
Formularz zgłaszania uwag 
w ramach konsultacji społecznych projektu programu 

Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 
(skrót: FEO 2021-2027) 

w okresie: 30 września – 7 listopada 2021

LP.

*CZĘŚĆ FEO 2021-
2027 (ROZDZIAŁ/ 

PODROZDZIAŁ                   
DOKUMENTU)

*NR STRONY 
DOKUMENTU

*TREŚĆ UWAGI *UZASADNIENIE UWAGI

*IMIĘ                                    
I 

NAZWISKO/NAZWA 
INSTYTUCJI

*TELEFON 
KONTAKTOWY LUB 

ADRES E-MAIL

1.

2.1 INNOWACYJNE I 
KONKURENCYJNE 
OPOLSKIE, podrozdział 
2.1.1 cel szczegółowy 
i, część pn. Działania 
na rzecz zapewnienia 
równości, włączenia 
społecznego i 
niedyskryminacji

Str. 51-52 - usunięcie zapisu 
„sformułowanie kryteriów 
wyboru projektów 
wskazujących na odmowę 
dofinansowania dla 
beneficjentów, którzy dopuścili 
się dyskryminacji, np. gmin 
przyjmujących uchwały o 
„strefach wolnych od LGBT”,

- zmiana zapisu z  „włączenie do 
Komitetu Monitorującego 
członków organizacji 
pozarządowych działających na 
rzecz osób LGBTIQ+  oraz 
reprezentantów mniejszości, w 
tym etnicznych” na  „włączenie 
do Komitetu Monitorującego 
członków organizacji 

Zgodnie z założeniami w ramach 
celu szczegółowego Rozwijanie i 
wzmacnianie zdolności 
badawczych i innowacyjnych 
oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii 
projekty skierowane będą  do 
organizacji badawczych oraz 
przedsiębiorstw zamierzających 
inwestować w zwiększenie 
potencjału badawczego, rozwój 
innowacji oraz wykorzystywanie 
zaawansowanych technologii.
Warunkiem koniecznym jest aby 
wybór projektów opierał się na 
kryteriach technicznych, 
obiektywnych i 
weryfikowalnych metodami 
naukowymi, w oparciu o wiedzę 
fachową osób oceniających. 



pozarządowych dających 
rękojmię pracy opartej na 
kryteriach fachowości, 
obiektywizmu, uczciwości i 
niedyskryminacji”

Badania naukowe, technologie, 
innowacje nie są możliwe do 
oceny pod kątem orientacji 
seksualnej – ta przypisana jest 
bowiem osobom. Ewentualne 
ograniczenie realizacji 
projektów lub wdrożenia ich 
efektów do grupy osób 
wyznających określoną 
ideologię lub identyfikujących 
się z określoną orientacją 
seksualną, samo w sobie 
stanowi jaskrawy przykład 
dyskryminacji.
Zapis o „strefach wolnych od 
LGBT” odwołuje się do 
całkowicie nieprawdziwej tezy 
publicystycznej  jakoby tego 
rodzaju miejsca istniały na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wskutek przyjęcia 
założenia, że gminy, które 
przyjęły uchwały błędnie 
odbierane jako dyskryminujące 
osoby określające się jako 
LGBTIQ+ będą wykluczone z 
dofinansowania, prowadzić 
będzie do jawnej dyskryminacji 
– przykładowo przedsiębiorstwo 
należące do osoby 
homoseksualnej nie otrzyma 
dofinansowania tylko z powodu 
lokalizacji na terenie wyżej 
opisanej gminy.
Brak jakichkolwiek informacji o 
stwierdzonych przypadkach 



