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

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

2. Umowa Partnerstwa z dnia 21 maja 2014 r.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

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

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

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



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

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

a) właściwe władze miejskie i inne instytucje publiczne;

b) partnerów gospodarczych i społecznych; oraz 

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

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

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

partnerstwa i programów.



Zasady horyzontalne w Umowie Partnerstwa 
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Umowa Partnerstwa definiuje następujące zasady horyzontalne:

• Zasada partnerstwa
• Promowanie równości szans kobiet i mężczyzn

• Zrównoważony rozwój
• Zachowanie zasad polityki przestrzennej

• Zapobieganie dyskryminacji



Wytyczne horyzontalne dotyczące zasady równości szans płci i równości szans i 
niedyskryminacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
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Celem Wytycznych jest zapewnienie zgodności sposobu realizacji PO z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz
zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, a także zapewnienie spójnego podejścia
w tym zakresie w ramach EFS, EFRR i FS.

Wytyczne są skierowane do wszystkich instytucji uczestniczących w realizacji PO
współfinansowanych z EFS, EFRR i FS, a w szczególności IZ, IP i IW.



Agenda działań na rzecz równości szans płci w ramach funduszy unijnych 2014-2020
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Agenda jest dokumentem przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i
Rozwoju, w celu zapewnienia, by wszystkie działania współfinansowane ze środków
EFSI były realizowane z zachowaniem zasady równego traktowania i poszanowaniem
prawa do różnorodności wszystkich osób i podmiotów korzystających z tych środków.

Agenda wskazuje na różne działania, możliwe do podjęcia w ramach poszczególnych
funduszy polityki spójności i realizowanych w oparciu o nie programów
operacyjnych, uwzględniając wszystkie przesłanki dyskryminacyjne, do których
należą: płeć, rasa lub pochodzenie etniczne, religia lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna.



Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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Realizacja RPO WP 2014-2020 przebiegać będzie zgodnie z zasadami horyzontalnymi
opisanym w Umowie Partnerstwa. RPO WP 2014-2020 ze względu na realizowane cele
tematyczne w sposób bezpośredni będzie przyczyniał się do realizacji poniższych zasad:

• Zrównoważony rozwój

• Równość szans i niedyskryminacja

• Równouprawnienie płci



Zrównoważony rozwój
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Zrównoważony rozwój jest definiowany jako rozwój społeczno-gospodarczy, którego zadaniem jest
zachowanie równowagi w przyrodzie, przy jednoczesnym kreowaniu warunków sprzyjających jej
rozwojowi.
Taki typ rozwoju zmierzać ma w kierunku budowania konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która
w sposób racjonalny i oszczędny będzie wykorzystywała zasoby naturalne. W celu ochrony środowiska
istotnym elementem jest wypracowanie inteligentnych rozwiązań technologicznych, nowoczesnych
procesów i metod produkcji.

Z drugiej strony zastosowanie inteligentnych systemów, w tym m.in. sieci energetycznych opartych na
technologiach ICT, przyczyni się do poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia przewag
konkurencyjnych na europejskim rynku.
W zapisach RPO WP zwrócono uwagę, iż w kontekście trwałości funkcjonowania procesów
przyrodniczych oraz zachowania różnorodności biologicznej, ważną rolę pełnią zasady „użytkownik
płaci” i „zanieczyszczający płaci”.

Na etapie wdrażania możliwe będzie stosowanie kryteriów wyboru w odniesieniu do projektów
zapewniających przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie: efektywnego
wykorzystywania odpadów jako źródła zasobów, ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych
do środowiska, niskoemisyjnego i zrównoważonego transportu miejskiego.



Zrównoważony rozwój
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W zakresie realizowanych w ramach Programu projektów uwzględniona będzie również kwestia
łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu. Niniejsze będzie polegało na ocenie przedsięwzięć
infrastrukturalnych z punktu widzenia ich wpływu na zmiany klimatu, przy jednoczesnym
uwzględnieniu aspektu łagodzenia skutków zmian klimatycznych, adaptacji do nich oraz odporności
realizowanych inwestycji na skutki zmian klimatu i powiązane z tym zagrożenia klęskami żywiołowymi.

W kontekście wsparcia z EFS zasada ta realizowana będzie poprzez działania sprzyjające kreowaniu
polityki rynku pracy, a także kształcenia kadr regionu mających na celu wypracowanie stabilnej sytuacji
rynkowej, zapewniającej miejsca pracy dla obecnego i przyszłych pokoleń. Nie bez znaczenia pozostaje
także tworzenie miejsc pracy w sektorach związanych z ochroną środowiska naturalnego tzw. zielonych
miejsc pracy, jak również rozpowszechnianie świadomości ekologicznej oraz wymagań wynikających
z regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska wśród mieszkańców Podkarpacia.

Na etapie monitorowania i sprawozdawczości zapewniony zostanie stały monitoring i raportowanie
wydatków związanych z realizacją celów dotyczących zmian klimatu.



Równość szans i niedyskryminacja
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Polityka równości szans i zapobiegania dyskryminacji ma być wyrazem równego
traktowania wszystkich obywateli i jednakowego dostępu do usług. Z uwagi
na horyzontalny wymiar tej zasady będzie ona przestrzegana na każdym etapie realizacji
Programu.

Biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą województwa podkarpackiego,
na etapie programowania wzięto pod uwagę sytuację grup najbardziej narażonych
na dyskryminację, w szczególności na rynku pracy, do których zalicza się: kobiety, osoby
po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami.

