierciedlenie we wskaźnikach 

realizacji projektów? 

Zdaniem przedstawicieli IP, którzy uczestniczyli w wywiadach 

pogłębionych uwzględnienie zasad horyzontalnych na poziomie 

wskaźników produktu i rezultatu jest optymalne. Eksperci 

uczestniczący w panelu ekspertów również wskazali, że dalsze 

uszczegóławianie wskaźników w zakresie większego sprecyzowania 

zasad horyzontalnych w ramach realizowanych projektów nie jest 

zasadne. 

2.18. Jaki jest wpływ realizacji RPO 

WM 2014-2020 na upowszechnianie 

polityk horyzontalnych w regionie? 

Uwzględnianie zasad horyzontalnych wpływa na ich upowszechnienie 

zarówno w przypadku wnioskodawców i beneficjentów, jak również 

szerzej – w regionie. 
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W przypadku beneficjentów wskazano, że bardzo często w chwili 

przygotowań do realizacji projektu następuje uświadomienie, że 

istnieje wymóg zastosowania tych zasad. Działania beneficjentów 

polegające na umieszczaniu w miejscu realizacji projektów informacji 

o źródle finansowania powoduje, że na produkty projektu zwraca 

również uwagę społeczność lokalna. Ponadto, wymóg uniwersalnego 

projektowania powoduje, że z efektów projektów może korzystać 

szerokie grono osób. 

Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WM 2014-2020 wymóg uwzględnienia 

w projektach zasad horyzontalnych wpływa również na działania 

realizowane poza Programem. Wpływ na to ma: 

 Świadomość dot. konieczności i zasadności stosowania zasad 

przez beneficjentów już po zakończonym projekcie; 

 Duży odsetek wnioskodawców nieskutecznych, którzy 

pomimo, że nie uzyskali wsparcia, sporządzili wniosek 

uwzględniając te zasady i zyskali świadomość dot. tego, że 

zasady te są istotne. 

2.19. Jak beneficjenci oceniają 

obciążenia i kapitałochłonność 

zastosowania rozwiązań zgodnych z 

politykami horyzontalnymi? 

Obciążenia i kapitałochłonność zastosowania rozwiązań zgodnych z 

politykami horyzontalnymi są oceniane jako znikome. 

2.20. Na ile w realizację zasad 

horyzontalnych angażowani są 

przedstawiciele środowiska 

użytkowników projektów rozwiązań? 

Przedstawiciele środowiska użytkowników projektów rozwiązań na 

poziomie Programu są zaangażowani w bardzo dużym stopniu: 

zarówno na poziomie przygotowania dokumentacji (w ramach grup 

roboczych lub zespołów zadaniowych), konsultacji społecznych 

dokumentu, monitorowania (w ramach KM), czy też ewaluacji. 

Na poziomie projektowym stopień uwzględnienie zaangażowania 

przedstawicieli podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem 

dyskryminacji oraz zapewnieniem równości szans jest niewielki: 

podmioty takie zostały zaangażowane w przypadku jedynie ok. 2% 

projektów. 

2.21. Czy Komitet Monitorujący RPO 

WM jest w wystarczającym stopniu 

zaangażowany we wdrażanie zasad 

horyzontalnych? Jaka jest jego 

faktyczna rola we wdrażaniu zasad 

horyzontalnych? 

W ramach KM przygotowywane są dokumenty i materiały, które mają 

uwzględniać zasady horyzontalne. Wynika to z zakresu działań, jakie 

powierzono KM (np. w zakresie zatwierdzania kryteriów wyboru 

projektów). Zwrócono również uwagę, że w ramach prac Komitetu 

odzwierciedlone jest zróżnicowanie potrzeb społecznych poprzez 

zaangażowanie do prac szerokiego gremium podmiotów. 

Eksperci uczestniczący w panelu ekspertów wskazali, że bardziej 

istotne od liczby zaangażowanych w prace KM podmiotów jest 

zaangażowanie w działalność podmiotów, które zaproszono do 

uczestnictwa w ramach tego gremium. Analiza sprawozdań z 
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posiedzeń KM pozwala natomiast na stwierdzenie, że aktywność 

podmiotów zajmujących się równością szans i przeciwdziałaniem 

dyskryminacji jest zadowalająca. 

2.22. Jak w projektach 

wykorzystywany jest mechanizm 

racjonalnych usprawnień (skala, 

przykłady najczęściej ponoszonych 

wydatków)? 

Skala zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień obejmuje 7 

przedsięwzięć (ok. 1% projektów w następujących poddziałaniach): 

 W ramach poddz. 9.2.1. – 0,93% 

 W ramach poddz. 9.2.2. – 1,18% 

 W ramach poddz. 10.1.1 – 0,68% 

 W ramach poddz. 10.1.4 – 0,76% 

Beneficjenci za pomocą środków z mechanizmu finansowali 

następujące działania: 

 Zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej; 

 Zapewnienie indywidualnej rehabilitacji dla uczestnika; 

 Sfinansowanie transportu uczestnika na miejsce realizacji 

projektu; 

 Zatrudnienie tłumacza języka migowego; 

 Zakup pomocy dydaktycznych; 

 Zakup dodatkowego sprzętu komputerowego 

dostosowanego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. 

Badanie dowiodło jednak, że beneficjenci nie do końca zdają sobie 

sprawę z tego, czym jest mechanizm racjonalnych usprawnień – 

wskazania beneficjentów badania ilościowego dotyczące zastosowania 

mechanizmu obejmowały dużo wyższy odsetek projektów, niż wynika 

to z dokumentacji rozliczeniowej w ramach Programu. 

2.23. Na ile „standard minimum” 

rzeczywiście wpływa na poprawę 

równości szans kobiet i mężczyzn? 

