Tabela przedstawiająca syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze
Pytanie badawcze

Odpowiedź

Odniesienie
w raporcie
(podrozdział)

Jaka jest teoria zmiany
wsparcia (logika interwencji)
w zakresie kształcenia
zawodowego? Czy
zastosowana logika
interwencji
pozwoli/pozwoliła na
osiągnięcie spodziewanych
wyników interwencji w
ramach RPO WP 2014-2020?

W obszarze kształcenia zawodowego, na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020,
8.2.1
zidentyfikowano obszar problemowy związany z rosnącym poziomem bezrobocia ludzi
młodych oraz ich sytuacji na rynku pracy. Wykazano wysoki poziom wpływu konkurencyjności
absolwentów z posiadanymi przez nich kwalifikacjami zawodowymi Analiza logiki interwencji
w ramach RPO WP 2014-2020 pozwala wskazać, że osiągnięte rezultaty stanowią
bezpośrednie odzwierciedlenie celów interwencji, zarówno na poziomie całego Programu, jak
i poszczególnych działań/poddziałań dotyczących wsparcia kształcenia zawodowego na
Podkarpaciu. Realizacja wytypowanych projektów przyczyniła się do poprawy jakości
szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do potrzeb regionalnego i krajowego rynku pracy
oraz do wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół.
Skuteczność wsparcia potwierdzają również osiągnięte wskaźniki, zarówno produktu, jak i
rezultatu. W zdecydowanej większości zaplanowane do zrealizowania wartości wskaźników
albo już zostały osiągnięte, albo też wartość osiągnięta zbliżona jest to zaplanowanej. Efekty
wsparcia widoczne są przede wszystkim w przypadku wskaźników dotyczących liczby szkół i
placówek kształcenia zawodowego, które w ramach Programu doposażone zostały w sprzęt i
materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (wsparto 179
placówek, o 4 jednostki więcej niż przewidywano). Niskie wartości odnotowano natomiast w
przypadku wskaźnika dotyczącego liczby uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w Programie oraz tych, którzy nabyli
tego typu umiejętności po opuszczeniu programu (odpowiednio 9,0% i 8,21% wartości
planowanej do osiągnięcie do roku 2023). Niski stopień osiągnięcia wartości tych wskaźników
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wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 do RPO WP, kiedy to przedmiotowe wskaźniki
zostały dodane do monitorowania projektów w ramach PI10iv (wobec czego wskaźniki te
ujęte zostały dopiero w regulaminach konkursów w styczniu 2019 r.).
Jaka jest skuteczność
wsparcia w zakresie
kształcenia zawodowego w
ramach osi priorytetowej IX
i VI (działanie 9.4,
poddziałanie 9.6.2 i
poddziałanie 6.4.2)?

Projekty z zakresu kształcenia zawodowego w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości
szkolnictwa zawodowego. Świadczy to o ich wysokim poziomie skuteczności pod względem
celów Programu odnoszących się do kształcenia zawodowego.
Wskazują na to m.in. osiągnięte w ramach interwencji wartości wskaźników produktów i
rezultatów. Zgodnie z danymi pochodzącymi ze Sprawozdania rocznego z wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za
rok 2019, wskaźnik: ,,Zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wśród
uczniów ZSZ” wyniósł 76,9%, przekraczając tym samym wartość docelową (71,01%). Należy
jednak zauważyć, że wartość tego wskaźnika ulega stosunkowo wysokim wahaniom w
stosunku r/r, gdyż już rok później (tj. wg Sprawozdania za 2020 r.) wartość ta spadła do
poziomu 69,91% (tj. poniżej wartości docelowej). Warto natomiast zwrócić uwagę, że w
okresie wdrażania Programu zaszły istotne zmiany programowe w zakresie szkolnictwa
zawodowego. Dwukrotnie zmieniała się bowiem podstawa programowa kształcenia w
zawodach szkolnictwa branżowego (odpowiednio w 2017 i 2019 roku), a w związku z tym,
również zakres i sposób przeprowadzania egzaminów. Zgodnie z informacjami Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej (CKE), prócz innych podstaw programowych, jedną z najistotniejszych
zmian formuły 2019 egzaminu w stosunku do egzaminów w formułach 2012 i 2017 jest
obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy. Nieprzystąpienie do egzaminu
równoznaczne jest z nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego bądź
semestru. Dla PI 10 iv OP IX przyjęto 4 wskaźniki rezultatu oraz 6 wskaźników produktu
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odnoszących się do kształcenia zawodowego. Pierwszy ze wskaźników rezultatu: ,,Liczba szkół
i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS”
osiągnięto na poziomie 125,0% względem wartości docelowej, a wskaźnik: ,,Liczba nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu” w 117,3%. Najniższym
stopniem osiągnięcia względem wartości docelowej cechował się wskaźnik: ,,Liczba uczniów,
którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu
programu”, który do końca 2020 roku osiągnięty został w 8,21%.
W przypadku pierwszego ze wskaźników produktu: ,,Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie”,
osiągnięty on został niemal w całości (99,5%), drugi natomiast: ,,Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego” – w 102,29%. Wskaźnik ,,Liczba uczniów
szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u
pracodawcy” osiągnięto w 96,4%. Niski był stopień osiągnięcia wskaźnika ,,Liczba uczniów
objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności
uniwersalnych w programie”, który osiągnięto na poziomie 9,0%, a także wskaźnika: ,,Liczba
uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie”, który osiągnięty został w 81,62%.
Niski stopień osiągnięcia wartości tych wskaźników wynika ze zmian wprowadzonych w 2018
do RPO WP, kiedy to przedmiotowe wskaźniki zostały dodane do monitorowania projektów w
ramach PI10iv (wobec czego wskaźniki te ujęte zostały dopiero w regulaminach konkursów w
styczniu 2019 r.).
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W przypadku wskaźników produktu i rezultatu dla PI 10 (ogółem) przyjęte w ramach działań
finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wskaźnik produktu ,,Liczba
miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze
edukacyjnej” osiągnięty został w 105,8% - liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze
wyniosła 63 461. Natomiast drugi ze wskaźników: ,,Liczba wspartych obiektów infrastruktury
jednostek organizacyjnych systemu oświaty”, osiągnięto w 98,91%.W przypadku wskaźników
odnoszących się wyłącznie do Działania 6.4.2, wartości osiągniętych wskaźników również są
stosunkowo wysokie: liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad
dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej - 92,6%, liczba wspartych obiektów infrastruktury
kształcenia zawodowego - 100%, liczba wspartych obiektów infrastruktury szkół wyższych 71,4%.
Zgodnie z powyższym, wsparcie infrastrukturalne realizowane w obszarze edukacji w ramach
EFRR należy uznać za wysoko skuteczne.
Czy, a jeśli tak to, w jakim
stopniu projekty wpłynęły
na poprawę jakości
kształcenia zawodowego?

