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Co nowego? 



• do GIODO złożono wniosek rozszerzający zakres danych 
przetwarzanych w ramach CST, 

• aneksowano porozumienia MIiR         IZ RPO w zakresie 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

• do bazy SL2014 zostały dodane dwie zmienne: 

• Pole słownikowe „Wsparcie z wykorzystania TIK”; 

• Dodatkowe pole w formularzu „Planowana data 
zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w 
której skorzystano ze wsparcia”. 

 

Co już zrobiono (1) 



Co już zrobiono (2) 

• Ogłoszono zamówienie na realizację badania 
ewaluacyjnego  

• spłynęły dwie oferty od wykonawców, w tym jedną 
odrzucono z przyczyn formalnych 

• Trwa ocena ofert przez Ministerstwo oraz 
niezależnego eksperta zewnętrznego 



Co zostało do zrobienia? 

• Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty 
• Podpisanie umowy na realizację badania 
• Rozszerzenie raportów, które pozwalają eksportować 

dane zawarte z CST, tak by eksportowały nowododane 
zmienne                           raporty [066] oraz [104] 
 
 

• Wprowadzenie danych archiwalnych do SL 2014 
• Przesłanie danych dla projektów zakończonych    

(UWAGA! Możliwe wydłużenie terminu do 20 kwietnia) 
 

IZ PO WER 

IZ RPO 



ZAMÓWIENIE PN. 

WSPARCIE INSTYTUCJI I 

BENEFICJENTÓW    EFSII  

W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI 
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Zakres zamówienia 



1. Komponent doradczy 

2. Komponent szkoleniowy 

3. Opracowanie materiału z 
wnioskami 

Co zawiera zamówienie? 



wsparcie wybranych beneficjentów EFRR i FS w 
zapewnieniu dostępności produktów i usług; 

 
wsparcie instytucji systemu wdrażania EFSiL w 

określaniu wymogów dostępności dotyczących 
interwencji nieobjętych zakresem standardów 
dostępności; 

 
przegląd i przygotowanie szczegółowych 

rekomendacji dla wybranych projektów SOR w 
aspekcie poprawy dostępności.  

 

Komponent doradczy 

Razem: 1380 h 



dla co najmniej 780 przedstawicieli instytucji EFSiI;  
 

szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania 
standardów dostępności w PO i projektach; 

 
 

 

 Komponent szkoleniowy  

standardy 
architektoniczny, 
transportowy, 
cyfrowy  

standard szkoleniowy, 
edukacyjny, 
informacyjno-
promocyjny  

Szkolenia dwudniowe Szkolenia jednodniowe 



Zestawienie najczęściej pojawiających się 
pytań wraz z odpowiedziami;  

Zestawienie wskazówek (rekomendacji) dla 
instytucji systemu wdrażania EFSiL w zakresie 
tworzenia odpowiednich wymagań do 
regulaminów konkursów i weryfikacji 
zgodności projektów z tymi wymaganiami. 

Opracowanie materiału z wnioskami 



DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW Z 

BADAŃ EWALUACYJNYCH 
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Standardy dostępności 



Zaktualizowane Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji wprowadzają w 
życie standardy dostępności; 

 
Standardy dostępności określają m.in. zasady jakimi 

powinniśmy się kierować przygotowując materiały 
dostępne dla wszystkich; 

 
Zasady te powinny również obowiązywać raporty i 

broszury z badań ewaluacyjnych które umieszczamy 
na stronach internetowych.  

Dlaczego? 



Przykładowe działania: 
•Tekst powinien być wyrównany do lewej strony – nie 
stosujemy justowania 
•Czcionka bezszeryfowa - na przykład Arial, Calibri, 
Tahoma (nie Times New Roman); 
•Rozmiar czcionki – co najmniej 12, interlinia między 
wierszami 1,15 lub 1,5. 
•Zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy powinny posiadać 
opis alternatywny 
 

Więcej              standard informacyjno-promocyjny  

Jak to zrobić? 



Komplementarność Europejskiego 

Funduszu Społecznego  

z Program Operacyjnym  

Pomoc Żywnościowa 2014-2020  

(PO PŻ) 
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• PO PŻ to program krajowy współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 

• Budżet (2014-2020) 473 mln EUR (w cenach bieżących) 

• Główny cel to ograniczanie ubóstwa poprzez zwiększenie 
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej 
potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia 
społecznego.  

• Pomoc w ramach PO PŻ kierowana do osób i rodzin, które 
z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić 
sobie/rodzinie wyżywienia (posiłków) 

 

 Kilka słów o PO PŻ 



• ewaluacja komplementarności EFS i FEAD jest wpisana 
przez część IZ RPO w Planach Ewaluacji w CT9  

• KE planuje, aby FEAD był jednym z priorytetów 
inwestycyjnych EFS po 2020 

• KE rekomendowała IZ PO PŻ  przeprowadzenie ewaluacji 
procesowej, badającej m.in. komplementarność z EFS 
(niebezpieczeństwo powielania się zagadnień) 

• KE rekomenduje wypracowanie jednej spójnej 
metodologii 

 
 

 Dlaczego o tym mówimy? 



 Propozycja zagadnień badawczych 
• analiza charakterystyk uczestników obu programów i 

uzyskanych rezultatów 

• Występowanie i skala komplementarności 

• Identyfikacja działań mających największy potencjał do 
komplementarności 

• Identyfikacja beneficjentów realizujących projekty EFS i 
FEAD (identyfikacja dobrych praktyk) 

• wymiana informacji i współpraca pomiędzy NGOs, 
OPSami i Lokalnymi Organizacjami Partnerskimi 
korzystających ze wsparcia obu Programów  



Dziękuję za Uwagę! 

 