Standard ma umiarkowany wpływ na sytuację kobiet i mężczyzn 

(średnie oceny poszczególnych aspektów wyniosły 3,17-3,78 w skali 

szkolnej ocen 1-5). W wyniku zastosowania standardu relatywnie 

rzadko identyfikuje się nierówności międzypłciowe w zakresie 

tematycznym objętym projektem. Dużo częściej standard wpływa na 

zaangażowanie zrównoważonego płciowo zarządzania projektem. 

Efekty stosowania standardu są bardziej widoczne na obszarze 

Regionu Mazowieckiego Regionalnego, niż Regionu Warszawskiego 

Stołecznego. 

2.24. Na ile i w jakim zakresie efekty 

wdrażania zasad horyzontalnych są 

długotrwałe? 

Przeważająca większość beneficjentów wskazała w ramach badania, 

że efekty projektów uda się utrzymać w dłuższym okresie. Największy 

odsetek podmiotów deklarujących, że nie uda się tego dokonać, 

występował w ramach m.st. Warszawy, w przypadku którego 

odnotowano również najmniejszy stopień uwzględnienia standardu 

minimum oraz mały odsetek stosowanych standardów dostępności. 

Należy więc zwrócić uwagę na powiazanie stosowania standardów z 

osiąganymi efektami oraz ich trwałością. 
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2.25. Jaki jest stopień osiągniętych 

efektów w zakresie wdrażania zasad 

horyzontalnych w stosunku do 

poniesionych nakładów? 

W odpowiedzi na pytania badawcze nr 2.3. oraz 2.19. wskazano na 

niewielką kapitałochłonność uwzględnienia w projektach zasad 

horyzontalnych. 

3. Złe praktyki w zakresie wdrażania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

3.1. Jakie można wskazać złe praktyki 

w zakresie wdrażania zasad 

horyzontalnych w ramach RPO WM 

2014-2020 zastosowane przez 

beneficjentów? 

3.2. Dlaczego działania te należy 

uznać za złe praktyki? 

Do złych praktyk należy zaliczyć: 

Rekrutację zamkniętą uczestników projektów – ograniczającą zasięg 

informacji o możliwościach udziału w projekcie 

Rekrutację uczestników projektów nieuwzgledniającą jasnego 

sformułowania, że projekt jest otwarty na osoby z grup 

dyskryminowanych – skala ograniczeń, na jakie napotykają np. osoby z 

niepełnosprawnością powoduje, że mogą one zrezygnować z udziału, 

gdy zaproszenie nie będzie sformułowane wprost. 

Zlecanie przygotowania wniosku o dofinansowanie firmie doradczej – 

powoduje to, że opisy dot. zasad horyzontalnych są powielane we 

wnioskach o dofinansowanie oraz niedostosowane do specyfiki 

projektu, co może powodować trudności na etapie realizacji. 

3.3. Jakie rozwiązania należało 

zastosować w miejsce 

zidentyfikowanych złych praktyk, aby 

zapewnić skuteczne wdrażanie zasad 

horyzontalnych? 

W celu przeciwdziałania zidentyfikowanym złym praktykom 

należałoby zwiększyć skalę kontaktów roboczych pomiędzy IP a 

ekspertami oceniającymi wnioski o dofinansowanie projektów, by 

następował szerszy przepływ informacji w zakresie tego, jakie braki 

wiedzy są identyfikowane u wnioskodawców na etapie oceny 

wniosków. 
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6. TABELA WNIOSKÓW I REKOMENDACJI  

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

1. 

W Programie stosowane są 

zróżnicowane kanały komunikacji, 

oparte o segmentację grup 

docelowych, które jednak nie są w 

pełni wykorzystane, biorąc pod 

uwagę możliwości, jakie dają (s. 34-

38, 72). 

Zaleca się, by w perspektywie 

finansowej 2021-2027 kontynuować 

wykorzystanie kanałów komunikacji 

stosowanych dotychczas, przy 

modyfikacji sposobu wykorzystania 

mediów tradycyjnych, uznawanych 

za relatywnie mało skuteczne. Zaleca 

się, by media tradycyjne wykorzystać 

do promocji Programu w sposób 

kompleksowy (np. poprzez 

zastosowanie ich do udzielania 

wywiadów, udziału w audycjach 

radiowych) z beneficjentami. Jak 

wykazało badanie, kanał ten 

skutecznie przekonywał do złożenia 

wniosku wnioskodawców 

nieskutecznie aplikujących o środki. 

Wykorzystanie mediów tradycyjnych 

w taki sposób mogłoby skłonić 

podmioty niezdecydowane do 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

Zaleca się, by w przyszłej 

perspektywie finansowej 

rozważyć, w ramach których 

mediów należy zastosować 

przekaz impulsyjny (krótki, 

mający na celu tylko 

sygnalizowanie informacji o 

Programie), a w ramach których 

– merytoryczny, kompleksowy. 

Wykorzystanie mediów 

tradycyjnych (tj. radio, prasa) do 

przekazywania treści nie 

impulsyjnych, ale 

merytorycznych może zwiększyć 

skuteczność informacji 

przekazywanych poprzez te 

kanały (przykładowo, zamiast 

reklam radiowych należy 

postawić na audycje z udziałem 

beneficjentów, zamiast reklam 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

strategiczna 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

aplikowania o wsparcie (zobaczyłyby 

one, że dotychczasowi beneficjenci 

zmagali się z podobnymi 

wątpliwościami, a mimo to udało im 

się z sukcesem zrealizować projekt) 

(s. 42, 82-83). 

w prasie – na wywiady z 

beneficjentami itp.). 

2. 

Punkty informacyjne działające przy 

WUP na obszarze Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego 

działają mniej efektywnie, niż 

pozostałe PIFE znajdujące się w 

województwie mazowieckim. 