Interwencja w ramach projektów w znacznym stopniu przyczyniła się do zaspokojenia
bieżących potrzeb rynku pracy. Zidentyfikowano przede wszystkim zwiększenie poziomu
kompetencji i kwalifikacji absolwentów oraz dostosowanie kompetencji uczniów do potrzeb
przedsiębiorców. W stosunkowo dużym stopniu udało się również zapewnić pracowników w
zawodach deficytowych. Dodatkowo, dzięki interwencji w ramach RPO WP, nastąpiło
nawiązanie bądź zacieśnienie współpracy na linii szkoła – przedsiębiorca, tak, by oferowane
kierunki kształcenia w jak największym stopniu odpowiadały na realne zapotrzebowanie
rynku pracy, a absolwenci szkół zawodowych posiadali umiejętności niezbędne do pracy w
warunkach rzeczywistych.
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Realizowane projekty w bardzo dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości kształcenia
zawodowego. Interwencja w ramach projektu pozwoliła stworzyć we wspartych placówkach
warunki zbliżone do rzeczywistego miejsca pracy. W celu jak najlepszego przygotowania
uczniów do praktycznego wykonywania zawodu, zapewniono też specjalistyczne kursy dla
uczniów, pozwalające uzyskać im przewagę na rynku pracy. Dzięki interwencji podniesiono
kompetencje i kwalifikacje nie tylko uczniów, ale również pracowników dydaktycznych.
Wszystkie z powyższych czynników w sposób istotny przyczyniły się do wzrostu jakości
kształcenia zawodowego na Podkarpaciu. Wdrażane projekty w dużym stopniu odpowiadały
zarówno potrzebom placówek szkolnych, nauczycieli, jak i uczniów. W największym stopniu
wpływ ten dostrzegany był w zakresie poprawy jakości kształcenia oraz ograniczenia wpływu
nierówności ograniczających dostępność kształcenia dla osób z obszarów wiejskich i
pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do
potrzeb rynku pracy, skoncentrowanie rozwoju na współpracy szkół z przedsiębiorcami i
instytucjami rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół, w dużym stopniu
wpłynęło na poprawę jakości kształcenia zawodowego.
Czy, a jeśli tak to w jakim
stopniu interwencja
przyczyniła się do
zaspokojenia potrzeb
ostatecznych odbiorców
wsparcia, w tym analiza czy
wsparcie odpowiadało
diagnozie potrzeb szkół

Jak wynika z badania, przed opracowaniem kryteriów, które miały później decydować o
rozstrzygnięciu konkursu, prowadzone były konsultacje z wybranymi firmami, które
zajmowały się wsparciem dla MŚP województwa podkarpackiego. Dopiero na podstawie
wyników konsultacji wypracowano kryteria dla konkursu, co pozwoliło na lepszą identyfikację
realnych potrzeb odbiorców.
Na potrzeby badania przeanalizowane zostały Diagnozy potrzeb edukacyjnych, które
opracowane zostały przez szkoły aplikujące o wsparcie o ramach działania 9.4 (dokumenty te
stanowiły jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie). Analiza ww. dokumentów
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(zatwierdzanej przez organ
prowadzący i obejmującej
zapotrzebowanie szkół na
dany typ wsparcia)?

pozwala stwierdzić, że potrzeby edukacyjne szkół zostały określone w oparciu o rzeczywiste
zapotrzebowanie, uwzględniające opinie uczniów, nauczycieli, wyniki nauczania, badanie
losów absolwentów czy Barometr Zawodów. Analizy i wnioski podpierane były badaniami
ilościowymi (w tym na reprezentatywnych grupach respondentów) i jakościowymi (w tym z
nauczycielami). Zaznaczyć jednak należy, że Diagnozy sporządzane przez poszczególne
podmioty cechowały się dużym zróżnicowaniem – zarówno pod względem podejścia
metodologicznego, jak i objętości dokumentu. Część opracowań, które uznać należy za
wzorcowe, opierała się na szeregu badań (przeprowadzonych na potrzeby opracowania
Diagnozy, z uwzględnieniem reprezentatywnych prób badawczych) i dogłębnej analizie desk
research. Prócz tego rodzaju dokumentów, precyzyjnie określających potrzeby edukacyjne,
znalazły się również znacznie krótsze opracowania, bazujące wyłącznie na analizie desk
research. Wnioski z nich płynące uzasadniały co prawda potrzeby w zakresie uzyskania
wsparcia, lecz sposób ich opracowania kontrastował na tle pozostałych, znacznie bardziej
rozbudowanych analiz. Na potrzeby wsparcia organizowanego w przyszłości, zaleca się
opracowanie szczegółowego zakresu metodologii opracowania Diagnozy
Osiągnięte w ramach programu efekty działań projektowych były zbieżne ze
zdiagnozowanymi obszarami problemowymi w zakresie kształcenia na Podkarpaciu.
Wskazywano, że oferowane wsparcie odpowiadało identyfikowanemu zapotrzebowaniu i
stanowiło bezpośrednią odpowiedź na występujące w tym obszarze deficyty.
W kontekście wpływu interwencji na zaspokojenie potrzeb ostatecznych odbiorców wsparcia
należy wskazać, że zdecydowana większość uczestników projektów wysoko oceniała udział w
projekcie. Zdaniem ewaluatora, udział w projekcie pozwolił im podnieść poziom wiedzy,
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dostosować ją do zmian technologicznych w szkolnictwie zawodowym, uzyskanie
dodatkowych kwalifikacji, czy naukę obsługi nowych urządzeń.
W jakim stopniu
interwencja w obszarze
kształcenia zawodowego
jest adekwatna do potrzeb
regionalnego i lokalnych
rynków pracy (z
uwzględnieniem
regionalnych/inteligentnych
specjalizacji)?

Interwencja w ramach programu w zakresie kształcenia zawodowego w dużym stopniu
pozwoliła na zaspokojenie potrzeb diagnozowanych na rynku pracy, zarówno w wymiarze
lokalnym, jak i regionalnym. Podkreślano przy tym przede wszystkim znaczenie zapewnienia
możliwości zdobycia przez uczniów umiejętności praktycznego wykonywania zawodu dzięki
modernizacji i doposażeniu szkół, w tym pracowni i warsztatów szkolnych, oraz integracji
placówek edukacyjnych z podmiotami rynkowymi. Wskazano, że ścisła współpraca z
przedsiębiorcami pozwoliła również na wytypowanie kierunków i zakresów kształcenia, które
w największym stopniu pozwoliłyby na zaspokojenie bieżącego zapotrzebowania rynku pracy.

W jakim stopniu uzyskane
dotychczas efekty wsparcia
można uznać za trwałe?

Trwałość efektów osiągniętych dzięki realizacji projektów została oceniona na bardzo
wysokim poziomie. W tym aspekcie należy podkreślić, że najczęściej wskazywano na
bezterminowe utrzymanie się rezultatów lub utrzymanie się efektów powyżej roku od
zakończenia realizacji projektów, uzasadniając odpowiedź tym, że nabyte przez uczniów w
procesie kształcenia kompetencje i kwalifikacje, w tym specjalistyczne uprawnienia,

8.2.5

Realizowane projekty w dużym stopniu odpowiadały na potrzeby rynku pracy, zarówno w
skali lokalnej, jak i regionalnej. Kształcenie zawodowe na Podkarpaciu dostosowane zostało
do zdiagnozowanych, realnych potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Dzięki praktykom i stażom zawodowym, specjalistycznym kursom, a także nauce zawodu w
warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy, absolwenci przygotowani są do
wejścia na rynek pracy i stanowią atrakcyjnych pracowników dla przedsiębiorców
działających w całym województwie.
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towarzyszyć im będą przez całe życie, a doposażone placówki służyć będą kształceniu
zawodowemu jeszcze przez długi czas
Jak należy ocenić
efektywność realizowanych
projektów?