dyskryminacji osób 
określających się jako LGBTIQ+, 
które ew. uzasadniałyby 
zwalczanie ich dyskryminacji. 
Brak jakiegokolwiek odwołania 
się do badań naukowych, analiz, 
dokumentów, które 
wskazywałyby na występowanie 
dyskryminacji osób 
określających się jako LGBTIQ+ 
w obszarze badań, innowacji, 
zaawansowanych technologii i 
uzasadniały podjęcie 
stosownych przeciwdziałań.
Brak informacji o przypadkach 
występowania przestępstw, 
mowy nienawiści, przemocy i 
szkodliwych praktyk, w tym 
wobec osób LGBTIQ+ w 
województwie opolskim, w 
obszarze  w obszarze badań, 
innowacji, zaawansowanych 
technologii. Nie dokonano 
analizy sytuacji, która 
uzasadniałaby podejmowanie 
działań w tym zakresie,  nie 
przedstawiono także diagnozy 
odwołującej się do obiektywnie 
występujących problemów w 
tym zakresie a tym samym nie 
uzasadniono potrzeby 
przeciwdziałania 
przestępstwom, mowie 
nienawiści, przemocy i 
szkodliwym praktykom, w tym 
wobec osób LGBTIQ+.



Członkowie Komitetu 
Monitorującego powinni 
wykazywać się kryteriami 
uczciwości, fachowości i 
posiadania doświadczenia 
zawodowego w danym 
obszarze, posiadać szereg 
kompetencji, m.in. zdolności 
analityczne, samodzielność, 
kreatywność, umiejętność 
korzystania ze źródeł wiedzy. 
Przyjęcie jako preferencyjnego 
kryterium członkostwa w KM 
subiektywnej orientacji 
seksualnej i przynależności do 
mniejszości etnicznej jest jawnie 
sprzeczne z przepisami UE dot. 
przeciwdziałania dyskryminacji, 
uniemożliwia bowiem udział w 
pracach KM osobom o 
określonym doświadczeniu 
zawodowym i wiedzy fachowej 
a nie przynależącym do żadnej z 
w/w  mniejszości.

2.

Dot. części pn. 
Działania na rzecz 
zapewnienia równości, 
włączenia społecznego 
i niedyskryminacji, w 
odniesieniu do 
wszystkich 
pozostałych celów 
szczegółowych

Str. 60, 67, 73, 
80,87, 93, 100, 
106, 113, 120, 
127, 134, 144, 
153, 160, 167, 
173, 179-180, 
187, 195, 202, 
210, 218-219, 
225, 233, 242-
243, 

- usunięcie zapisu 
„sformułowanie kryteriów 
wyboru projektów 
wskazujących na odmowę 
dofinansowania dla 
beneficjentów, którzy dopuścili 
się dyskryminacji, np. gmin 
przyjmujących uchwały o 
„strefach wolnych od LGBT”,
- zmiana zapisu z  „włączenie do 

Zgodnie z założeniami FEO2021-
2027 projekty skierowane będą  
do organizacji, instytucji, 
przedsiębiorstw oraz osób o 
konkretnym statusie 
społecznym (uczniowie, osoby 
bezrobotne, osoby zagrożone 
wykluczeniem społecznymi, in.)
Warunkiem koniecznym jest aby 
wybór projektów opierał się na 



Komitetu Monitorującego 
członków organizacji 
pozarządowych działających na 
rzecz osób LGBTIQ+  oraz 
reprezentantów mniejszości, w 
tym etnicznych” na  „włączenie 
do Komitetu Monitorującego 
członków organizacji 
pozarządowych dających 
rękojmię pracy opartej na 
kryteriach fachowości, 
obiektywizmu, uczciwości i 
niedyskryminacji”

kryteriach technicznych, 
obiektywnych i 
weryfikowalnych metodami 
naukowymi, w oparciu o wiedzę 
fachową osób oceniających a 
przede wszystkim z 
uwzględnieniem realnych 
problemów społecznych, 
znajdujących uzasadnienie w 
świetle rzetelnych badań, analiz, 
dokumentów, itp. W programie 
brak jest informacji o 
szczególnie trudnej sytuacji 
osób określających się jako 
LGBTIQ+ w dostępie do 
edukacji, pracy, usług 
społecznych i zdrowotnych, 
cyfrowych, dostępu do wiedzy 
transportu, działań 
proekologicznych i in. 
Ewentualne ograniczenie 
realizacji projektów lub 
wdrożenia ich efektów do grupy 
osób wyznających określoną 
ideologię lub identyfikujących 
się z określoną orientacją 
seksualną, samo w sobie 
stanowi jaskrawy przykład 
dyskryminacji.
Zapis o „strefach wolnych od 
LGBT” odwołuje się do 
całkowicie nieprawdziwej tezy 
publicystycznej  jakoby tego 
rodzaju miejsca istniały na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wskutek przyjęcia 



