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lp Typ projektu Opis typu projektu Uwagi

1

Projekt obejmujący administrację publiczną 

lub służby publiczne na szczeblu 

krajowym,regionalnym lub lokalnym

Projekt jest realizowany w celu zapewnienia wsparcia w zakresie wzmacniania zdolności 

instytucji i skuteczności administracji publicznej/służb publicznych na szczeblu 

krajowym, regionalnym lub lokalnym. Za służby publiczne uznaje się publiczne lub 

prywatne podmioty, które świadczą usługi publiczne (w przypadku usług publicznych 

zlecanych przez państwo podmiotom prywatnym lub świadczonych w ramach 

partnerstwa publicznoprywatnego).

Wynika z Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na 

lata 2014-2020

2

Projekt ukierunkowany na trwały udział 

kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery 

zawodowej

Projekt realizowany w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu, a tym 

samym zwalczania feminizacji ubóstwa, zmniejszenia podziału ze względu na płeć i 

zwalczania stereotypów dotyczących płci na rynku pracy. W zakresie kształcenia i 

szkolenia - upowszechnienie godzenia życia zawodowego i prywatnego oraz równego 

podziału obowiązków związanych z opieką pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Wynika z Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na 

lata 2014-2020

3

Projekt realizowany w pełni lub częściowo 

przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe

Projekt jest częściowo realizowany przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe, kiedy wśród projektodawców (rozumianych jako beneficjentów lub 

partnerów projektu) znajdują się m.in. partnerzy społeczni lub organizacje pozarządowe. 

Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany

w całej Europie w odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników 

(organizacji pracodawców i związków zawodowych). Organizacja pozarządowa (NGO) to 

organizacja 

założona przez obywateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest 

zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Organizacje 

pozarządowe - zorientowane na działanie i prowadzone przez ludzi, którym przyświeca 

wspólny cel – realizują szereg usług i funkcji humanitarnych, przedstawiają rządom 

państw obawy obywateli, wspierają i monitorują realizację polityk oraz stymulują udział 

polityków poprzez dostarczanie informacji.

Wynika z Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na 

lata 2014-2020

4

Projekt zakładający sfinansowanie kosztów 

racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, 

nie nakładające 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.

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 

niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie 

infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki 

materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie 

wyżywienia. Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości 

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

równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Wynika z 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

5

Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalne 

partnerstwo

Projekt jest realizowany w partnerstwie w rozumieniu art.. 33 ustawy wdrożeniowej, tj. 

partnerstwie utworzonym w celu realizacji projektu przez podmioty wnoszące do 

projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 

projekt, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. 

Partnerzy projektu pochodzą z co najmniej dwóch różnych województw objętych tą samą 

strategią.

Wynika z Wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-

2020

6

Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalny zasięg 

terytorialny

Projekt jest realizowany (lub częściowo realizowany) na terenie innego województwa 

objętego tą samą strategią ponadregionalną na podstawie art. 70 ust.2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Wynika z Wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-

2020

7

Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalna 

komplementarność 

Projekt jest komplementarny z innym projektem, realizowanym na terenie innego 

województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiąc element 

większego przedsięwzięcia realizującego cele strategii ponadregionalnej. Realizacja 

wyłącznie jednego projektu w tym zakresie nie posiada waloru komplementarności. 

Wynika z Wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-

2020

8
Projekt powiązany ze strategią 

ponadregionalną - ponadregionalne-inne

Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi 

przez Instytucję Zarządzającą mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać 

zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 

ponadregionalnej (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty 

definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze strategii, itp.)

Wynika z Wytycznych w zakresie 

sprawozdawczości na lata 2014-

2020