Najwyższa kosztochłonność przypada na wskaźniki rezultatu przyjęte dla PI 10iv OP IX – koszt
osiągnięcia jednostkowej wartości wskaźnika ,,Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu” przyjętego dla działania
9.4 wynosi 7 940 911,50 zł. Warto jednak zaznaczyć, że niski stopień osiągnięcia wartości
wskaźnika wynika ze zmian wprowadzonych w 2018 do RPO WP, kiedy to przedmiotowy
wskaźnik został dodany do monitorowania projektów w ramach PI10iv (wobec czego
wskaźnik ten ujęty został dopiero w regulaminach konkursów w styczniu 2019 r.).
Najwyższą efektywnością kosztową cechują się natomiast projekty realizowane w ramach
Poddziałania 9.6.2. Osiągnięcie jednostkowej wartości wskaźnika ,,Liczba uczniów objętych
wsparciem stypendialnym w programie” kosztuje średnio 5 914,71, co jest kosztem
niewysokim w stosunku do zakresu udzielanego wsparcia. W związku z powyższym przydatność i skuteczność zasobów interwencji wykorzystywanych przy realizacji projektów
została oceniona na bardzo wysokim poziomie. Największe znaczenie w tym zakresie miały
możliwe do rozdysponowania środki finansowe oraz zasoby kadrowe i infrastrukturalne.
Przeprowadzona analiza pozwala wskazać, że środki finansowe przyznane na realizację
projektów w znacznej mierze odpowiadały wysokości niezbędnych do poniesienia kosztów.
Zdarzało się jednak, że w związku ze wzrostem cen produktów i usług przewidzianych w
ramach danej interwencji, zwiększała się również wartość całego projektu, wymuszając przy
tym konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez beneficjenta.
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Jaki jest poziom
komplementarności EFS i
EFRR w ramach badanych PI
w obszarze kształcenia
zawodowego?

Kryteria oceny przyjęte w zakresie Poddziałania 6.4.2 (Zobowiązanie wnioskodawcy do
8.2.8
wykazania w dokumentacji projektu powiązań z celami EFS) pozwalały na weryfikację czy cel
projektu dofinansowanego z EFRR był zgodny z celami EFS w obszarze edukacji. Jak wskazano,
warunkiem otrzymania wsparcia było powiązanie planowanej interwencji z celami EFS, dzięki
czemu tzw. twarde inwestycje mogły być wspierane wyłącznie wtedy, gdy miały do
osiągnięcia cele o charakterze miękkim. W związku z powyższym, projekty infrastrukturalne
stanowiły bezpośrednie dopełnienie projektów współfinansowanych ze środków EFS.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy ponad połowa realizowanych projektów była
komplementarna z innymi projektami realizowanymi na poziomie regionalnym. Projekty
komplementarne finansowane były zarówno ze środków RPO WP 2014-2020, jak i
pozostałych programów unijnych. Z kolei co piąty projekt komplementarny był z działaniami
krajowymi, głównie w zakresie wymian międzynarodowych.

W jaki sposób zapewnione
jest wypełnienie w
projektach w obszarze
kształcenia zawodowego
realizowanych w ramach
RPO WP 2014-2020 zasad
horyzontalnych, tj. zasady
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami,

Realizowane projekty w bardzo dużym stopniu uwzględniały wypełnianie zasad polityk
horyzontalnych. Największy poziom powiązania odnotowano w przypadku zasady równości
szans i niedyskryminacji, uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami oraz zasadę
równości szans kobiet i mężczyzn. Tylko niewiele niższy był stopień uwzględniania zasady
zrównoważonego rozwoju.
We wszystkich działaniach zapewniono zgodność dzięki wykorzystaniu odpowiedniego
kryterium merytorycznego odnoszącego się do zestawu pytań dotyczących równości szans i
niedyskryminacji oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Tworzona infrastruktura
dostosowywana była do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a „miękkie”
działania projektowe w zakresie edukacji były dostępne dla wszystkich, bez względu na płeć.
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zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, zasady
zrównoważonego rozwoju?

W projektach kierowano się również zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając
kwestie ochrony środowiska i korzystając z elektronicznych wersji dokumentów czy
energooszczędnych rozwiązań.

Jakie można przedstawić
rekomendacje dla okresu
programowania 2021-2027
w zakresie wdrażania
projektów z zakresu
kształcenia zawodowego?