Przejawia się to w długim 

oczekiwaniu na uzyskanie 

odpowiedzi na zadane e-mailowo 

pytania oraz w braku pełnej 

informacji zwrotnej, co wynikać 

może zarówno z niewystarczającej 

liczby pracowników PIFE w tych 

lokalizacjach, jak i z ich 

niewystarczającej wiedzy w celu 

udzielenia wyczerpującej 

Zaleca się położenie większego 

akcentu na jakość obsługi 

interesantów przez pracowników 

punktów informacyjnych WUP, 

zwłaszcza tych funkcjonujących na 

obszarze Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego (s. 49). 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

Zaleca się, by w ramach 

perspektywy finansowej 2021-

2027 opracować i wdrożyć 

standard obsługi interesantów 

przez pracowników punktów 

informacyjnych WUP. Akcent 

należy położyć na skrócenie 

czasu przekazywania odpowiedzi 

e-mailowych (np. poprzez 

wspomożenie pracy danego 

Punktu przez inne punkty 

informacyjne WUP w przypadku 

nadmiernego obciążenia pracą) 

oraz zwiększenie merytorycznej 

wiedzy pracowników Punktów w 

zakresie przyszłego Programu 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

strategiczna 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

odpowiedzi na pytania interesantów 

(s. 47-49).  

(np. poprzez zwiększenie liczby 

szkoleń organizowanych dla 

nich). Jakość obsługi należy na 

bieżąco monitorować i 

doskonalić stosownie do 

pojawiających się potrzeb. 

3. 

Wśród najistotniejszych barier, na 

jakie napotykali wnioskodawcy oraz 

beneficjenci w dostępie do działań 

informacyjnych i szkoleniowych 

znalazły się: 

 Zbyt rzadka organizacja spotkań 

i szkoleń; 

 Ograniczona liczba miejsc na 

spotkaniach i szkoleniach; 

 Przekazywanie informacji o 

szkoleniach i spotkaniach 

relatywnie późno w stosunku 

do terminu ich 

przeprowadzania; 

Zaleca się, by w perspektywie 

finansowej 2021-2027 utrzymać 

(przynajmniej częściowo) formułę 

prowadzenia spotkań 

informacyjnych i szkoleń online – 

również po ustąpieniu ograniczeń 

wynikających z pandemii. Pozwoli to 

na zwiększenie dostępności tych 

wydarzeń dla potencjalnych 

uczestników. W przypadku 

podmiotów z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego 

wyeliminuje to też barierę, jaką jest 

konieczność dojazdu na miejsce 

szkolenia/spotkania informacyjnego 

(s. 83). 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

W perspektywie finansowej 

2021-2027 należy uwzględnić 

zarówno szkolenia i spotkania 

organizowane w formule 

tradycyjnej, jak i online. 

Stworzenie i podanie do 

publicznej wiadomości 

ramowego harmonogramu 

szkoleń i spotkań 

informacyjnych (z zaznaczeniem, 

że pełni on rolę tylko poglądową 

i może ulegać modyfikacjom 

stosownie do bieżących 

potrzeb/zmian w terminach 

naborów wniosków o 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

strategiczna 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

 Konieczność dojazdu na miejsce 

wydarzenia. 

Konieczność dojazdu na miejsce 

wydarzenia była czynnikiem 

wskazywanym przede wszystkim 

przez podmioty z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego, 

pozostałe czynniki dotyczyły 

beneficjentów i wnioskodawców 

zarówno z Regionu Mazowieckiego 

Regionalnego, jak i z Regionu 

Warszawskiego Stołecznego (s. 50-

55). 

W celu eliminacji bariery, jaką jest 

zbyt późna informacja o szkoleniach i 

spotkaniach informacyjnych zaleca 

się opracowywanie rocznego, 

ramowego planu szkoleń i spotkań 

informacyjnych oraz umieszczenie go 

na stronie internetowej, w terminie 

zbieżnym z terminem publikacji 

harmonogramu naboru wniosków w 

trybie konkursowym na dany rok 

kalendarzowy (s. 55).  

Należy wskazać, że potencjał 

absorpcyjny wnioskodawców oraz 

beneficjentów w zakresie 

korzystania ze szkoleń i spotkań 

informacyjnych jest bardzo duży, zaś 

analiza desk research nie dowiodła, 

by wydarzenia były organizowane 

zbyt rzadko. Z tego względu należy 

podkreślić znaczenie materiałów 

umieszczanych na portalach i 

dofinansowanie) pozwoli 

natomiast na uzyskanie przez 

potencjalnie zainteresowane 

osoby wczesnej informacji w 

zakresie tego, jakich działań 

mogą się oni spodziewać. Nawet 

ogólna informacja może 

spowodować, że w danym 

okresie potencjalnie 

zainteresowany podmiot lub 

osoba będą uważnie śledzić 

stronę Programu, by zapisać się 

w danym terminie na 

szkolenie/spotkanie, co pozwoli 

na zniwelowanie zgłaszanej 

trudności.  
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

stronach internetowych, do których 

zainteresowane podmioty mogą 

wracać wielokrotnie, w dogodnym 

dla siebie czasie (s. 76-81). 

4. 

Na bariery związane z uzyskaniem 

informacji i dostępem do niej 

częściej napotykali beneficjenci, niż 

wnioskodawcy. Świadczyć to może o 

tym, że trudności napotykane na 

etapie realizacji i rozliczania 

projektu nie są odpowiednio 

niwelowane i są większe, niż na 

etapie aplikowania. Ponadto, na 

problemy dużo częściej wskazywały 

podmioty z Regionu Warszawskiego 

Stołecznego, niż z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. 

Wynikać to może z większej liczby 

przedsięwzięć realizowanych na 

obszarze Regionu Warszawskiego 

Stołecznego, niż Regionu 

Zaleca się, by w ramach perspektywy 

finansowej 2021-2027 

zintensyfikować działania 

informacyjne skierowane do 

beneficjentów znajdujących się na 

różnych etapach wdrażania projektu 

(realizacja, rozliczanie). W tym 

kontekście zalecane jest 

wzmocnienie roli opiekuna projektu 

(s. 41, 99). 

