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2. WYKAZ SKRÓTÓW
SKRÓT

EFRR
EFS

ROZWINIĘCIE
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (z j. ang.
computer-assisted telephone interviewing)
Ankieta komputerowa (z j. ang. Computer-Assisted Web
Interview)
Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP RPO
WP 2014-2020
Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze
TIK i języków obcych RPO WP 2014-2020
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP
2014-2020
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych RPO WP 2014-2020
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny

IDI

Indywidualny wywiad pogłębiony (z j. ang. In-depth interview)

KM RPO WP 20142020

Komitet Monitorujący

KO

Kuratorium Oświaty

IP RPO WP 2014-2020
IZ RPO WP 2014-202

Instytucja Pośrednicząca
Instytucja Zarządzająca

MŚP

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

OP

OP VII

Oś Priorytetowa
OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 20142020;
OP VII Regionalny rynek pracy RPO WP 2014-2020;

OP VI

OP VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020

CATI
CAWI
Działanie 7.5
Działanie 9.3
Działanie 9.4
Działanie 9.5

OP IX

Poddziałanie 6.4.2
Poddziałanie 9.6.2
PWSZ
Rozporządzenie
ogólne

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ
RPO WP 2014-2020
Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –
szkolnictwo zawodowe RPO WP 2014-2020
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
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SKRÓT

SOPZ

ROZWINIĘCIE
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020
Centralny System Teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SzOOP

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

TBE

Ewaluacja oparta na teorii(z j. ang. Theory-based evaluation)

RPO WP 2014-2020
SL2014

TIK

Telefoniczny wywiad pogłębiony(z j. ang. Telephone In-depth
interview)
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

TDI

5|Strona

3. STRESZCZENIE
W ramach realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego wykorzystano koncepcję
ewaluacji opartej na teorii (Theory-based evaluation – TBE) zwaną realistyczną ewaluacją
(realistic evaluation), która zakłada, że rezultat stanowi wypadkową kontekstu i
mechanizmu. Wsparcie w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego realizowane w
ramach RPO WP 2014-2020 generuje określone rezultaty, ale kwestia zainicjowania
mechanizmów zmiany jest uzależniona od podlegających programowi interesariuszy.
Realistyczna ewaluacja zakłada uwzględnienie komponentu konceptualnego, służącego
odtworzeniu logiki interwencji oraz komponentu empirycznego, służącego testowaniu
przyjętej teorii programu.
W ramach przedmiotowej ewaluacji zrealizowano: pogłębione wywiady jakościowe (TDI) z
przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 i IP RPO WP 2014-2020 oraz Kuratorium Oświaty;
badanie ankietowe (CAWI/CATI) z przedstawicielami beneficjentów, uczestników projektów
oraz potencjalnych beneficjentów; studia przypadków; warsztat ewaluacyjny; panel delficki;
jakościową analizę porównawczą. W wyniku zrealizowanych badań uzyskano wyniki
dotyczące oceny wpływu wparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego w
podziale na kształcenie zawodowe i ustawiczne:
Kształcenie zawodowe:
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 8.2.2 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 powinni śledzić aktualne trendy związane z rozwojem technologicznym,
zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi, a także zmianami
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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 8.2.1 część: „Ocena
stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP 20142020”).
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 8.2.1 część: „Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na
etapie programowania celów RPO WP 2014-2020”).
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 8.2.3 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
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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.
Kształcenie ustawiczne
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 8.3.1 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
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
społeczno-gospodarczej 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 8.3.2 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
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych. Ponadto rekomenduje się
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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 8.3.7. 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.

