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w nawiązaniu do pisma o sygn. XI.505.10.2020.MA z dnia 5 czerwca 
2020 r. przekazuję kopię odpowiedzi skierowanej do Pana Marca Lemaitra, 
Dyrektora Generalnego dyrekcji ds. Polityki regionalnej i miejskiej oraz Pana 
Joosta Korte, Dyrektora Generalnego dyrekcji ds. Zatrudnienia, spraw 
społecznych i włączenia społecznego Komisji Europejskiej. 
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Pan 
Marc Lemaitre 
Dyrektor Generalny 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
regionalnej i miejskiej 

Pan 
Joost Korte 
Dyrektor Generalny 
Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, 
spraw społecznych i włączenia 
społecznego 

Komisja Europejska 

W pierwszych słowach, w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, 
chciałbym podziękować Komisji Europejskiej za odważne działania podjęte na 
gruncie przepisów europejskich, które umożliwiły przekierowanie części unijnych 
środków na walkę z koronawirusem. Szczególne podziękowania dotyczą 
zwiększenia elastyczności w wykorzystaniu funduszy, co umożliwiło nam szybką 
reakcję na rozwijającą się epidemię COVID-19 i bezzwłoczne przeznaczenie 
środków na walkę z jej skutkami w regionie. Wprowadzone uelastycznienie z całą 
pewnością zwiększyło bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Małopolski jak 
również zapewniło wsparcie dla bardzo wielu firm, niwelując skalę niepożądanych 
skutków gospodarczych. i 

Odnosząc się do pisma o sygn. EMPL/REGiO/JC/db(2020)8845638 
otrzymanego od Panów w ostatnich dniach, chciałbym zwrócić uwagę, iż 
deklaracja przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w kwietniu 2019 
roku nie zachęca w swej treści do dyskryminowania jakiejkolwiek osoby ze 
względu na jej orientację seksualną lub tożsamość płciową, nie ustanawia 
przestrzeni regionalnej „strefą wolną" od społeczności osób LGBT ani nie 
wskazuje, iż jakakolwiek osoba czy osoby są niepożądane w społeczności 
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regionalnej i na terenie województwa. Chciałbym podkreślić z całą mocą, iż treść , 
deklaracji nie zacłięca do dyskryminacji ani tym bardziej do podejmowania 
wrogich działań wobec osób nieheteronormatywnych. 

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 
niedyskryminacji przy jego wdrażaniu. Realizacja zasady równego traktowania 
i niedyskryminacji, analogicznie do pozostałych zasad horyzontalnych Unii 
Europejskiej, jest zapisana w RPO WM oraz poważnie traktowana na wszystkich 
etapach jego wdrażania. Nad realizacją działań związanych z wyrównywaniem 
szans i przeciwdziałających dyskryminacji czuwa także Komitet Monitorujący 
RPO WM, w którego skład wchodzą osoby zajmujące się tą problematyką. Proces 
oceny projektów uwzględnia m.in. analizę spełnienia przez projekt zasady 
równości szans. Wymagania dotyczące pozostawania w zgodzie z politykami 
horyzontalnymi Unii Europejskiej, w tym zasadą równych szans i niedyskryminacji, 
zostały przeniesione do wszystkich bez wyjątku zestawów kryteriów wyboru 
projektów, a zatem każdy projekt wsparty ze środków RPO WM musiał wykazać 
zgodność z tymi zasadami już na etapie oceny. Wszyscy Wnioskodawcy oraz 
Beneficjenci RPO WM są świadomi wymogu dotyczącego zapewnienia równości 
szans oraz niedyskryminacji oraz że środki uzyskane na realizację projektu nie 
mogą być w żadnym wypadku wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych. 

Chciałbym zapewnić o działaniach podejmowanych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM zapewniających równy, niedyskryminujący ze względu na 
orientację seksualną lub tożsamość płciową dostęp do projektów 
współfinansowanych ze środków europejskich. W 2007 roku Zarząd Województwa 
Małopolskiego zaczął pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej programu 
regionalnego oraz Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego 
programu ogólnokrajowego, zawierając 9 366 umów na łączna kwotę 
dofinansowania wynoszącą 19 778 378 001 zł. Chciałbym podkreślić, iż w tym 
czasie nie odnotowano 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, w tym także do Rzecznika Funduszy Europejskich, który 
w województwie małopolskim funkcjonuje od końca 2017 roku na bazie 
zmienionych zapisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 
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Ponadto, obecnie przystępujemy do realizacji badania ewaluacyjnego 
w zakresie skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w Programie. 
Niezależny ewaluator sprawdzi trafność, skuteczność i efektywność działań 
podejmowanych przez wszystkich uczestników systemu realizacji RPO WM 
w zakresie implementacji i stosowania zasad horyzontalnych, w tym równości 
szans i niedyskryminacji. 
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Do wiadomości; 
1) Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 
2) Pan Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów 

Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
3) Pan Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalne] 
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Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
ul. Basztowa 22, 31 -156 Kraków 
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OPŁATA POBRANA 
TAXE PEłięUE - POLOGNE 

Umowa nr4332S2/K z Pocztą Polską S A 
z dnia 31.12.2019 r. Nadano w UP Kraków 23 

Pan 
Adam Bodnar 
Biuro Rzecznilta Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 
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