Organizowane spotkania 

informacyjne i szkolenia powinny 

mieć również charakter 

dwuetapowy/dwufalowy (po 

szkoleniu zapewnienie możliwości 

odbycia konsultacji z osobą 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

Należy zintensyfikować działania 

informacyjne skierowane do 

beneficjentów znajdujących się 

na różnych etapach wdrażania 

projektu. W tym zakresie można 

wskazać na rolę opiekuna 

projektu, który powinien 

również czuwać nad 

przekazywaniem beneficjentom 

informacji o organizowanych 

działaniach. Przekazywanie 

merytorycznych informacji przez 

opiekuna projektu może 

następować również w formie e-

mailowej, należy jednak 

wskazać, że powinna być to 

forma przekazania materiałów 

do beneficjenta, a nie jedynie 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

operacyjna 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 

wdrożenia 

(kwartał) 

Klasa 

rekomendacji 

Mazowieckiego Regionalnego (s. 50-

55). 

prowadzącą dane szkolenie) (s. 83, 

103-104). 

umieszczenia ich na stronie 

internetowej – jak wykazało 

badanie beneficjenci mają 

bowiem trudność w 

samodzielnym znajdywaniu i 

selekcji informacji. 

Odnosząc się do szkoleń i 

spotkań informacyjnych, a także 

realizacji tzw. szybkiej ścieżki 

konsultacji wspomnieć należy, iż 

uzyskana po szkoleniu/spotkaniu 

informacyjnym wiedza powinna 

zostać przyswojona przez 

uczestnika (np. powinno zostać 

przemyślane, jak zastosować tę 

wiedzę w realizowanym 

projekcie). Dopiero po pewnym 

czasie (nie bezpośrednio po 

spotkaniu) mogą pojawić się 

pytania lub wątpliwości co do 

interpretacji przekazywanych 

informacji i wiedzy. Dlatego też 
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utrzymanie dotychczasowej 

formuły dwufalowej daje szanse 

na częściowe zniwelowanie 

barier. 

5. 

Beneficjenci i wnioskodawcy 

nieskutecznie aplikujący o wsparcie 

w zróżnicowany sposób oceniają 

jakość informacji udostępnianych im 

oraz uzyskiwanych od pracowników 

instytucji systemu realizacji 

Programu. W przypadku 

beneficjentów oceny te są 

pozytywne, zaś w przypadku 

wnioskodawców – w większości 

negatywne. Niezależnie od tego, w 

przypadku obydwu grup obserwuje 

się brak umiejętności samodzielnego 

znalezienia, weryfikacji i selekcji 

informacji. Obserwuje się również, 

że beneficjenci i wnioskodawcy 

oczekują uzyskania informacji, które 

wprost będą mogli zastosować w 

Należy położyć większy nacisk na 

przekazywanie wnioskodawcom 

informacji z zakresu tego, w jaki 

sposób należy konstruować 

założenia projektowe, by uniknąć 

błędów. Pozwoli to projektodawcom 

nie tylko na zdobycie wiedzy, ale 

również na praktyczne jej 

zastosowanie w projektach. 

Wykorzystać w tym celu można 

potencjał, jaki dają media 

społecznościowe w zakresie 

przekazywania informacji (s. 103-

104). 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

W ramach działań informacyjno-

szkoleniowych podejmowanych 

od 2021 roku należy 

wykorzystać potencjał, jaki dają 

media społecznościowe w 

zakresie przekazywania 

informacji. Należy wykorzystać 

możliwość komunikacji 

asynchronicznej i krótkiej formy 

przekazywanych treści. W tym 

celu należy rozważyć 

przygotowanie tzw. Q&A, gdzie 

pracownik instytucji 

odpowiadałby w formie video na 

pytania, które pojawiają się pod 

publikowanymi w mediach 

społecznościowych postami oraz 

filmów-tip’ów (np. „5 

IV kwartał 

2022 r. 

Programowa, 

strategiczna 
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projekcie/wniosku o 

dofinansowanie. Nie potrafią 

dostosować przekazywanych im 

informacji do specyfiki planowanego 

lub realizowanego projektu (s. 44-

46). 

najczęstszych błędów 

popełnianych we wnioskach o 

dofinansowanie”, „5 sposobów 

na uwzględnienie w projekcie 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn”, „5 rzeczy, o których 

musisz pamiętać składając 

wniosek o płatność” itp.). 

6. 

Beneficjenci posiadają nikłą wiedzę 

w zakresie stosowania standardów 

dostępności. Przejawia się to: 

 W oczekiwaniach zmiany 

standardów bez umiejętności 

wskazania oczekiwanych 

rozwiązań; 

 We wskazywaniu braku 

możliwości realizacji pewnych 

działań jako niewynikających ze 

standardów, gdy w rzeczywistości 

są one wprost wskazane w 

dokumentach (w Wytycznych); 

Zaleca się, by w perspektywie 

finansowej 2021-2027 przyłożyć 

większą wagę do informowania w 

ramach spotkań i szkoleń o 

standardach dostępności (s. 149). 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

Realizując przedsięwzięcia 

informacyjno-szkoleniowe 

pracownicy instytucji 

odpowiedzialnych za to powinni 

kontynuować działania związane 

z przekazywaniem wiedzy dot. 

zasad horyzontalnych, w tym 

przekazywać materiały 

szkoleniowe, w celu 

umożliwienia uczestnikom 

zapoznania się z nimi po 

wydarzeniu. 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

operacyjna 
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 W braku umiejętności wskazania, 

jakie standardy stosują w swoim 

projekcie. 

Większe trudności ze stosowaniem 

standardów mają podmioty z 

Regionu Warszawskiego 

Stołecznego, niż z Regionu 

Mazowieckiego Regionalnego. 