4. SUMMARY
Implemented evaluation study adopted the concept of Theory-based evaluation (TBE), called
realistic evaluation, basing on the fact that the result is a resultant of context and
mechanism. Support in the scope of vocational and continuing education implemented
under the ROP PV 2014-2020 aims at specific results, but initiating the change mechanisms
depends on the stakeholders of the Programme. A realistic evaluation includes the
conceptual component for the recreation of the intervention logic, and the empirical
component that tests the adopted theory of the programme.
Following methods were implemented as part of the evaluation: in-depth qualitative
interviews (TDI) with representatives of the MA of the ROP PV 2014-2020, the Intermediate
Body of the ROP PV 2014-2020 and the regional education authority; a survey (CAWI/CATI)
with representatives of beneficiaries, project participants and potential beneficiaries; case
studies; evaluation workshop; Delphi panel; qualitative comparative analysis. Results of
conducted research were obtained regarding the assessment of the impact of support
concerning vocational and continuing education, divided into vocational and continuing
education:
Vocational education:
Conclusion no 1: In the case of an intervention concerning education, the logic of
intervention and directions of development of vocational education in the Podkarpackie
Voivodeship correspond to current needs of the labour market. Projects related to
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acquiring or supplementing knowledge, skills, competences and professional qualifications
by students responded to the needs of the local labour market to the most considerable
extent.
Projects in the scope of vocational training are characterized by a high level of effectiveness,
ensuring the necessary basis for the further development of schools in the next financial
perspective. Directions of development of vocational education in the Podkarpackie
Voivodeship also correspond to the real current needs of the labour market (Subchapter
8.2.1 part: “Types of projects contributing to the achievement of the Programme
objectives”).
For the financial perspective 2021-2027 it is recommended to maintain the scope of
intervention relating to: acquiring or supplementing knowledge, skills, competences and
professional qualifications by students (ESF); the implementation of projects related to the
systematic improvement of conditions in facilities and equipment for covered professions by
equipping school workshops for professions in vocational schools (ERDF).
Conclusion no 2: The intervention impacted the increase of the quality of education
process by improving competences and qualifications of teaching staff. However, teachers
and instructors should follow current trends related to technological development,
changing socio-economic conditions, and changes concerning the need to use more
engaging and effective forms and methods of knowledge transfer.
Positive impact of participation in the project was assessed by participants of projects rather
high, predominantly including the aspect of education quality improvement and the support
for teachers concerning improving qualifications, applying modern methods and forms of
working with students, also with the use of digital techniques. (Subchapter 7.2.1 part:
„Assessment of the degree to which objectives of the ROP PV 2014-2020 identified at the
programming stage were achieved”).
Therefore, in the financial perspective 2021-2027, it is recommended to enable the
implementation of projects to increase the quality of teaching staff in vocational education.
In particular, forms of individual improvement enabling the adjustment of the scope of
intervention to the needs specific to individual industries and professional institutions
should be awarded.
Conclusion no 3: Projects that contributed to the achievement of the programme's
objectives to the most considerable extent concerned the possibility of establishing and
developing cooperation between schools, entrepreneurs and labour market institutions.
One of the most significant issues concerning the possibility of supporting areas of
vocational education with the most urgent needs is the consistent support for the
cooperation of schools with labour market institutions in the form of apprenticeships,
internships or practical classes. (Subchapter 8.2.1 part: „Assessment of the degree to which
objectives of the ROP PV 2014-2020 identified at the programming stage were achieved”).
In the financial perspective 2021-2027, it is recommended to: increase the verification of
current needs of qualified employers in order to popularize the cooperation of vocational
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education institutions with local entrepreneurs; reward partnerships at the stage of
preparing project objectives and results.
Conclusion no 4: Co-financing for equipping workshops in schools and vocational training
institutions had the most considerable impact on the improvement of vocational training
conditions. Along with supporting the development of teachers' competences and
enabling them to use modern teaching methods - the intervention increases the
effectiveness of vocational education in schools and institutions covered by the support.
Projects which to the most considerable extent contributed to the achievement of the
programme's objectives and enabled the possibility to meet the previously identified needs
in the area of vocational education were primarily projects related to equipping institutions
with modern equipment, modernization and equipping educational institutions (Subchapter
8.2.2 part: „ Parts of intervention that have the most considerable impact on the quality of
vocational education”).
Therefore, in the financial perspective 2021-2027, it is recommended to enable the
implementation of projects in the area of additional equipment for vocational education
institutions, primarily in the scope of supplementing deficits in equipment in schools and
institutions. Moreover, it is significant to align the scope of teachers' competence building