Wniosek nr 1: W przypadku interwencji dotyczącej edukacji, logika interwencji oraz kierunki
rozwoju kształcenia zawodowego na terenie województwa podkarpackiego odpowiadają
realnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. W największym stopniu na potrzeby lokalnego rynku
pracy odpowiadały projekty związane z pozyskiwaniem lub uzupełnianiem wiedzy,
umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów.
Projekty w zakresie kształcenia zawodowego charakteryzują się wysokim poziomem
skuteczności, dzięki którym stworzono niezbędną podstawę dla dalszego rozwoju placówek
szkolnych w kolejnej perspektywie finansowej. Kierunki rozwoju kształcenia zawodowego na
terenie województwa podkarpackiego odpowiadają również realnemu zapotrzebowaniu
rynku pracy (Podrozdział 7.2.1 część: Typy/rodzaje projektów, które przyczyniają się do
realizacji celów Programu”).
W związku z powyższym w perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się utrzymanie
zakresu interwencji odnoszącej się do: uzyskiwania lub uzupełniania wiedzy, umiejętności,
kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów (EFS); realizacji projektów
związanych z systematycznym poprawianiem warunków lokalowych i wyposażenia, dla
nauczanych zawodów poprzez doposażanie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa branżowego (EFRR).
Wniosek nr 2: Interwencja wpłynęła na podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez
poprawę kompetencji i kwalifikacji kadr dydaktycznych. Jednakże nauczyciele i instruktorzy
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powinni śledzić aktualne trendy związane z rozwojem technologicznym, zmieniającymi się
uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, a także zmianami warunkującymi konieczność
stosowania bardziej angażujących i efektywniejszych form i metod przekazywania wiedzy.
Uczestnicy projektów ogółem dość wysoko oceniali pozytywny wpływ uczestnictwa w
projekcie, w tym przede wszystkim na poprawę jakości kształcenia i wsparcie nauczycieli w
zakresie podnoszenia kwalifikacji, zastosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniem,
w tym przy wykorzystaniu technik cyfrowych (Podrozdział 7.2.1 część: „Ocena stopnia
osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020”).
W związku z czym w perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się umożliwienie
realizacji projektów dotyczących zwiększenia jakości kadr dydaktycznych szkolnictwa
zawodowego. W szczególności należy premiować formy doskonalenia indywidualnego, które
umożliwiają dostosowanie zakresu interwencji do potrzeb specyficznych dla konkretnych
branż i placówek zawodowych.
Wniosek nr 3: Projekty, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów
programu, to przede wszystkim te związane z możliwością nawiązania i rozwijaniem
współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy.
Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z możliwością wsparcia najbardziej
potrzebujących obszarów kształcenia zawodowego jest konsekwentne wspieranie współpracy
szkół z instytucjami rynku pracy w formie praktyk zawodowych, staży czy zajęć praktycznych
(Podrozdział 7.2.1 część: „Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie
programowania celów RPO WP 2014-2020”)..
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W perspektywie finansowej 2021-2027, rekomenduje się: położenie większego nacisku na
weryfikowanie aktualnego zapotrzebowania pracodawców na wykwalifikowanych
pracowników w celu popularyzacji współpracy placówek kształcenia zawodowego z lokalnymi
przedsiębiorcami; premiowanie podejmowania partnerstwa już na etapie przygotowania
założeń projektu oraz jego rezultatów..
Wniosek nr 4: W ramach interwencji, na poprawę warunków kształcenia zawodowego
największy wpływ miało dofinansowanie na doposażenie pracowni i warsztatów w szkołach i
placówkach kształcenia zawodowego. W połączeniu ze wsparciem kształtowania kompetencji
nauczycieli oraz umożliwieniem im stosowania nowoczesnych metod nauczania – interwencja
zwiększa efektywność kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach objętych wsparciem.
Projekty, które największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów programu i pozwoliły
zaspokoić identyfikowane wcześniej potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego to przede
wszystkim projekty związane z doposażaniem placówek w nowoczesny sprzęt; modernizacja i
doposażenie placówek edukacyjnych (Podrozdział 7.2.2 część: „Elementy interwencji, które
mają największy wpływ na jakość kształcenia zawodowego”).
W związku z powyższym w perspektywie finansowej 2021-2027 rekomenduje się
umożliwienie realizowania projektów z zakresu doposażania placówek kształcenia
zawodowego przede wszystkim w zakresie uzupełniania deficytów wyposażenia
dydaktycznego szkół i placówek. Ponadto istotne jest dostosowanie zakresu zwiększania
kompetencji przez nauczycieli (EFS) do możliwości wykorzystania wyposażenia pracowni w
ramach EFRR. Powyższe typy działań powinny być premiowane – w przypadku zastosowania
kryterium komplementarności EFS i EFRR.
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Jaka jest teoria zmiany
wsparcia (logika interwencji)
w zakresie kształcenia
ustawicznego? Czy
zastosowana logika
interwencji
pozwoli/pozwoliła na
osiągnięcie spodziewanych
wyników interwencji w
ramach RPO WP 2014-2020?

W obszarze kształcenia ustawicznego, na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020,
zidentyfikowano obszar problemowy związany z najniższym odsetkiem osób uczestniczących
w kształceniu ustawicznym. „Pod względem odsetka osób w wieku 25-64 lata kształcących się
ustawicznie, województwo zajmowało w 2011 r. 249. miejsce wśród 295 regionów UE,
których dane były dostępne. W 2011 r. wskaźnik osób w wieku 25-64 lata kształcących się
ustawicznie - zarówno w ujęciu całej UE, Polski, województw wschodnich, jak i Podkarpacia uległ spadkowi. Wśród tej populacji kształcenie ustawiczne mieszkańców Podkarpacia jest
mało powszechne. W 2011 r. zaledwie 3% osób w tym wieku uczyło się lub dokształcało (dla
porównania w roku 2010 wskaźnik osiągał wartość 3,3%), co daje ostatnie miejsce wśród
innych województw” (Za RPO WP 2014-2020). Przyjęta w ramach Programu logika
interwencji w obszarze kształcenia ustawicznego zakłada, że cele rozwojowe regionu w tym
zakresie osiągnięte zostaną dzięki działaniom zmierzającym do poprawy warunków
kształcenia, rozwoju kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników z sektora MŚP,
a także wzrostu poziomu umiejętności i uprawnień osób dorosłych, w tym osób znajdujących
się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności w obszarze technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz języków obcych.

8.3.1

Przeprowadzone badanie pozwala określić, że zastosowana logika interwencji pozwoliła
osiągnąć zakładane w ramach Programu efekty. Wskazują na to zarówno analiza danych
zastanych, jak i wyniki badań jakościowych, w tym pogłębionych wywiadów jakościowych z
przedstawicielami IZ i IP RPO WP 2014-2020 oraz KO, a także badań ilościowych,
obejmujących m.in. beneficjentów wsparcia realizujących projekty w ramach Programu oraz
uczestników działań. Również studia przypadków potwierdzają skuteczność interwencji, w
tym biorąc pod uwagę kierunek wsparcia, jak i jego zakres, a zrealizowane badania: panel
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ekspercki i warsztat ewaluacyjny pozwalają określić, że na efektywność interwencji wskazują
także specjaliści.
Analiza logiki interwencji w ramach RPO WP 2014-2020 pozwala wskazać, że osiągnięte
rezultaty stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie celów interwencji, zarówno na poziomie
całego Programu, jak i poszczególnych działań/poddziałań dotyczących wsparcia kształcenia
ustawicznego na Podkarpaciu. Realizacja wytypowanych projektów przyczyniła się do
poprawy warunków kształcenia, wzrostu kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i
pracowników sektora MŚP oraz zwiększenia kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u
osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki interwencji nastąpił
również wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych osób dorosłych poprzez uczestnictwo w
pozaszkolnych formach kształcenia, takich jak kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy
umiejętności zawodowych czy inne kursy zawodowe. Skuteczność interwencji potwierdza
również analiza stopnia osiągnięcia przyjętych wskaźników produktu i rezultatu. W
zdecydowanej większości zostały one bowiem już osiągnięte albo zrealizowane zostały w
stopniu zbliżonym do zakładanego. Widoczne jest to przede wszystkim w przypadku
wskaźników dotyczących objętych usługami rozwojowymi w programie mikro- małych i
średnich przedsiębiorstw, gdzie wsparciem objęto 2 481 firm – o 807 jednostek więcej niż
zakładano, oraz liczby wspartych osób pracujących, w tym osób będących w niekorzystnej
sytuacji na rynku pracy (osób starszych czy o niskich kwalifikacjach i kompetencjach), gdzie
zakładane do osiągnięcia w 2023 roku wartości również zostały znacznie przekroczone.
Jaka jest skuteczność
wsparcia w zakresie
kształcenia ustawicznego w

W latach 2014-2020 w kształceniu ustawicznym na Podkarpaciu zaszły silnie pozytywne
zmiany. Jeśli chodzi o zmiany w zakresie modernizacji i dostosowania procesów kształcenia
do potrzeb podkarpackiego rynku pracy. Wskazują na to m.in. osiągnięte w ramach Programu
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ramach osi priorytetowej IX,
VII i VI (działania 9.3, 9.5,
7.5, poddziałanie 6.4.2)?