założenia, że gminy, które 
przyjęły uchwały błędnie 
odbierane jako dyskryminujące 
osoby określające się jako 
LGBTIQ+ będą wykluczone z 
dofinansowania, prowadzić 
będzie do jawnej dyskryminacji 
– przykładowo osoba 
homoseksualna, która będzie 
chciała uzyskać wsparcie na 
szkolenie lub założenie firmy nie 
otrzyma go tylko z powodu 
lokalizacji na terenie wyżej 
opisanej gminy.
Brak jakichkolwiek informacji o 
stwierdzonych przypadkach 
dyskryminacji osób 
określających się jako LGBTIQ+, 
które ew. uzasadniałyby 
zwalczanie ich dyskryminacji. 
Brak jakiegokolwiek odwołania 
się do badań naukowych, analiz, 
dokumentów, które 
wskazywałyby na występowanie 
dyskryminacji osób 
określających się jako LGBTIQ+ 
w obszarach , do których 
odwołują się cele szczegółowe, i 
które uzasadniałyby podjęcie 
stosownych przeciwdziałań.
Brak informacji o przypadkach 
występowania przestępstw, 
mowy nienawiści, przemocy i 
szkodliwych praktyk, w tym 
wobec osób LGBTIQ+ w 
województwie opolskim, w 



obszarach , do których odwołują 
się cele szczegółowe. Nie 
dokonano analizy sytuacji, która 
uzasadniałaby podejmowanie 
działań w tym zakresie,  nie 
przedstawiono także diagnozy 
odwołującej się do obiektywnie 
występujących problemów w 
tym zakresie a tym samym nie 
uzasadniono potrzeby 
przeciwdziałania 
przestępstwom, mowie 
nienawiści, przemocy i 
szkodliwym praktykom, w tym 
wobec osób LGBTIQ+.
Członkowie Komitetu 
Monitorującego powinni 
wykazywać się kryteriami 
uczciwości, fachowości i 
posiadania doświadczenia 
zawodowego w danym 
obszarze, posiadać szereg 
kompetencji, m.in. zdolności 
analityczne, samodzielność, 
kreatywność, umiejętność 
korzystania ze źródeł wiedzy, 
które były zresztą wskazane 
jako kryteria wyboru członków 
KM RPO WO 2014-2020. 
Przyjęcie jako preferencyjnego 
kryterium członkostwa w KM 
subiektywnej orientacji 
seksualnej i przynależności do 
mniejszości etnicznej jest jawnie 
sprzeczne z przepisami UE dot. 



przeciwdziałania dyskryminacji, 
uniemożliwia bowiem udział w 
pracach KM osobom o 
określonym doświadczeniu 
zawodowym i wiedzy fachowej 
a nie przynależącym do żadnej z 
w/w  mniejszości.

Uwagi można składać za pośrednictwem niniejszego formularza

▪ drogą elektroniczną - na adres mailowy: konsultacjefeo2027@opolskie.pl lub poprzez platformę ePUAP,
▪ drogą pocztową - na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Z dopiskiem: „Konsultacje społeczne FEO 2021-2027”,

▪ ustnie do protokołu: po wcześniejszym umówieniu w siedzibie Departamentu Funduszy Europejskich przy ul. Krakowskiej 38 w Opolu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 77 54 16 227, 77 54 16 234.

*pole obowiązkowe

UWAGA: W ramach prowadzonych konsultacji społecznych rozpatrywane będą wyłącznie te uwagi, wnioski i opinie, które zostaną zgłoszone na formularzu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, adres: ul. Piastowska, 45-082 Opole;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

mailto:iod@opolskie.pl


4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi 
administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 673);

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów; administrator nie podejmuje decyzji w sposób 
zautomatyzowany oraz profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku 
z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. 