(ESF) with the possibility of using equipment of workshops under the ERDF. The above types
of measures should be rewarded in the case of applying the criterion of complementarity of
the ESF and ERDF.
Continuing education
Conclusion no 5: The implementation of project measures concerning continuing
education proved the considerable interest and demand for this type of activities in the
region. The intervention logic and the catalogue of eligible forms of support were
adequately defined and are consistent with the expectations and needs of recipients.
The implementation of project measures concerning continuing education proved the
considerable interest and demand for this type of activities in the region. As part of the
programme, support was implemented in the form of funds for training employees in a
broader scope than initially intended, contributing to the development of continuing
education, and to the level and effectiveness of implemented activities (Subchapter 8.3.1
part: „ Assessment of the degree to which objectives of the ROP PV 2014-2020 identified at
the programming stage were achieved”).
Therefore, it is recommended to maintain the scope of interventions (within the scope of
7.5) related to supporting continuing education in the future financing period in terms of
formalizing acquired professional qualifications identified as the most needed on the local
labour market.
Conclusion no 6: The implementation of projects contributed to the improvement and/or
acquisition by employees and potential employees competences and qualifications
concerning knowledge of foreign languages and digital skills - necessary from the point of
view of employers. Furthermore, as part of the intervention concerning continuing
education under the ROP PV 2014-2020, a high level of adequacy was identified analysing
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the current socio-economic situation of the voivodeship, with the simultaneous
occurrence of areas where it is necessary to take measures to increase the adequacy of
support (in particular - among people over 50 years old).
The intervention under the programme led to the possibility to partially address the needs of
the local and regional labour market. The implementation of projects in the area of
continuing education ensured the possibility to improve qualifications and competences of
employees and potential employees, and to meet employees' needs regarding difficulties in
obtaining highly qualified, competent personnel. (Subchapter 8.3.2 part: „Impact of
interventions on competences and qualifications of participants, including the elderly and
not qualified”).
It is recommended to enable the implementation of subsequent projects influencing the
improvement of competences and qualifications in the area of foreign languages and digital
skills, particularly among people over 50 years old, by maintaining the possibility of using
trainings or other forms of obtaining qualifications, acquiring or improving digital
competences, and acquiring language competences, aimed at adults who are interested in
acquiring or improving digital and linguistic skills, competences or qualifications. Moreover,
it is recommended to take measures aimed at optimizing the support in terms of adjusting
interventions to the needs of target groups.
Conclusion no 7: The possibility of choosing trainings as part of the demand system,
adequately to the demand, made it possible to directly translate identified deficits
occurring in the labour market into directions of continuing education. However, in the
case of some deficit professions, it is impossible to provide employees on the labour
market due to the low level of interest of potential participants in activities conducted in
the demand system (BUR – Baza Usług Rozwojowych, development services database).
The use of the demand system turned out to be highly effective in terms of continued
education. Using this model, in order to meet needs of enterprises and employees, it is
necessary that entrepreneurs determine their direction and scope. Such approach facilitates
implementing targeted trainings or retrainings for staff, in accordance with current needs
(Subchapter 8.3.6. The impact of interventions on the labour market and the socioeconomic environment).
Aside of the use of the demand system, it is recommended to implement qualifying
vocational courses, which include support for deficit professions. Furthermore, it is
recommended to direct the information and promotion activities to the increase of the
interest in participation in measures in the scope of continuing education related to deficit
professions.
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5. WPROWADZENIE
Jednym z obszarów wspieranych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest realizacja działań
w obszarze edukacji, w tym kształcenia zawodowego i ustawicznego. Celem
podejmowanych działań jest1:
 Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku
pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół;
 Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców z sektora MŚP i ich
pracowników, wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo
w pozaszkolnych formach kształcenia;
 Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych;
 Uzyskanie lepszych warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego poprzez
modernizację infrastruktury edukacyjnej.
Przedmiotowe badanie jest istotne z punktu widzenia zapisów art. 56 rozporządzania
ogólnego2 oraz Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-20203, które
mówią, że co najmniej raz w okresie programowania każdy priorytet inwestycyjny powinien
zostać poddany ewaluacji w zakresie zbadania wpływu danej interwencji na stopień
osiągnięcia celów szczegółowych.
Realizacja badania ewaluacyjnego umożliwiło zbadanie wpływu wdrażanej interwencji na
realizację celów4:
 OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie RPO WP 2014-2020;
 OP VII Regionalny rynek pracy RPO WP 2014-2020;
 OP VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020.