wskaźniki produktów i rezultatów. Przyjęty wskaźnik rezultatu: ,, Osoby dorosłe w wieku 2564 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu” osiągnięto w 2020 r. 69,0% względem
wartości zakładanej. Należy natomiast zauważyć, że wartość ta była niższa niż w roku
bazowym (2013), gdy odsetek osób w wieku od 24 do 64 lat biorących udział w kształceniu i
szkoleniu wynosił 2,6%. Analizując jednak dane dotyczące ich udziału w latach 2013-2020
widoczne jest, że spadek ten był zgodny z tendencją krajową (spadek o 0,6 p.p. zarówno w
przypadku Polski, jak i województwa podkarpackiego)1.
W ramach Celu szczegółowego: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców
sektora MŚP i ich pracowników PI 8v OP VII przyjęto 2 wskaźniki rezultatu oraz 4 wskaźniki
produktu. Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego, do końca roku 2020
osiągnięte zostały zakładane do osiągnięcia wartości niemal wszystkich wskaźników.
Wskaźnik rezultatu ,,Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie” osiągnięty został w
96,2% względem wartości docelowej. Podobnie drugi ze wskaźników rezultatu: ,,Liczba osób,
które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”, który w
ramach realizowanych projektów osiągnięto na poziomie 113,4% wartości zakładanej do
osiągnięcia w roku 2023.
Przekroczono również zakładane do osiągnięcia wartości wskaźników produktu. W przypadku
wskaźnika ,,Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw objętych
usługami rozwojowymi w programie” osiągnięto 148,2% wartości – wsparciem objęto 2 481
firm. Dla wskaźnika ,,Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z

1

Bank Danych Lokalnych, dział Aktywność ekonomiczna ludności.
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pracującymi na własny rachunek)” osiągnięto 136,3% wartości docelowej, a dla wskaźnika
,,Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem w programie” – 141,8%. Wartość wskaźnika produktu: ,,Liczba osób
pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie” przekroczona została
o 50,3 p.p. W związku z powyższym, wsparcie udzielone w ramach PI 8v uznać należy za
wysoko skuteczne. Wartości prawie wszystkich wskaźników projektów przyjętych we
wnioskach o dofinansowanie zostały przekroczone. Oznacza to, że wsparciem objęto większą
liczbę odbiorców, niż początkowo zakładano. Pozytywne rezultaty i ich skala widoczne są
przede wszystkim w przypadku liczby przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi oraz
liczby objętych wsparciem osób pracujących, w tym osób będących w trudnej sytuacji na
rynku pracy – starszych i o niskich kwalifikacjach, gdzie wartość zakładaną do osiągnięcia w
roku 2023 przekroczono blisko o połowę.
Dla Celu szczegółowego: Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób
dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PI 10iii OP IX przyjęto po 3
wskaźniki rezultatu i produktu. Pierwszy ze wskaźników rezultatu: ,,Liczba osób o niskich
kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu”
do końca roku 2020 osiągnięto na poziomie 99,9% wartości docelowej. Wskaźnik ,,Liczba
osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu” osiągnięty natomiast został w 98,4%. Ostatni ze wskaźników
rezultatu: ,,Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu” osiągnięto na poziomie 90,55% wartości docelowej.
Jeśli chodzi o wskaźniki produktu, pierwszy z nich: ,,Liczba osób o niskich kwalifikacjach
objętych wsparciem w programie” osiągnięty został w 87,66% względem wartości zakładanej.
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Wartość wskaźnika: ,,Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie”
90,4%, natomiast wskaźnik ,,Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w
programie” osiągnięto w 73,4%.
W przypadku wskaźników odnoszących się do kształcenia ustawicznego, które przypisano do
PI 10iV, przekroczony został zakładany do osiągnięcia poziom wskaźnika ,,Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia” (127,17% wartości
docelowej), a wskaźnik ,,Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w
programie” osiągnięto w 111,4%. Warto podkreślić, że w przypadku PI 10 iii stosunkowo
wysoki stopień realizacji wskaźników rezultatu, dotyczących liczby objętych wsparciem osób
będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób w wieku 50 lat i starszych oraz osób
o niskich kwalifikacjach i kompetencjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu. Ich liczba wyniosła odpowiednio 12 930 i 9 928, co stanowi niemal
całkowitą wartość zakładaną do osiągnięcia. Niecno niższe od zakładanych wartości
odnotowano natomiast w przypadku wskaźników produktu dotyczących grup osób o niskich
kwalifikacjach i kompetencjach oraz osób w wieku co najmniej 25 lat. Biorąc jednak pod
uwagę szacowane wartości wskaźników (na podstawie zawartych umów) należy sądzić, że
wartości docelowe zostaną osiągnięte.
Podsumowując – projekty realizowane w obszarze kształcenia ustawicznego charakteryzują
się wysokim poziomem wpływu na osiągnięcie celów OP VI, OP VII oraz OP IX RPO WP 20142020.
Czy, a jeśli tak to w jakim
stopniu projekty w ramach

Realizowane projekty w wysokim stopniu wpływały na dostosowanie kompetencji
pracowników do potrzeb pracodawców. W większości przypadków usługi szkoleniowe były w
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działań 9.3, 9.5 i 7.5
wpłynęły na wzrost
kwalifikacji i kompetencji
uczestników projektów?

pełni dostosowane do aktualnych potrzeb pracowników i pracodawców, na co pozwalał
samodzielny wybór zakresu szkolenia. Dzięki realizacji projektów możliwe było
podniesienie/nabycie przez pracowników i potencjalnych pracowników kompetencji i
kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych i umiejętności cyfrowych – niezbędnych z
punktu widzenia pracodawców.
Działania projektowe pozwalały na zdobycie umiejętności wymaganych przez lokalnych
przedsiębiorców, a tym samym na zapewnienie przyszłych kadr pracowników bądź
podniesienie kompetencji i kwalifikacji dotychczas zatrudnionych osób. Ponadto realizacja
projektów znacząco zwiększyła kompetencje i kwalifikacje uczestników. Dzięki uczestnictwu
w szkoleniach nabyli oni nowe umiejętności wymagane obecnie na rynku pracy, w tym
uprawnienia do posługiwania się specjalistycznym sprzętem.
Wysoce efektywne, w zakresie kształcenia ustawicznego, okazało się wykorzystanie systemu
popytowego. Korzystając z tego modelu, niezbędne do zaspokojenia potrzeby
przedsiębiorstw i pracowników, ich kierunek i zakres wytyczają sami przedsiębiorcy.
Umożliwia to celowe doszkalanie czy przekwalifikowywanie kadry, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem. W tym przypadku niezwykle istotne jest zapewnienie szerokich
możliwości wyboru usług szkoleniowych, co pozwoli na elastyczność i szybką reakcję – cechy
szczególnie ważne także w odniesieniu do obecnych i przyszłych skutków pandemii COVID-19,
pozwalające uzupełnić braki w kwalifikacjach bądź przekwalifikować pracowników zgodnie w
pojawiającymi się wymaganiami.
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Czy, a jeśli tak to w jakim
stopniu interwencja
przyczyniła się do
zaspokojenia potrzeb
ostatecznych odbiorców
wsparcia (uczestników
projektów)?