Może być to warunkowane tym, że 

Wytyczne prezentujące standardy 

dostępności weszły w życie dopiero 

w 2018 r., a więc w chwili, gdy 

wdrażanie projektów było już 

zaawansowane. Nie obserwuje się 

jednak różnic pomiędzy wiedzą na 

temat standardów i ich stosowania a 

terminem, w jakim rozpoczęto 

realizację projektu (s. 134-139, 145-

149). 

7. 
Występują rozbieżności pomiędzy 

deklaracjami beneficjentów co do 

Zaleca się, by w ramach 

dokumentacji przygotowywanej na 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

W ramach przygotowań do 

perspektywy finansowej 2021-

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

strategiczna 
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tego, czy projekt wpływa 

pozytywnie, czy jest neutralny w 

stosunku do zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn, a praktyką 

realizacyjną. Problem ten 

obserwowany jest zarówno w 

przypadku EFS, jak i EFRR (w 

przypadku EFS skala rozbieżności 

pomiędzy deklaracjami a praktyką 

realizacyjną projektu jest jednak 

mniejsza). Beneficjenci bardzo 

rzadko deklarują neutralność 

projektu we wnioskach o 

dofinansowanie (deklarowanie 

neutralności projektu jest możliwe 

tylko w przypadku EFRR), natomiast 

na poziomie realizacji obserwowane 

jest, że neutralność występuje dużo 

częściej (przykładowo, w przypadku 

zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach EFRR poziom 

deklaracji neutralności dotyczy 

potrzeby przyszłego Programu 

uszczegółowić wniosek o 

dofinansowanie w taki sposób, by 

zasady horyzontalne w ramach EFRR 

zostały opatrzone obligatoryjnymi 

wskaźnikami przyporządkowanymi 

do konkretnych zasad 

horyzontalnych. Przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie w ramach 

naboru, w którym planowane jest 

wykorzystanie kryterium 

premiującego, zasadnym byłoby 

zobligowanie wnioskodawcy do 

wprowadzenia do projektu 

wskaźników (mierzalnych, 

adekwatnych do zaplanowanych 

zadań), które monitorowałyby 

dodatkowe, zadeklarowane działania 

związane z zasadami 

horyzontalnymi. Wskaźniki powinny 

dotyczyć tylko tych projektów, które 

otrzymają punkty premiujące. 

2027 zaleca się modyfikację 

wniosku o dofinansowanie 

poprzez nałożenie na 

beneficjentów obowiązku 

wskazania opatrzonych 

wskaźnikami konkretnych 

działań, jakie będą realizowane 

w odniesieniu do zasad 

horyzontalnych (np. budowa 

podjazdu dla osób z 

niepełnosprawnością, instalacja 

w budynku windy dostosowanej 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością itp.) w 

przypadku, jeśli na poziomie 

wniosku o dofinansowanie 

wnioskodawca zadeklaruje 

pozytywne oddziaływanie 

projektu na wybraną zasadę 

horyzontalną w celu uzyskania 

dodatkowych punktów 

wynikających z zastosowania 
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3,99% wszystkich projektów na 

poziomie wniosków o 

dofinansowanie oraz 70,78% na 

poziomie praktyki realizacyjnej). 

Wysoki poziom neutralności 

obserwuje się również w przypadku 

zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami 

(65,79% EFRR). 

Sposób uwzględnienia zasad 

horyzontalnych w dokumentacji 

aplikacyjnej jest w dużej mierze 

opisowy, co po pierwsze generuje 

trudności w ocenie wniosku o 

dofinansowanie i późniejszej 

kontroli prawidłowości realizacji 

zasad w projekcie, a po drugie 

wpływa na duży stopień 

deklaratywności ujęcia w projekcie 

realizacji zasad  

(s. 1452-156). 

Monitorowanie tych wskaźników 

powinno następować jedynie z 

poziomu umowy – tj. nie powinny 

one podlegać agregacji na poziomie 

IP/IZ. Pozwoli to na uzyskanie od 

wnioskodawców wiedzy na temat 

sposobu uwzględnienia zasad w 

projekcie, która będzie nie tylko 

deklaratywna, ale będzie mierzalna i 

możliwa do weryfikacji. Ułatwi to 

kontrolę uwzględniania zasad oraz 

ocenę wniosku o dofinansowanie  

(s. 156). 

przez IOK kryterium 

premiującego. 
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8. 

Beneficjenci nie posiadają wiedzy w 

zakresie tego, czym jest mechanizm 

racjonalnych usprawnień oraz jakie 

możliwości daje. Skorzystano z niego 

jedynie w przypadku 7 projektów 

(objął 15 osób), zaś beneficjenci w 

ramach badania bardzo często 

potwierdzali, że stosowali tę formę 

wsparcia (jednocześnie deklarując, 

że wydatki w tym zakresie pokrywali 

z własnego budżetu) (s. 181-186).  

Zaleca się wzmocnienie (na etapie 

wdrażania projektów) roli opiekuna 

projektu, który powinien 

informować beneficjentów o 

możliwościach, jakie daje mechanizm 

racjonalnych usprawnień (s. 184). 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

W ramach przyszłego Programu 

należy wzmocnić rolę opiekuna 

projektu poprzez nałożenie na 

niego obowiązku 

obligatoryjnego przekazywania 

beneficjentom informacji w 

zakresie możliwości, jakie daje 

mechanizm racjonalnych 

usprawnień. Pozwoli to na 

zwiększenie skali projektów, w 

których jest on wykorzystywany, 

a co za tym idzie – na lepsze 

przystosowanie projektów do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnością. 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

strategiczna 

9. 