6. OPIS KONCEPCJI BADANIA
Koncepcja badawcza stanowi swego rodzaju klamrę wskazującą na wykorzystanie
pozyskanych danych do realizacji celów badania ewaluacyjnego.

1

RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r., Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - Załącznik nr 4
do SIWZ.
2
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
3
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, nr MIiR/2014-2020/27(02), Warszawa, 10
października 2018 r.
4
RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r., Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - Załącznik nr 4
do SIWZ.
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Rysunek 1. Koncepcja badawcza

Cel badania: ocena efektów wsparcia w zakresie
działań podjętych w ramach Programu dotyczących
kształcenia zawodowego i ustawicznego

Ocena skuteczności: Wywiady pogłebione z IZ, IP,
Kuratorium Oświaty, CAWI/CATI z beneficjentami,
odbiorcami, potencjalnymi beneficjentami, case
study, panel delficki

Ocena użyteczności: Wywiady pogłebione z IZ, IP,
Kuratorium Oświaty, CAWI/CATI z beneficjentami,
odbiorcami, potencjalnymi beneficjentami, case
study, panel delficki

Ocena trafności: Wywiady pogłebione z IZ, IP,
Kuratorium Oświaty, CAWI/CATI z beneficjentami,
odbiorcami, case study

Koncepcja
badawcza
Ocena efektywności: Wywiady pogłebione z IZ, IP,
CAWI/CATI z beneficjentami, case study

Ocena komplementarności: Ocena efektywności:
Wywiady pogłebione z IZ, IP, CAWI/CATI z
beneficjentami, case study

Ocena trwałości: Ocena efektywności: Wywiady
pogłebione z IZ, IP, CAWI/CATI z beneficjentami,
case study
Źródło: opracowanie własne.

W ramach realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego Wykonawca wykorzystał
koncepcję ewaluacji opartej na teorii (Theory-based evaluation – TBE) zwaną realistyczną
ewaluacją (realistic evaluation), zaproponowaną przez Pawsona i Tilleya5.
Koncepcja ta zakłada, że rezultat stanowi wypadkową kontekstu i mechanizmu. Dana
interwencja (w przypadku niniejszej ewaluacji wsparcie w zakresie kształcenia zawodowego
i ustawicznego realizowane w ramach RPO WP 2014-2020) ma potencjał generowania
określonych rezultatów, ale kwestia zainicjowania mechanizmów zmiany jest uzależniona od
podlegających programowi interesariuszy.
Efekty (zamierzone i niezamierzone) generowane są na skutek działalności ludzi prowadzonej
w określonym kontekście i zgodnie z pewnym mechanizmem. W związku z tym,
że interwencja przynosi zróżnicowane wyniki w zależności od interesariuszy i kontekstu, dla
procesu decyzyjnego istotne było ustanowienie w trakcie ewaluacji, co jest skuteczne
5

R. Pawson, N. Tilley, Realistic Evaluation, Sage, Londyn 1997.
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dla poszczególnych interesariuszy i w jakim kontekście. Umożliwiło to skuteczną realizację
przyszłych działań.
Realistyczna ewaluacja zakładała uwzględnienie dwóch komponentów:
 Komponent konceptualny, służący odtworzeniu logiki interwencji, tj. ocena
skuteczności, użyteczności i trafności rezultatów interwencji;
 Komponent empiryczny, służący testowaniu przyjętej teorii programu, tj. ocena
skuteczności, użyteczności i trafności rezultatów interwencji efektywności,
komplementarności i trwałości rezultatów interwencji.
Komponent konceptualny
1. Odtworzenie logiki interwencji Wykonawca rozpoczął od wstępnej analizy danych
zastanych (wstępna analiza desk research).
2. Następnie logika interwencji została skodyfikowana poprzez zastosowanie
mapowania koncepcji, tworzenie drzew problemów i rozwiązań oraz budowanie
scenariuszy.
3. Następnie przedstawienie w formie graficznej (diagram).
4. Ostatnim krokiem służącym odtworzeniu logiki interwencji była formalizacja teorii
interwencji, czyli przełożenie jej na hipotezy nadające się do empirycznego
testowania.
Etap ten zakończył się opracowaniem raportu metodologicznego, w tym raportu ze wstępnej
analizy desk research. Schemat badawczy przedstawiający komponent konceptualny służący
odtworzeniu logiki interwencji zaprezentowano poniżej:
Rysunek 2. Schemat komponentu konceptualnego
Wstępna analiza desk
research

Kodyfikacja poprzez
zastosowanie mapowania
koncepcji, tworzenie drzew
problemów i rozwiązań oraz
budowanie scenariuszy

Przełożenie logiki programu
na hipotezy nadające się do
empirycznego testowania

Opracowanie raportu
metodologicznego, w tym
raportu ze wstępnej analizy
desk research

Przedstawienie logiki
interwencji w formie
diagramu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Pawson, N. Tilley, Realistic Evaluation, Sage, Londyn 1997.