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, bardzo bobrze
oceniali udział w projekcie. Na oceny bardzo dobre i dobre wskazało łącznie 95,8%
respondentów.

8.3.4

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, bardzo wysoko
oceniali poziom dopasowania wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw. Wskazywano, że miał on
bardzo duży wpływ na poprawę kompetencji przedsiębiorców (41,3% ocen najwyższych – 10)
i pracowników (42,0% ocen najwyższych). Wysoko oceniano również oddziaływanie na wzrost
kwalifikacji pracowników i ich efektywności w pracy (odpowiednio 42,7% i 36,4% ocen
najwyższych). W przypadku wpływu na nabycie nowych umiejętności przez pracowników
odsetek ocen najwyższych wyniósł 46,2%.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wysoko oceniali
również pozyskane kwalifikacje i kompetencje pod względem ich przydatności na rynku
pracy. Na oceny bardzo dobre i dobre wskazało łącznie 90,3% respondentów, z kolei nisko
oceniło je tylko 2,0% badanych.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wysoko oceniali
wpływ udziału w projekcie na zwiększenie poziomu ich kompetencji. W skali od 0 do 10
przeważały oceny 8, oznaczający wysoki stopień wpływu (28,8%). Duży był również odsetek
wskazań na ocenę najwyższą – 10 (19,8%). Podobny był rozkład ocen w przypadku wpływu na
zwiększenie poziomu ich kwalifikacji zawodowych, gdzie przeważały oceny 8 (duży wpływ –
24,9% odpowiedzi).Wysoki był także odsetek wskazań na ocenę najwyższą – 10 (19,5%).
Uczestnicy wysoko oceniali także oddziaływanie udziału w projekcie na zwiększenie
efektywności pracy. Przeważały oceny 8 oraz 9 (odpowiednio 19,1% i 17,9%). Wysoki był
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również odsetek wskazań na ocenę najwyższą – 10 (16,0%). Respondenci bardzo wysoko
oceniali ponadto wpływ udziału w projekcie na nabycie nowych umiejętności. W skali od 0 do
10 przeważały oceny 10, oznaczające najwyższy poziom wpływu (26,8%).
Niemal wszyscy uczestnicy wsparcia w zakresie TIK ocenili udział w projekcie bardzo dobrze i
dobrze (odpowiednio 49,0% i 43,1%). Ocenę przeciętną wybrało 6,9% uczestników badania,
ocenę źle – 1%, natomiast nikt nie ocenił swojego udziału bardzo źle.
96,1% uczestników wsparcia w zakresie TIK uważało, że zakres merytoryczny szkolenia TIK
oraz jego poziom były dostosowane do potrzeb. Przeciwnego zdania było 3,9% respondentów
ankiety, wskazując, że poziom szkolenia był zbyt zaawansowany, bądź przekazywane
informacje były już znane uczestnikom.
Uczestnicy wsparcia w zakresie języków obcych w zdecydowanej większości ocenili udział w
projekcie bardzo dobrze (57,6%) oraz dobrze (32,8%). Przeciwnego zdania było zaledwie 1,4%
badanych (suma odpowiedzi źle i bardzo źle). Zadowolone osoby wskazywały, iż zajęcia
prowadzone były na bardzo wysokim poziomie przez kompetentna kadrę, pomoce naukowe i
materiały były odpowiednio przygotowane, a nauka odbywała się w przyjaznej atmosferze
sprzyjającej przyswajaniu wiedzy. Ponadto, respondenci byli zdania, iż projekt przystosowany
był do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, stanowiąc okazję do zwiększenia swoich
kompetencji. Osoby, które udział w projekcie oceniły negatywnie wskazały, iż, ich zdaniem,
czas kursu był zbyt krótki, bądź przeznaczony dla osób, które nie uczyły się języka od
podstaw.
Zdaniem 92,8% badanych uczestników wsparcia w zakresie języków obcych zakres
merytoryczny szkolenia językowego oraz jego poziom były dostosowane do potrzeb
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uczestników. Inną odpowiedź wskazało 7,2% badanych, zaznaczając, ich nauka języka od
podstaw sprawiała trudność a w grupach były osoby o różnym stopniu zaawansowania, w
związku z czym zwracano uwagę na problem wynikający z braku możliwości wyboru stopnia
nauki.
Jaki jest wpływ interwencji
na zachowania migracyjne
uczestników, w tym w jaki
sposób udział w projekcie
przyczynił się do
pozostania/opuszczenia
województwa?

91,2% badanych nie zmieniło miejsca zamieszkania po udziale w projekcie, a 8,8%
uczestników przeprowadziło się do innego miejsca (7,8% w obrębie województwa, 1% poza
województwo), przy czym dla żadnego z respondentów ankiety zmiana miejsca zamieszkania
związana była z uczestnictwem w projekcie.

8.3.5

Czy, a jeśli tak to w jakim
stopniu interwencja
wpłynęła na
przedsiębiorstwa
korzystające ze wsparcia?

W związku z powyższym - udział w projekcie pozytywnie wpłynął na efektywność
organizacyjną 56% firm, które otrzymały wsparcie. Na odpowiedź przeciwną wskazało tylko
3,5% respondentów. Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 –
przedsiębiorcy, wysoko oceniali wpływ udziału w projekcie na sytuację przedsiębiorstwa
badanych. Rezultaty interwencji w ramach programu zgodne były z obszarami
problemowymi wojewódzkiego rynku pracy. Problemy te zidentyfikowane zostały na etapie
tworzenia programu w latach poprzedzających okres programowania, a do 2020 roku
włącznie na podkarpackim rynku pracy następował szereg zmian, w tym wliczając te
spowodowane wybuchem pandemii COVID-19. Elastyczność programu pozwoliła jednak na
odpowiednie ukierunkowanie wsparcia tak, by odpowiadało ono na bieżące potrzeby, w tym
przede wszystkim dzięki zastosowaniu systemu popytowego.

8.3.6
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Wskutek interwencji podkarpaccy przedsiębiorcy zyskali świadomość nt. konieczności
inwestowania w kompetencje i kwalifikacje swoich pracowników. Dostrzeżono bowiem
wymierne korzyści, jakie dla funkcjonowania i rozwoju firm mają tego typu działania.
Czy, a jeśli tak to w jakim
stopniu interwencja
wpłynęła na rynek pracy
oraz otoczenie społecznogospodarcze?

W latach 2014-2020 na podkarpackim rynku pracy zaszła zmiana w postaci przejścia z tzw.
,,rynku pracodawcy” na ,,rynek pracownika”. Obecnie regionalni pracodawcy nierzadko mają
problem ze znalezieniem osoby wykwalifikowanej, chętnej do pracy i nierzadko sami
przeszkalają pracownika do danej kwalifikacji w zawodzie. Interwencja w ramach RPO WP
pozwoliła w pewnym stopniu ograniczyć występowanie tych trudności, dostarczając
pracodawcom możliwość pozyskania pracowników o wymaganych kompetencjach i
kwalifikacjach lub uzyskanie nowych uprawnień czy umiejętności przez obecnych
pracowników.