Obserwuje się wysoki odsetek 

uczestników projektów, którzy nie 

dostrzegają zasadności 

uwzględniania w projektach zasad 

horyzontalnych. Biorąc pod uwagę 

obecną sytuację społeczną w Polsce 

Zaleca się, by w ramach przyszłego 

Programu nałożyć na beneficjentów 

obowiązek przekazywania 

uczestnikom projektów informacji na 

temat celowości uwzględniania w 

projektach zasad horyzontalnych. Jak 

IZ oraz IP  

RPO WM 2020+ 

W ramach przyszłego Programu 

w dokumentacji naborów należy 

wyróżniać potrzebę 

poinformowania przez 

beneficjenta uczestników 

projektu o tym, w jaki sposób 

IV kwartał 

2021 r. 

Programowa, 

operacyjna 
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oraz dominujące przeświadczenie o 

odbieraniu kobietom ich praw do 

samostanowienia o sobie 

odpowiedzi te wydają się być 

niezasadne – świadczą o braku 

świadomości dot. celu, dla którego 

stosowane są zasady horyzontalne 

(s. 188-189). 

wykazały badania metodą case 

study, rozwiązanie takie jest 

praktykowane przez część 

beneficjentów oraz przynosi 

pozytywne efekty w zakresie 

zwiększenia świadomości 

uczestników (s. 286). 

oraz w jakim celu w projekcie 

uwzględniane są zasady: 

równości szans i 

niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

równości płci. 

Informacja taka powinna być 

przekazana w formie materiałów 

informacyjnych lub przekazana 

ustnie uczestnikom. 
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7. TABLE OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

No. Conclusion Recommendation 
Addressee of the 

recommendation 
The manner of implementation 

Period of 

implementation  

Class of the 

recommendation 

1. 

The Programme adapts numerous 

communication channels based on 

the segmentation of groups of 

recipients, however, they are not 

fully used compared to offered 

opportunities (pp. 34-38, 72). 

It is recommended that the use of 

adopted communication channels 

should be continued in the financial 

perspective 2021-2027, with the 

modification of the manner of using 

traditional media, which is currently 

assessed as relatively ineffective. It is 

recommended to use traditional 

media to promote the Programme in 

a comprehensive manner (e.g. by 

using them for interviews or radio 

programs with beneficiaries). 

According to conducted research this 

channel was effective in persuading 

applicants who were unsuccessfully 

applying for funds to submit an 

application. The use of traditional 

media in such manner could help 

entities undecided whether or not to 

apply for support (potential 

MA and IB of 

2020+ ROP MV  

In the future financial 

perspective it is recommended 

to plan in which type of media 

the impulse message should be 

used (constituting a short 

message, aimed merely at 

signalling information about the 

Programme), and which media 

would incorporate the 

substantive, comprehensive 

message. The use of traditional 

media (i.e. radio, press) to 

convey non-impulsive but 

substantive content may 

increase the effectiveness of 

information conveyed through 

these channels (for example, 

programs with the participation 

of the beneficiaries should be 

planned instead of radio 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

strategic 
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The manner of implementation 
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beneficiaries would be able to learn 

that previous beneficiaries struggled 

with similar doubts, and managed to 

successfully implement the project) 

(pp. 42, 82-83). 

advertisements, advertisements 

in the press changed into 

interviews with the 

beneficiaries, etc.). 

2. 

Information points in the 

Voivodeship Labour Office in the 

Mazowieckie Regional Region 

operate less effectively than other 

European Funds Information Points 

located in the Mazowieckie 

Voivodeship. It is reflected in 

prolonged waiting time to receive 

answers to the questions asked via 

e-mail and in the lack of full 

feedback, which may result from the 

insufficient number of employees in 

these locations and their insufficient 

knowledge to provide applicants 

with an adequate answer 

(pp. 47-49).  

It is recommended to emphasize the 

quality of customer service of the 

information points under the 

Voivodeship Labour Office, especially 

points operating in the Mazowieckie 

Regional Region (p. 49). 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

It is recommended that the 

standards for customer service 

provided by employees of 

information points under the 

Voivodeship Labour Office 

should be developed and 

implemented under the financial 

perspective 2021-2027. The 

emphasis should be placed on 

shortening the time of sending 

responses via e-mail (e.g. by 

supporting the work of a given 

point by other information 

points in the case of excessive 

workload) and on increasing the 

substantive knowledge of the 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

strategic 
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The manner of implementation 
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implementation  
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recommendation 

employees of the points 

regarding the future Programme 

(e.g. by increasing the number 

of training sessions organized 

for employees). The quality of 

service should be monitored on 

an ongoing basis and improved 

according to emerging needs. 

3. 

The most significant barriers 

encountered by applicants and 

beneficiaries in the access to 

information and training activities 

included: 

 Insufficient number of 

organised meetings and 

trainings; 

 Limited number of available 

spots in meetings and trainings; 

 Making information on 

trainings and meetings 

For the financial perspective 2021-

2027 it is recommended to maintain 

(at least partially) the manner in 

which information meetings and 

online training were implemented - 

also after the restrictions resulting 

from the pandemic. Such approach 

will result in these events being 

more accessible to potential 

participants. In the case of entities 

from the Mazowieckie Regional 

Region, such solution is also 

expected to eliminate the barrier 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

Both traditional and online 

trainings and meetings should 

be included in the 2021-2027 

financial perspective. 

Developing and publishing a 

framework schedule of trainings 

and information meetings (with 

an indication that it is merely an 

initial plan which may be 

modified according to the 

current needs or changes in the 

deadlines for applications for co-

financing) would provide 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

strategic 
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implementation  
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available relatively late in 

relation to the date of their 

occurrence; 

 The necessity to travel to the 

venue of the event. 

The necessity to travel to the venue 

of the event was a factor indicated 

primarily by entities from the 

Regional Mazowieckie Region; other 

factors concerned beneficiaries and 

applicants both from the 

Mazowieckie Regional Region and 

the Warsaw Capital Region (pp. 50-

55). 

regarding the need to travel to the 

place where the training/information 

meeting takes place (p. 83). 