Schemat badawczy przedstawiający komponent empiryczny służący testowaniu przyjętej
teorii Programu zaprezentowano poniżej:
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Rysunek 3. Schemat komponentu empirycznego
Analiza desk research, realizacja
badań ilościowych z Beneficjentami,
uczestnikami projektów i
potencjalnymi Beneficjentami oraz
paneli delfickich

Wstępna analiza wyników badania
CAWI/CATI, wytypowanie
przypadków do case study

Zgromadzenie materiału badawczego
na potrzeby case study

Wstępna analiza wyników
zrealizowanych badań (w tym
wstępna analiza kontrfaktyczna)

Wywiady jakościowe z
przedstawicielami IZ RPO WP 20142020, IP RPO WP 2014-2020 oraz z
Kuratorium Oświaty

Analizy ilościowe i jakościowe (w
tym analiza metodą kontrfaktyczną i
jakościowa analiza porównawcza),
opracowanie studiów przypadku

Opracowanie wstępnej wersji
raportu końcowego

Zaprezentowanie Zamawiającemu
wstępnej wersji raportu końcowego,
realizacja warsztatu ewaluacyjnego

Analiza wyników warsztatu
ewaluacyjnego, naniesienie
poprawek i przekazanie ostatecznej
wersji raportu końcowego

Zaprezentowanie raportu końcowego
na posiedzeniu Komitetu
Monitorującego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Pawson, N. Tilley, Realistic Evaluation, Sage, Londyn 1997.

Pytania badawcze zawarte zarówno w przypadku obszaru badawczego „Ocena efektów
wsparcia dotyczących kształcenia zawodowego”, jak i obszaru „Ocena efektów wsparcia
dotyczących kształcenia ustawicznego” można podzielić w następujący sposób:
 Pytania dotyczące logiki interwencji (pierwsze pytanie w ramach każdego z obszarów
badawczych);
 Pytania dotyczące efektów wsparcia (wszystkie pytania w ramach poszczególnych
obszarów badawczych z wyjątkiem pierwszego i ostatniego);
 Pytania dotyczące rekomendacji dla okresu programowania 2021-2027 (ostatnie
pytanie w ramach każdego z obszarów badawczych).
Wykonawca w pierwszej kolejności przeanalizował logikę interwencji. Dokładne zapoznanie
się z logiką interwencji było niezbędne do prawidłowego ocenienia interwencji.
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Efekty interwencji zawsze powinny być rozpatrywane w kontekście logiki interwencji, gdyż
jest ona czynnikiem wywierającym bardzo wpływ na to, jakie rezultaty są osiągane dzięki
realizacji wsparcia. W związku z tym pytania dotyczące efektów wsparcia były rozpatrywane
w drugiej kolejności.
Każda ewaluacja powinna zakończyć się wypracowaniem rekomendacji.
Zostały one sformułowane w oparciu o całokształt przeprowadzonych prac badawczych
i analiz – w związku z tym Wykonawca rozpatrzył pytania dotyczące rekomendacji jako
ostatnie po tym, jak Zespół Badawczy sformował szczegółowe wnioski w ramach pozostałych
pytań badawczych. Dzięki temu sporządzone rekomendacje odnoszą się do konkretnych
wyników i wniosków oraz są precyzyjne.
Podkreślić należy, iż przyjęte w ewaluacji obszary badawcze („Ocena efektów wsparcia
dotyczących kształcenia zawodowego” i „Ocena efektów wsparcia dotyczących kształcenia
ustawicznego”) nie są ze sobą bezpośrednio związane – w związku z tym Wykonawca
rozpatrywał je odrębnie.
Istotnym aspektem, wpływający na przydatność wyników ewaluacji, było uwzględnienie
triangulacji.
Triangulacja to schemat działania pozwalający na wzniesienie się ponad osobiste preferencje
związane z określonymi metodologiami. Łączenie w obrębie ewaluacji różnych metod i
perspektyw różnych badaczy umożliwiło przezwyciężenie ułomności badań prowadzonych
przez jednego badacza lub przy użyciu jednej metody6, co przełożyło się na wartościowe
wnioski i rekomendacje.
W związku z tym plan badawczy realizowany przez Wykonawcę uwzględniał przestrzeganie
poniższych zasad:
1) Triangulacji metodologicznej, oznaczającej zróżnicowanie źródeł danych,
metod/technik badawczych i perspektyw badawczych, co zagwarantowało
zgromadzenie wszechstronnego materiału badawczego i poddanie go kompleksowej
analizie i ocenie;
2) Podejścia eksperckiego, które oznacza, iż w trakcie realizacji badania Wykonawca
korzystał z informacji uzyskanych nie tylko od ekspertów wewnętrznych (członków
Zespołu Badawczego), lecz również od ekspertów zewnętrznych;
3) Kontekstowości wyjaśniania, co oznacza, że każdej identyfikacji zjawisk
zaobserwowanych w wyniku procesu badawczego towarzyszyło podanie kontekstu
zawierającego wyjaśnienie (ustalanie i podanie ich przyczyn) oraz informacje o
okolicznościach wystąpienia przedmiotowych zjawisk.
W ramach minimum metodologicznego objęto badaniami kluczowe grupy interesariuszy –
Wykonawca uznał, iż proponowanie dodatkowych technik badawczych uwzględniających
grupy respondentów już wymienione w SOPZ jest nieuzasadnione. Zamiast tego Wykonawca
zaproponował następujące wykraczające poza SOPZ rozwiązania:

6

Denzin N.K., The Research Act, Chicago 1970, Aldine.

17 | S t r o n a






Realizację paneli delfickich (który pozwolił na pozyskanie wiedzy od niezależnych
ekspertów zewnętrznych z obszaru kształcenia zawodowego i ustawicznego);
Przeprowadzenie jakościowej analizy porównawczej (która posłużyła przede
wszystkim określeniu, analiza, które elementy interwencji mają największy wpływ na
jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego);
Zrealizowanie próby badawczej w badaniu ilościowym z potencjalnymi
beneficjentami w taki sposób, aby umożliwić przeprowadzenie analizy
kontrfaktycznej (służącej ocenieniu rzeczywistych efektów interwencji).

7. SKRÓCONY OPIS METODOLOGII BADANIA
7.1.

Analiza dokumentów (desk research)

Analiza desk research umożliwiła zidentyfikowanie rzeczywistych efektów interwencji, w tym
oceny wpływu interwencji na poprawę jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego,
analizy trwałości wsparcia, efektywności kosztowej prowadzonych działań oraz
komplementarności EFS i EFRR, czy wypracowaniu rekomendacji na lata 2021-2027.
Zestawienie dokumentów i danych źródłowych wykorzystanych podczas analizy danych
zastanych przedstawia załącznik nr 2 Źródła wykorzystane podczas analizy desk research.

7.2.

Wywiady pogłębione (IDI/TDI)

Realizacja pogłębionych wywiadów jakościowych z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 i
IP RPO WP 2014-2020 oraz Kuratorium Oświaty umożliwiła pozyskanie szczegółowych i
pogłębionych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania badawcze, których odpowiedniki zawarte
zostały zawarte w scenariuszach badania.
Na potrzeby przedmiotowej ewaluacji zrealizowano 6 wywiadów pogłębionych, w tym trzy
diady oraz jedną triadę:
 Wywiad pogłębiony (Diada) z przedstawicielem Departamentu Zarządzania
Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ).
 Wywiad pogłębiony (TDI) z przedstawicielem Departamentu Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (IZ).
 Wywiad pogłębiony (Triada) z przedstawicielami Departamentu Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego.
 Wywiad pogłębiony (Diada) z przedstawicielem Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS
(IP RPO WP 2014-2020).
 Wywiad pogłębiony (TDI) z przedstawicielem Wydziału Edukacji EFS (IP RPO WP
2014-2020).
 Wywiad pogłębiony (Diada) z przedstawicielami Kuratorium Oświaty.