8.3.7

Interwencja w ramach programu pozwoliła na częściowe zaspokojenie potrzeb lokalnego i
regionalnego rynku pracy. Realizacja projektów w zakresie kształcenia ustawicznego
pozwoliła na podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz potencjalnych
pracowników, a tym samym – na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców dotyczących
trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego, kompetentnego personelu..
Jaka jest trafność,
skuteczność i użyteczność
mechanizmu popytowego?

Respondenci biorący udział w badaniach pozytywnie oceniali zmiany, jakie zaszły w zakresie
jakości kształcenia ustawicznego dzięki zastosowaniu systemu popytowego i związanej z tym
możliwości indywidualnego wyboru kierunku kształcenia. Wskazywano na bardzo duże
zainteresowanie firm podnoszeniem kwalifikacji personelu, które na obecnym etapie
wdrażania projektów przekroczyło zakładane do osiągnięcia rezultaty.
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W wywiadach pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO wykazano,
że system popytowy jest dobrym rozwiązaniem dla odbiorców, biorąc pod uwagę m.in. takie
kwestie jak oszczędność czasu, niewielkie obciążenia administracyjne czy łatwość korzystania
z systemu, ale też przede wszystkim celowość wsparcia szkoleniowego.
System popytowy jest dobrym rozwiązaniem dla odbiorców, biorąc pod uwagę m.in. takie
kwestie jak oszczędność czasu, niewielkie obciążenia administracyjne czy łatwość korzystania
z systemu, ale też przede wszystkim celowość wsparcia szkoleniowego.
Pozostawienie wolności wyboru bezpośrednim odbiorcom wsparcia wymusza osobistą
motywację i zaangażowanie, a tym samym sprawia, że uczestnicy oczekują odpowiedniej
jakości usług szkoleniowych. Dzięki temu oferta szkoleniowa musi być stale poszerzana i
udoskonalana, by sprostać zapotrzebowaniu na wysokiej jakości szkolenia w danym zakresie.
W jakim stopniu uzyskane
dotychczas efekty wsparcia
można uznać za trwałe?

Efekty projektów szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WP utrzymywały się będą
8.3.9
bezterminowo, obejmując nie tylko kwalifikacje zawodowe uczestników, ale również aspekty
psychologiczne i społeczne. Jak wskazano, uczestnictwo w kursach i szkoleniach wymagało
nawiązania relacji z innymi i – być może – przełamania wcześniejszych barier czy oporu części
uczestników związanych z tego typu aktywnościami. Co więcej, udział w szkoleniach mógł
również pozytywnie wpłynąć na samopoczucia badanych, oddziałując m.in. na poczucie
własnej wartości i sprawczości, samoocenę oraz zadowolenie z życia. Zdecydowana większość
uczestników projektów realizowanych ramach działania 7.5 uzyskało efekty, które
otrzymywać się będą powyżej dwóch lat. W związku z czym sytuacja na rynku pracy
większości uczestników jest bardziej korzystna niż przed przystąpieniem do projektu. W
związku z powyższym stopień osiągnięcia wskaźnika rezultatu długoterminowego jest bardzo
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wysoki. Analiza możliwości osiągnięcia wskaźnika pokazuje wysoki poziom trwałości
zrealizowanych projektów.
Uczestnicy projektów wysoko oceniali trwałość uzyskanych efektów. Zdecydowana większość
uczestników była zdania, że utrzymają się one bezterminowo.
Wśród efektów, które będą utrzymywać się dzięki uczestnictwu w projekcie wskazać należy w
szczególności fakt, iż zdobyte umiejętności poprawiają sytuację uczestników na rynku pracy
poprzez wyższy stopień zawodowy, poprawę własnej konkurencyjności, sprawne zarządzanie
i organizację pracy, podniesienie wydajności pracy, zdobycie przydatnych informacji z zakresu
bezpieczeństwa i komunikacji. Zdobyte umiejętności pozwalają na biegłe ich wykorzystanie
zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym, wpływając na chęć dalszego rozwoju i
poznawania nowych kierunków kształcenia. W obecnych czasach są one bardzo przydatne w
dobrym funkcjonowaniu w społeczeństwie, a umiejętności nabyte w trakcie szkoleń są
kompetencjami, których się nie traci, zdanie egzaminu oraz otrzymanie dokumentu
potwierdzającego kompetencje może przydać się w całej karierze zawodowej.
Jak należy ocenić
efektywność realizowanych
projektów?

W przypadku Wskaźników przyjętych w ramach działania 7.5, najbardziej kosztochłonne jest
8.3.10
osiągnięcie jednostkowej wartości wskaźnika ,,Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi
na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie” (72 051,22 zł).
Najniższy koszt przypada natomiast na osiągnięcie jednostkowej wartości wskaźnika: ,,Liczba
osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny
rachunek)” (8 436,70 zł). W przypadku projektów realizowanych w ramach działania 9.3 i
działania 9.5, koszty osiągnięcia jednostkowej wartości przyjętych wskaźników są stosunkowo
niskie. Najwyższa wartość przypada na wskaźnik rezultatu ,,Liczba osób w wieku 50 lat i
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więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” (8
383,97 zł), najniższa natomiast, na wskaźnik produktu ,,Liczba osób w wieku 25 lat i więcej
objętych wsparciem w programie” (3 779,16 zł).
Ogółem, w opinii respondentów dofinansowanie przyznane na realizację projektów
odpowiadało zwykle wysokości niezbędnych do poniesienia kosztów, jednak wyższy poziom
finansowania umożliwiłby objęcie pomocą większej liczby beneficjentów i/lub finansowanie
bardziej specjalistycznych, droższych szkoleń. Jak wskazano, możliwe do rozdysponowania
środki podzielone zostały z uwzględnieniem wielkości danego przedsiębiorstwa, określając,
jaka kwota może zostać przyznana na firmę i pracownika, a tym samym wyznaczając limit
oferowanego wsparcia.
Podsumowując, nakłady poniesione na realizację projektów były adekwatne do uzyskanych
rezultatów. Wykorzystanie bazy usług rozwojowych pozwalało przedsiębiorcom na
wcześniejsze zapoznanie się z potencjalnymi kosztami i takie dysponowanie dostępnymi w
ramach programu środkami, by w jak największym stopniu pozwalały one osiągnąć
zamierzone efekty.
Jaki jest poziom
komplementarności EFS i
EFRR w ramach badanych PI
w obszarze kształcenia
ustawicznego?

