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1. Czy wskaźnik „Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie”- (wskaźnik o charakterze informacyjnym) powinien mieć 

określoną wartość docelową? 

Beneficjent, realizując projekt w ramach konkursu, zobowiązany jest do 

wskazania we wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie monitorowania 

w trakcie realizacji projektu ww. wskaźnika. Co do zasady nie ma obowiązku 

określania wartości docelowej w przypadku wskaźnika o charakterze 

informacyjnym. Wartość docelowa wskaźnika „Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w programie” może wynosić „0”. Poddziałanie 8.6.1 

B dotyczy pracowników bez względu na ich wiek i nie powinno koncentrować 

się wyłącznie na wsparciu osób 50+, lecz na stworzeniu warunków do 

efektywnej pracy osób ze wszystkich grup wiekowych, w tym na działaniach 

międzypokoleniowych. Jeżeli Wnioskodawca potrafi wskazać liczbę osób 

w wieku 50 lat i więcej (np. zamierza realizować projekt zamknięty 

i w diagnozie wskazuje dane dotyczące osób 50+, które obejmie wsparciem), 

to w takiej sytuacji może określić wartość docelową wskaźnika. Jeśli jednak 

Wnioskodawca nie wykaże wartości docelowej wskaźnika, nie będzie to 

traktowane, jako uchybienie i nie będzie skutkowało odjęciem punktów. 

 

2. Czy w projekcie zamkniętym, w którym nie uczestniczą osoby 

z niepełnosprawnością powinno uwzględniać się perspektywę i sytuację 

osób z niepełnosprawnościami?  

Tak, w każdym projekcie należy uwzględnić perspektywę i sytuację osób 

z niepełnosprawnościami. Przedmiot interwencji objęty konkursem nie posiada 

przesłanek charakteru neutralnego. Należy pamiętać, że neutralność może 

występować w wyjątkowych i specyficznych konkursach, gdzie zasada 

dostępności produktów projektu nie ma zastosowania (np. remont nasypu 

kolejowego, trakcji kolejowej). W praktyce trudno wskazać przykład projektu 

EFS neutralnego wobec zasady dostępności, a więc takiego, w którym – 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie równości szans i niedyskryminacji 

wprowadzają Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 – 

zasada dostępności nie znajduje zastosowania (tj. projektu, który nie zakłada 

bezpośredniego wsparcia dla uczestników). Wnioskodawca powinien 

zapewnić dostępność produktów w projektach finansowanych ze środków EFS 



(bez względu na to, czy projekt ma bezpośrednich odbiorców realizowanych 

działań, czy też nie) odnośnie: 

 zasobów cyfrowych (strony internetowe, materiały multimedialne, 

publikacje w wersji elektronicznej, szkolenia e-learningowe itp.) – w tym 

przypadku kluczowe jest stosowanie WCAG 2.0 oraz języka prostego, 

 multimediów (filmy informacyjne i promocyjne, nagrania dźwiękowe, 

infoanimacje itp.) – w tym stosowania transkrypcji tekstowej przy 

nagraniach dźwiękowych, tłumaczenia na język migowy kluczowych 

nagrań, audiodeskrypcji w plikach wideo, używanie języka łatwego do 

czytania i zrozumienia prostego, 

 materiałów drukowanych (publikacje, artykuły, plakaty, ulotki, 

formularze zgłoszeniowe itp.) – realizowana m.in. poprzez używanie 

języka prostego, czytelnych, bezszeryfowych czcionek (np. Arial, 

Tahoma, Calibri) w rozmiarze min.12, zachowanie odpowiedniego 

kontrastu pomiędzy tekstem a tłem, etc. 

Wymagania w zakresie dostępności zostały opisane w Standardach 

dostępności stanowiących Załącznik nr 2 do Wytycznymi w zakresie równości 

szans i niedyskryminacji. 
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