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Odnosząc się do pisma Pana Rzecznika z dnia 17 maja br., na wstępie 
chciałbym zapewnić, iż jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 
jesteśmy w pełni świadomi odpowiedzialności za zapewnienie zgodności 
z horyzontalną zasadą równego traktowania i niedyskryminacji przy jego 
wdrażaniu. Takie zapewnienie skierowałem też do Komisji Europejskiej, do Pana 
Marca Lemaitre’a, Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. Polityki Regionalnej 
i Miejskiej oraz Pana Joosta Korte, Dyrektora Generalnego Dyrekcji ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego, w piśmie przesłanym 
w czerwcu ubiegłego roku. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę i docenić 
merytoryczny wpływ toczącej się debaty na upowszechnienie i uświadomienie 
istotności poszczególnych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej i ich realnego 
przełożenia na wspieraną rzeczywistość.

Odnosząc się już bezpośrednio do próśb zawartych w ww. piśmie o sygn. 
XI.505.10.2020.FR, chciałbym wyjaśnić, iż:

ad 1) w przywołanej korespondencji Komisja Europejska zawarła kilka propozycji 
działań do rozważenia przez Instytucję Zarządzającą. Rekomendowane działania 
nie były wymagane do wdrożenia i nie zostały przez nas zastosowane - 
rozważamy i analizujemy również inne propozycje działań do podjęcia w tym 
zakresie. Jednocześnie chciałbym podkreślić, iż nie obserwujemy sytuacji 
dyskryminujących w dostępie jakiejkolwiek osoby czy podmiotu do środków, 
projektów i produktów Programu. Nie odnotowaliśmy ani jednego potwierdzonego 
przypadku wskazującego na ryzyko nierównego traktowania ze względu na 
którąkolwiek przesłankę, w tym ze względu na orientację seksualną. Jest to dla 
mnie równoznaczne z faktem, iż deklaracja przyjęta przez Sejmik Województwa
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Małopolskiego w kwietniu 2019 roku nie wpłynęła w sposób negatywny na prawa 
i wolności osób LGBT+, ani też na możliwość skorzystania przez każdą 
Małopolankę i każdego Małopolanina z szeroko dostępnych środków europejskich 
w regionie. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji, analogicznie do 
pozostałych zasad horyzontalnych Unii Europejskiej, jest przez nas poważnie 
traktowana i realizowana na wszystkich etapach wdrażania Programu.

ad 2) korespondencja mailowa z dnia 3 marca br. z Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej przekazująca regionom, w trybie roboczym, uwagi Komisji 
Europejskiej do projektu Umowy Partnerstwa, wpłynęła do tutejszego urzędu oraz 
zostałem z nią zapoznany. W następstwie pozyskanej informacji, Zarząd 
Województwa Małopolskiego we współpracy z Sejmikiem Województwa 
Małopolskiego, zainicjował wstępne pochylenie się nad tematem ewentualnych 
dodatkowych działań o charakterze instytucjonalnym, służących ochronie praw 
podstawowych przed jakimikolwiek formami dyskryminacji ze względu na 
jakąkolwiek przesłankę, w tym dotyczącą orientacji seksualnej. Obecnie 
rozważamy możliwości podjęcia dodatkowych działań, ich zakres oraz formułę.

ad 3) zgodnie z Planem Ewaluacji RPO WM, na przełomie 2020 i 2021 roku, 
zostało przeprowadzone badanie pn. Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad 
horyzontalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Głównym celem badania była szeroka, 
całościowa ocena działań podejmowanych w ramach RPO WM w zakresie 
wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną efektów ich realizacji. Pełna treść 
raportu dostępna jest na stronie internetowej RPO WM (w części O programie, 
w zakładce Ewaluacja). W wyniku przeprowadzonej ewaluacji zostały 
sformułowane liczne rekomendacje, w tym dotyczące dalszego podnoszenia 
kompetencji pracowników poszczególnych instytucji zaangażowanych w realizację 
RPO WM w zakresie poszczególnych polityk horyzontalnych oraz w analogicznym 
zakresie działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne skierowane do 
wnioskodawców i beneficjentów Programu. W szeroko zakrojonym badaniu 
ewaluacyjnym również nie zidentyfikowano potwierdzonego przypadku 
ograniczenia dostępu do funduszowego wsparcia dla jakiejkolwiek osoby czy 
podmiotu aplikującego. Jest to dla nas cenna informacja, zwłaszcza biorąc pod 
uwagę skalę złożonych wniosków o dofinansowanie oraz podpisanych umów. Jak 
już wspominałem w piśmie do Komisji Europejskiej, także żadna instytucja 
zaangażowana w realizację RPO WM nie odnotowała ani jednego zgłoszenia, ze 
strony podmiotu aplikującego czy osoby fizycznej, mówiącego o utrudnionym 
dostępie do finansowania, udziału w projekcie, czy dostępu do efektów projektu. 
Do dzisiaj nie wpłynęło żadne zażalenie na dyskryminujące podejście przy ocenie 
wniosku o dofinansowanie lub rekrutacji do projektu.
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Pragnę podkreślić, że Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja 
Zarządzająca RPO WM dokłada wszelkich starań, aby poszczególne zasady 
horyzontalne Unii Europejskiej, w tym niedyskryminacji ze względu na poglądy, 
wyznanie, czy orientację seksualną były należycie uwzględniane w toku wdrażania 
małopolskiego programu regionalnego.

Witok

Nie
K.ego
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