W kontekście powyższego w Programie zaplanowano szereg działań przyczyniających się do
tworzenia warunków do równoprawnego uczestnictwa tych osób w życiu społecznym
i zawodowym.



Równość szans i niedyskryminacja
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Działania w ramach tej polityki horyzontalnej są szczególnie widoczne w ramach osi
współfinansowanych w ramach EFS.
W osi VII skoncentrowane zostały działania o charakterze aktywizacyjnym, które pozwolą
m.in. na aktywizację zawodową osób dyskryminowanych na rynku pracy. Z kolei wsparcie
w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego pozwoli osobom dotychczas
sprawującym opiekę nad dzieckiem na powrót i aktywność na rynku pracy.

W ramach osi VIII zaplanowano realizację kompleksowych działań, których celem jest
integracja osób wykluczonych bądź narażonych na wykluczenie społeczne np. programy
integracyjne obejmujące działania z zakresu zdrowia, zatrudnienia, pomocy społecznej,
prowadzące do aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach osi IX wsparcie ukierunkowane będzie na wyrównywanie dostępu do wysokiej
jakości edukacji m.in. upowszechnienie edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
upowszechnienie różnych form kształcenia i rozwój kompetencji cyfrowych.



Równość szans i niedyskryminacja
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W celu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami przewidziane zostały nie tylko działania
aktywizacyjne, ale też wsparcie o charakterze integracyjnym czy edukacyjnym, poprzez zapewnienie
dostępu do szerokiego wachlarza usług w formie np. szkoleń, doradztwa, poradnictwa zawodowego.

W ramach osi współfinansowanych ze środków EFRR szczególny nacisk położony zostanie na działania
dotyczące zapewnienia dostępności usług, towarów i infrastruktury dla wszystkich osób,
w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.

Na etapie programowania, w prace nad tworzeniem zapisów programu zaangażowani zostali
przedstawiciele instytucji działających na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania dyskryminacji.

Na etapie wdrażania, poprzez odpowiednie kryteria wyboru projektów uwzględniające potrzeby grup
dyskryminowanych, promowane będą projekty przyczyniające się do zwiększenia np. aktywności grup
dyskryminowanych na rynku pracy czy też udziału osób starszych i o niskich kwalifikacjach
w kształceniu ustawicznym.

Na etapie ewaluacji badana będzie skuteczność wsparcia udzielonego grupom dyskryminowanym
w kontekście realizacji zasady równości szans i zapobiegania dyskryminacji.



Równouprawnienie płci
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Zgodnie z obowiązującymi zasadami horyzontalnymi każde państwo członkowskie
zobligowane jest do eliminowania wszelkich nierówności oraz promowania równouprawnienia
pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Promowanie równości płci polega na działaniach zmierzających do zwiększania trwałego
udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz do rozwoju ich kariery zawodowej, ograniczenia
segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia
i szkolenia oraz propagowania godzenia życia zawodowego i prywatnego kobiet i mężczyzn.

Zasada ta, jako polityka horyzontalna, realizowana będzie na każdym etapie wdrażania
programu.



Równouprawnienie płci
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W województwie podkarpackim kobiety zaliczane są do grup będących w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy. Ze względu na swoje funkcje społeczne i rodzinne to kobiety w dalszym ciągu są tą grupą,
która narażona jest na większe bezrobocie i dyskryminację na rynku pracy, uzyskiwanie niższych zarobków,
czy też stereotypowe postrzeganie, jako osób mniej dyspozycyjnych i produktywnych. Jednocześnie to
w większości kobiety sprawują opiekę nad dziećmi, co bardzo często wiąże się z długim okresem
dezaktywizacji zawodowej i problemami z powrotem na rynek pracy.

Podobnie jak w przypadku polityki Równości szans i niedyskryminacji działania w ramach tej polityki są
szczególnie widoczne w ramach osi współfinansowanych w ramach EFS.

W związku z powyższym, działania podejmowane w ramach PI 8iv będą przyczyniały się do zwiększenia
aktywności zawodowej rodziców na rynku pracy, w szczególności kobiet, poprzez upowszechnienie usług
opieki nad dziećmi do lat 3.

Ponadto działania z zakresu aktywizacji zawodowej będą umożliwiać zarówno kobietom, jak i mężczyznom
korzystanie ze wsparcia szkoleniowo - doradczego, ukierunkowanego na podnoszenie kwalifikacji oraz
nabywanie nowych kompetencji i umiejętności.



Równouprawnienie płci
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W zakresie działań EFS ocena wniosku o dofinansowanie pod kątem przestrzegania zasady
równości szans płci odbywać się będzie w oparciu o tzw. standard minimum. Dodatkowo
kryteria wyboru projektów będą tak skonstruowane, by uwzględniały potrzeby różnych grup
tj. kobiet, mężczyzn. Podejście to pozwoli na dopasowanie wsparcia do sytuacji danej grupy,
przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu równouprawnienia płci.

Na etapie programowania, przy tworzeniu zespołów zadaniowych, zapewniony został równy
dostęp kobiet i mężczyzn, a w prace włączeni zostali przedstawiciele instytucji działających
na rzecz równości płci.

Polityka równości płci będzie również respektowana na etapie monitoringu
i sprawozdawczości poprzez przyjęty system wskaźników. Wskaźniki dotyczące osób,
przedstawione będą w podziale na płeć (K/M).

Na etapie ewaluacji w celu oceny prowadzonych działań badana będzie skuteczność
wdrażania zasady równości płci.



Dziękuję Państwu za uwagę
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