
Tytuł infografiki: Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych. Najważniejsze wyniki badania w 

obszarze: zasady horyzontalne. Tytuł jest od reszty treści oddzielony linią z kropek. Z lewej strony sekcji 

znajduje się symbol przesuwającego się po planszy według strzałki koła zębatego. Tytuł: zasady 

horyzontalne a system realizacji. Z boku znajdują się trzy punkty, każdy opisany symbolem. Punkt 

pierwszy (symbol połączonych punktów prowadzących do zaznaczenia, mówiącego, że coś jest dobre): 

Rozwiązania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych zostały wprowadzone na wszystkich 

etapach wdrażania RPO WSL 2014-2020 i należy ocenić je pozytywnie. Punkt drugi (symbol lupy 

wskazującej coś na kartce): Na etapie naboru i oceny projektów wymaga się od wnioskodawców 

pogłębionych uzasadnień zgodności projektów z zasadami horyzontalnymi. Jednocześnie ocena 

zgodności projektów ma dość rozbudowany charakter. Punkt trzeci (symbol głowy, w środku której są 

dwa koła zębate): Wzrost świadomości w zakresie zasad horyzontalnych miał miejsce w przypadku: 

39% pracowników IZ i IP (nad treścią znajduje się symboliczne pokazanie ile to 39% w grupie ludzi); 

66% beneficjentów IP (nad treścią znajduje się symboliczne pokazanie ile to 66% w grupie ludzi). 

Kolejna sekcja infografiki jest oddzielona linią z kropek. Sekcja jest podzielona na dwie części linią z 

kropek. Lewa część, tytuł: Udział projektów, w których założono pozytywny wpływ na realizację zasad 

horyzontalnych: (tutaj pod spodem znajdują się cztery punkty, każdy oznaczony ikoną. Dla każdego z 

tych punktów pokazane są dane procentowe dla EFS oraz EFRR): Zasada równości szans i 

niedyskryminacji (symbol człowieka na wózku inwalidzkim): 66% EFS; 47% EFRR; Zasada równości szans 

kobiet i mężczyzn (symbol połączonych obu płci): 68% EFS; 29% EFRR; Zasada zrównoważonego; 

Rozwoju (symbol recyklingu): 59% EFS; 23% EFRR; Zasada partnerstwa (symbol trojga dłoni 

skierowanych ku sobie): 40% EFS; 28% EFRR. Z prawej strony sekcji znajduje się symbol koła zębatego 

otoczonego strzałkami kręcącymi się wokół niego. Tytuł: wpływ projektów na realizację zasad 

horyzontalnych. Treść (opatrzona symbolem palca wskazującego na gwiazdę): Uczestnicy projektów z 

EFS obejmujący osoby zagrożone dyskryminacją pozytywnie ocenili adekwatność wsparcia do potrzeb. 

Treść: Najczęstszymi efektami osiąganymi przez uczestników są: Zdobycie nowej wiedzy / Umiejętności 

(opatrzony symbolem głowy w środku której jest księga); Zdobycie doświadczenia zawodowego 

(opatrzony symbolem człowieka stojącego przed urzędem); Większa wiara we własne siły / 

zadowolenie z siebie (opatrzony symbolem człowieka z uniesionymi w górę rękoma); Większa 

samodzielność w życiu codziennym (opatrzony symbolem ręki zrywającej kajdany). Kolejna sekcja 

infografiki jest oddzielona linią z kropek. Z lewej strony sekcji znajduje się ikona koła zębatego z 

wykrzyknikiem w środku, od którego odchodzą za strzałkami cztery symbole: człowieka, dolara, 

wykresu i zegara. Tytuł: Wpływ na system realizacji i beneficjentów. Z boku, treść, opatrzona symbolem 

odznaczenia punktu: Realizatorzy projektów oraz pracownicy IZ i IP rzadko wskazywali na problemy lub 

wyzwania związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych. Pod tą treścią znajduje się połowa wykresu 

kołowego, z treścią w środku: 18% realizatorów projektów dostrzegło dodatkowe obciążenia 

administracyjne związane z wdrażaniem zasad horyzontalnych, oceniano je zazwyczaj jako średnio 

uciążliwe. Z prawej strony sekcji treść: Na podstawie analizy występujących problemów sformułowano 

3 główne zalecenia: pierwsze zalecenie (opatrzone symbolem człowieka wygłaszającego prezentację): 

Wzmocnienie potencjału merytorycznego wnioskodawców; drugie zalecenie (opatrzone symbolem 

lupy skierowanej na kartkę): Zmiana podejścia do zasad horyzontalnych na etapie oceny projektów; 

trzecie zalecenie (opatrzone symbolem kół zębatych, od których odchodzą przecinające się strzałki): 

Wprowadzenie lub utrzymanie szczegółowych rozwiązań optymalizujących kwestię realizacji zasad 

horyzontalnych. Ostatnia sekcja infografiki jest oddzielona od poprzedniej linią z kropek. Tytuł: Badanie 

zrealizowane przez: Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 



Województwa Śląskiego. Pod spodem znajduje się logo z hasłem „Razem zmieniamy śląskie”; logo 

„Fundusze Europejskie – Program Regionalny; flaga Rzeczypospolitej Polskiej; logo Województwa 

Śląskiego; flaga Unii Europejskiej z podpisem: Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne. Pod 

logotypami znajduje się tekst: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020.  