In order to eliminate situations when 

information on trainings and 

information meetings is shared too 

late, it is recommended to develop 

an annual framework plan of training 

and information meetings and 

publish it on the website, on the 

date of publication of the schedule 

for call for proposals for a given 

calendar year (p. 55).  

The absorption potential of 

applicants and beneficiaries 

concerning the use of training and 

information meetings is considerably 

large, moreover, desk research 

analysis did not show that the events 

were organized too rarely. 

Therefore, it is necessary to 

potentially interested persons 

with the possibility to obtain 

information concerning 

expected actions. Even general 

information may cause a 

potentially interested entity or 

person to closely follow the 

Programme's website in a given 

period in order to sign up for a 

training/meeting on a given 

date, resulting in the possibility 

to eliminate the reported 

difficulty.  
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emphasize the significance of 

materials posted on portals and 

websites, to which interested 

entities may return repeatedly at a 

convenient time. (pp. 76-81). 

4. 

Barriers related to obtaining 

information and access to it were 

encountered more often by 

beneficiaries than by applicants. It 

could be concluded that difficulties 

encountered at the stage of project 

implementation and settlement are 

not adequately counteracted and 

are more considerable than they 

would be at the application stage. 

Moreover, such barriers were 

indicated considerably more often 

by entities from the Warsaw Capital 

Region than from the Mazowieckie 

Regional Region. The reason of such 

situation might be more 

Under the financial perspective 

2021-2027 it is recommended to 

intensify information activities 

addressed to beneficiaries at various 

stages of project implementation. In 

this scope, it is recommended to 

strengthen the role of the project 

supervisor. (pp. 41, 99). 

Organized information meetings and 

trainings should be also organised in 

a two-stage manner (after the 

training, participants should be able 

to consult issues with the person 

conducting the training) (pp. 83, 

103-104). 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

Information activities for 

beneficiaries at various stages of 

project implementation should 

be further intensified. The role 

of the project supervisor is 

especially significant in this 

context. The supervisor should 

ensure that the beneficiaries are 

informed about the organized 

activities. Support provided to 

applicant by the supervisor of 

the project might also occur via 

e-mail, however, it should be 

indicated that such solution 

should constitute a form of 

transferring materials to the 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

operational 
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considerable number of projects 

implemented in the Warsaw Capital 

Region than their number in the 

Mazowieckie Regional Region. (pp. 

50-55). 

beneficiary, and not only sharing 

them on the website - according 

to conducted study beneficiaries 

have difficulties in finding and 

selecting information. 

Referring to trainings and 

information meetings attention 

should be drawn to the fact that 

the knowledge obtained after 

the training or information 

meeting should be absorbed by 

the participant (e.g. the manner 

of applying this knowledge in 

the implemented project should 

be planned). As a rule, questions 

or doubts about the 

interpretation of the 

information and knowledge 

might arise after some time (not 

immediately after the meeting), 

therefore, maintaining the 

current formula ensures an 
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The manner of implementation 

Period of 

implementation  

Class of the 

recommendation 

opportunity to partially 

eliminate identified barriers. 

5. 

Beneficiaries and applicants 

unsuccessfully applying for co-

financing differently assess the 

quality of available information and 

information obtained from 

employees of the Programme 

implementation system. In the case 

of beneficiaries, these assessments 

are positive, whereas unsuccessful 

applicants assessed them mostly 

negative. Nevertheless, both groups 

lack the ability to independently 

find, verify and select information. It 

is also observed that beneficiaries 

and applicants expect to obtain 

information that they would be able 

to directly apply in the project or in 

the application for co-financing, 

being unable to adapt the 

It is recommended to place more 

emphasis on providing applicants 

with information concerning the 

manner in which project objectives 

should be designed in order to avoid 

errors. Such solution would allow 

beneficiaries to gain knowledge and 

to apply it in projects. The potential 

of social media in terms of spreading 

information can be used in this 

respect (pp. 103-104). 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

The potential of social media in 

the scope of the availability of 

information should be used as 

part of information and training 

activities undertaken from 2021. 

The possibility of asynchronous 

communication and the short 

form of the content should be 

used -  especially preparation of 

the Q&A should be taken into 

consideration, in which an 

employee of the institution 

would answer the questions that 

appear under posts published 

on social media, in the form of a 

video and tips (for example "5 

most common mistakes made in 

applications for co-financing", "5 

ways to include the principle of 

4th quarter of 

2022 

Programme, 

strategic 
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The manner of implementation 

Period of 

implementation  

Class of the 

recommendation 

information provided to them to the 

specifics of the planned or 

implemented project (pp. 44-46). 

equal opportunities for men and 

women in the project", "5 things 

you must remember when 

submitting the application", 

etc.). 

6. 

Beneficiaries have insufficient 

knowledge concerning the 

application of accessibility 

standards, which is reflected in: 

 Expectations of changing 

standards without the ability to 

indicate the expected solutions; 

 Indicating the inability to 

implement certain activities as 

they would not result from the 

standards, whereas in fact they 

are directly indicated in the 

documents (in the Guidelines); 

It is recommended to put more 

attention to providing beneficiaries 

with information on accessibility 

standards during meetings and 

trainings in the financial perspective 

2021-2027 (p. 149). 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

Employees of institutions 

responsible for the 

implementation of information 

and training projects should 

continue activities related to the 

transfer of knowledge 

concerning horizontal principles, 

including training materials 

which participants could use 

after the event. 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

operational 
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Period of 
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recommendation 

 The inability to indicate what 

standards are included in 

implemented projects. 

Difficulties regarding the application 

of standards are more often 

observed among entities from the 

Warsaw Capital Region than among 

entities form the Mazowieckie 

Regional Region. 