Projekty realizowane w ramach RPO WP zbilansowane były pod względem realizacji działań o
charakterze twardym, infrastrukturalnym, jak i miękkim. Wynikało to już z samych założeń
programu i przyjętych kierunków działań.
Projekty infrastrukturalne stanowią bezpośrednie dopełnienie tzw. „projektów miękkich”, a
brak równowagi między wymienionymi typami projektów skutkuje negatywnym
przełożeniem na racjonalne wydatkowanie funduszy. Działania infrastrukturalne mają
niezwykle istotne znaczenie dla całościowej skuteczności interwencji w danym obszarze,
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dlatego podejmowanie ich powinno mieć charakter priorytetowy. Realizowane w
województwie projekty tego rodzaju w wysokim stopniu stanowią dopełnienie przedsięwzięć
z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego.
Beneficjenci działania7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI w większości wskazywali, że
realizowany przez nich projekt nie był komplementarny z innymi projektami (60,0%). Tylko
dwaj respondenci wskazali, że podejmowane są przez nich podobne działania zmierzające do
poprawy jakości i podniesienia kompetencji pracowników (40,0%).
Także 86,8% badanych beneficjentów działania 9.3 deklarowało brak komplementarności
realizowanych działań projektowych z innymi projektami z powody braku informacji nt. tego
typu działań. Na komplementarność z interwencjami na poziomie wojewódzkim wskazało
13,2% respondentów, a z projektami krajowymi – 2,9%. Projekty uzupełniające się z
realizowanymi działaniami również finansowane były ze środków RPO WP 2014-2020.
Blisko ¼ beneficjentów działania 9.5 deklarowała, że realizowane przez nich projekty
uzupełniały się wzajemnie z innymi działaniami projektowymi, realizowanymi zarówno na
poziomie regionalnym (16,7%), jak i krajowym (7,4%). Projekty komplementarne
finansowane były tak ze środków RPO WP 2014-2020, jak i pozostałych programów unijnych.
W jaki sposób zapewnione
jest wypełnienie w
projektach z zakresu
kształcenia ustawicznego
realizowanych w ramach
RPO WP 2014-2020 zasad

Wszystkie projekty realizowane w ramach programu zgodne były z zasadami horyzontalnymi.
Przy ocenie wniosków projektowych wykorzystywane było odpowiednie kryterium
merytoryczne odnoszące się do zestawu pytań dotyczących równości szans i niedyskryminacji
oraz zasad zrównoważonego rozwoju, co pozwoliło na zapewnienie zgodności finansowanych
ze środków unijnych działań z politykami horyzontalnymi. Tworzona infrastruktura
dostosowywana była do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano
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horyzontalnych, tj. zasady
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami,
zasady równości szans
kobiet i mężczyzn, zasady
zrównoważonego rozwoju?

również dostępność działań projektowych w zakresie edukacji dla przedstawicieli obu płci. W
projektach kierowano się także zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając kwestie
związane z ochroną środowiska i korzystając z elektronicznych wersji dokumentów czy
rozwiązań energooszczędnych.

Jakie można przedstawić
rekomendacje dla okresu
programowania 2021-2027
w zakresie wdrażania
projektów z zakresu
kształcenia ustawicznego?

Wniosek nr 5: Realizacja działań projektowych dotyczących kształcenia ustawicznego
uwypukliła duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu działania w regionie. Logika
interwencji oraz katalog kwalifikowalnych form wsparcia zostały odpowiednio określone i są
zbieżne z oczekiwaniami i potrzebami odbiorców.
Realizacja działań projektowych dotyczących kształcenia ustawicznego uwidoczniła duże
zainteresowanie i zapotrzebowanie na tego typu działania w regionie. W ramach programu
udzielono wsparcia w postaci środków na doszkalanie pracowników w zakresie znacznie
szerszym od zamierzonego, przyczyniając się tym samym do rozwoju kierunków kształcenia
ustawicznego, poziomu i efektywności realizowanych działań (Podrozdział 7.3.1 część:
„Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP
2014-2020”).
W związku z czym rekomenduje się utrzymanie w ramach działania 7.5, w przyszłym okresie
finansowania zakresu interwencji odnoszącej się do wspierania kształcenia ustawicznego pod
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względem formalizowania zdobytych kwalifikacji zawodowych – zidentyfikowanych jako
najbardziej potrzebnych na lokalnym rynku pracy.
Wniosek nr 6: Realizacja projektów przyczyniła się do podniesienia i/lub nabycia przez
pracowników i potencjalnych pracowników kompetencji i kwalifikacji w zakresie znajomości
języków obcych i umiejętności cyfrowych – niezbędnych z punktu widzenia pracodawców.
Ponadto w ramach interwencji dotyczącej kształcenia ustawicznego w ramach RPO WP
zidentyfikowano wysoki poziom adekwatności wobec aktualnej sytuacji społecznogospodarczej województwa, przy jednoczesnym występowaniu obszarów, na których
niezbędne jest podjęcie działań mających na celu zwiększenie adekwatności wsparcia (w
szczególności wśród osób powyżej 50 r. ż.)..
Interwencja w ramach programu pozwoliła na częściowe zaspokojenie potrzeb lokalnego i
regionalnego rynku pracy. Realizacja projektów w zakresie kształcenia ustawicznego
pozwoliła na podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz potencjalnych
pracowników, a tym samym – na zaspokojenie potrzeb przedsiębiorców dotyczących
trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanego, kompetentnego personelu.
(Podrozdział 7.3.2 część: „Wpływ interwencji na kompetencje i kwalifikacje uczestników, w
tym osób starszych i o niskich kwalifikacjach”).
Rekomenduje się umożliwienie realizacji kolejnych projektów wpływających na zwiększanie
kompetencji i kwalifikacji w zakresie języków obcych i umiejętności cyfrowych, w
szczególności wśród osób powyżej 50 r.ż, poprzez utrzymanie możliwości korzystania ze
szkoleń lub innych form uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy kompetencji
cyfrowych i uzyskiwania kwalifikacji językowych, skierowanych do osób dorosłych, które z
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własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych. Ponadto rekomenduje się
podjęcie działań mających na celu optymalizację wsparcia w zakresie dostosowania
interwencji do potrzeb grup docelowych.
Wniosek nr 7: Możliwość wyboru, adekwatnego do zapotrzebowania, szkolenia w ramach
systemu popytowego pozwoliło na bezpośrednie przełożenie identyfikowanych deficytów
występujących na rynku pracy na kierunki kształcenia ustawicznego.. Jednakże w przypadku
niektórych zawodów deficytowych niemożliwe jest zapewnienie odpowiedniej liczby
zainteresowanych pracowników, ze względu na niski poziom zainteresowania potencjalnych
uczestników udziałem w działaniach realizowanych w systemie popytowym (BUR).
Wysoce efektywne z zakresie kształcenia ustawicznego okazało się wykorzystanie systemu
popytowego. Korzystając z tego modelu, niezbędne do zaspokojenia potrzeby
przedsiębiorstw i pracowników, ich kierunek i zakres wytyczają sami przedsiębiorcy.
Umożliwia to celowe doszkalanie czy przekwalifikowywanie kadry, zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem (Podrozdział 7.3.6. Wpływ interwencji na rynek pracy oraz otoczenie
społeczno-gospodarcze).
Poza wykorzystaniem systemu popytowego rekomenduje się realizowanie (w formie
podażowej) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, które uwzględniają wsparcie zawodów
deficytowych. Ponadto rekomenduje się nakierowanie działań informacyjno-promocyjnych
na zainteresowanie uczestnictwem w zakresie kształcenia ustawicznego dotyczącego
zawodów deficytowych.
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