Such situation might result from the 

fact that the Guidelines including 

the accessibility standards were not 

in force until 2018, i.e. when the 

implementation of projects was 

already advanced. However, there 

are no significant differences 

between the knowledge concerning 

standards and their application, and 

the date of initiating the project 

implementation (pp. 134-139, 145-

149). 
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The manner of implementation 
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implementation  
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recommendation 

7. 

There are discrepancies between 

beneficiaries' declarations as to 

whether the project has a positive 

effect or is neutral in relation to 

inclusion of the principle of equal 

opportunities for men and women, 

and the implementation. This 

problem is observed both in the 

case of the ESF and ERDF (its scale, 

however, is less significant in the 

case of the ESF). Beneficiaries rarely 

declare project neutrality (only in 

ERDF) in applications for co-

financing, whereas at the 

implementation level it is observed 

that neutrality occurs considerably 

more often (for example, in the case 

of the principle of equal 

opportunities for women and men, 

the level of declaration of neutrality 

under the ERDF applies to 3.99% of 

all projects at the level of 

Given the documentation prepared 

for the future Programme it is 

recommended for the application for 

co-financing to be detailed in such a 

manner that the horizontal 

principles in ERDF are provided with 

obligatory indicators assigned to 

them. Before submitting an 

application for co-financing under 

the call for proposals in which the 

use of the bonus criterion is planned, 

it would be recommended to oblige 

the applicant to introduce in the 

project indicators that would 

monitor additional, declared 

activities related to horizontal 

principles and would be measurable 

and adequate to planned activities. 

Indicators should only apply to those 

projects that will receive bonus 

points. Monitoring of these 

indicators should only occur at the 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

As part of the preparations for 

the 2021-2027 financial 

perspective it is recommended 

to modify the application for co-

financing by introducing the 

obligation to indicate specific 

activities with indicators that 

will be implemented in the 

project in relation to horizontal 

principles (e.g. construction of a 

driveway for people with 

disabilities, installation of an 

elevator in the building adapted 

to the needs of people with 

disabilities etc.) if the applicant 

declares a positive impact of the 

project on the selected 

horizontal principle at the level 

of the application for co-

financing in order to obtain 

additional points. 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

strategic 
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applications for co-financing and 

70.78% at the level of the 

implementation practice. A high 

level of neutrality is also observed in 

the case of the principle of equal 

opportunities and non-

discrimination, including 

accessibility for people with 

disabilities (65.79% under ERDF). 

The manner in which horizontal 

principles are included in the 

application documentation is largely 

descriptive, resulting in difficulties in 

assessing the application for co-

financing and in subsequent control 

of the correct implementation of 

the principles in the project, 

affecting also a high number of 

declarations of the implementation 

of the principles in the project 

(pp. 152-156). 

contract level - i.e. they should not 

be aggregated at the IB/MA level, 

which will allow applicants to obtain 

knowledge on how to incorporate 

the principles into the project, which 

will be not only declarative, but also 

measurable and verifiable. Such 

solution would facilitate the control 

of compliance with the rules and the 

assessment of the grant application 

(p. 156). 
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8. 

Beneficiaries do not have 

knowledge concerning the rational 

improvement mechanism and what 

opportunities it offers. It was used 

only in the case of 7 projects 

(addressed to 15 people), whereas 

beneficiaries of the study often 

confirmed that they used this form 

of support (at the same time 

declaring that they covered the 

expenses from their own budget) 

(pp. 181-186).  

It is recommended to strengthen the 

role of the project supervisor at the 

stage of project implementation. 

Supervisor should inform 

beneficiaries about the possibilities 

offered by the rational improvement 

mechanism (p. 184). 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

The role of the project 

supervisor should be 

strengthened in the future 

Programme by obligations to 

provide beneficiaries with 

information concerning the 

possibilities offered by the 

rational improvement 

mechanism. Such solution would 

lead to the increase in the 

number of projects in which it is 

used, resulting in a better 

adaptation of projects to the 

needs of people with disabilities. 

4th quarter of 

2021 

Programme, 

strategic 

9. 

A relatively considerable percentage 

of project participants who do not 

see the necessity to include 

horizontal principles in projects was 

identified. Given the current social 

situation in Poland and the 

prevailing belief that women are 

It is recommended for the future 

Programme that beneficiaries should 

be obliged to provide project 

participants with information 

concerning the advisability of 

implementing horizontal principles 

in projects. According to conducted 

MA and IB of 

2020+ ROP MV 

The need for the beneficiary to 

inform project participants on 

the manner of the 

implementation and purpose for 

which the project included the 

principles of: equal 

opportunities and non-

4th quarter of 

2021 

Programme, 

operational 
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deprived of their right to make 

decisions these answers seem to be 

unreasonable, proving the lack of 

awareness of the purpose for which 

the horizontal principles are 

included in projects (pp. 188-189). 

case study, such solution is practiced 

by some of beneficiaries resulting in 

positive effects regarding the 

increase of the awareness of 

participants (p. 286). 

discrimination, including 

accessibility for people with 

disabilities and gender equality 

should be emphasized in the 

calls for proposals in the future 

Programme. Such information 

should be provided in the form 

of information materials or 

passed verbally to participants. 
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ANEKSY 

ANEKS NR 1 – WZORY NARZĘDZI BADAWCZYCH 

Aneks został przekazany w postaci odrębnego dokumentu (plik MS Word). 

ANEKS NR 2 – TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI WNIOSKODAWCÓW 

NIESKUTECZNYCH W RAMACH BADANIA TSSI 

Aneks został przekazany w postaci odrębnego dokumentu (plik MS Word). 

ANEKS NR 3 – TABELARYCZNE ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI BENEFICJENTÓW 

W RAMACH BADANIA CAWI/CATI 
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ANEKS NR 8 – ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH 

Aneks został przekazany w postaci odrębnego folderu dokumentów (plików MS Word). 

 