7.3.

Badania ilościowe CAWI/CATI

Zastosowanie ankiety internetowej, oferującej poczucie pełnej anonimowości, pozwoliło na
uzyskanie pełniejszych informacji na temat zagadnień poruszanych w badaniu, a zwłaszcza
na pytania delikatnej natury, na które respondenci niechętnie udzielają odpowiedzi, gdy
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mają kontakt z ankieterem. Technika CATI pozwoliła z kolei na dotarcie z badaniem do osób,
które ignorują ankiety internetowe, za to są skłonne do wzięcia udziału w wywiadzie, gdy
zostaną o to poproszone przez ankietera.

7.3.1. Badanie z Beneficjentami RPO WP 2014-2020
Na potrzeby przedmiotowej ewaluacji zrealizowano 201 ankiet z beneficjentami, tj.:
 18 na 18 ankiet z przedstawicielami beneficjentów poddziałania 6.4.2,
 5 na 5 ankiet z przedstawicielami beneficjentów działania 7.5,
 68 na 68 ankiet z przedstawicielami beneficjentów działania 9.3,
 56 na 56 ankiet z przedstawicielami beneficjentów działania 9.4,
 54 na 53 planowane ankiety z przedstawicielami beneficjentów działania 9.5,
 Jedną ankietę z beneficjentem poddziałania 9.6.2.

7.3.2. Badanie z uczestnikami projektów
Na potrzeby przedmiotowej ewaluacji zrealizowano 1415 ankiet z uczestnikami projektów,
tj.:
 400 na 360 planowanych ankiet z uczestnikami projektów w ramach działania 7.5,
 574 na 376 planowanych ankiet z uczestnikami projektów w ramach działania 9.3,
 375 na 301 planowanych ankiet z uczestnikami projektów w ramach działania 9.4,
 800 na 378 planowanych ankiet z uczestnikami projektów w ramach działania 9.5.

7.3.3. Badanie z potencjalnymi Beneficjentami
Na potrzeby przedmiotowej ewaluacji zrealizowano 204 ankiety z potencjalnymi
beneficjentami w podziale zgodnym z poniższą tabelą:
Tabela 1. Podział struktury populacji potencjalnych beneficjentów
Działanie/Poddziałanie

Liczba unikatowych
beneficjentów

6.4.2
7.5
9.3
9.4
9.5
9.6.2
Razem

Liczebność próby
19
5
82
66
62
1
245

18
5
69
57
55
n.d.
204

Źródło: opracowanie własne.

7.4.

Studia przypadków

Przeprowadzenie studiów przypadku pozwoliło na zidentyfikowanie czynników, które
wpłynęły na to, iż analizowane projekty miały szczególnie duży wpływ na osiągnięcie celów
interwencji bądź też czynników, które wpłynęły negatywnie na osiągane efekty.
W ramach badania case study zrealizowano:
19 | S t r o n a

 W ramach działania 9.4 8 placówek, szkół/zespołów szkół, podmiotów korzystających
ze wsparcia w ramach 8 odrębnych projektów, z czego badaniu poddane zostały
szkoły objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w formule
standardowej (nabory: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, RPPK.09.04.00-IP.01-18012/17) oraz szkoły objęte wsparciem w ramach projektów mających charakter
pilotażowy (tzn. ukierunkowanych na stworzenie rozwiązań wspierających ścisłe
powiązanie zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami
rynku pracy, nabory: RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18019/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19);
 W ramach działania 7.5: 8 przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach
4 odrębnych projektów.

7.5.

Warsztat ewaluacyjny

Warsztat ewaluacyjny zorganizowany został 4.05.2021 r. W spotkaniu online uczestniczyli
przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020, WUP oraz przedstawiciele Zamawiającego. W trakcie
spotkania zaprezentowano wyniki badań oraz omówione zostały uwagi Zamawiającego,
zgłoszone na etapie prac nad projektem raportu końcowego. Omówione zostały także
rekomendacje oraz sposób ich wdrażania.

7.6.

Panel delficki

Zastosowanie panelu delfickiego zgodne było z zasadą triangulacji perspektyw badawczych,
gdyż umożliwiło uwzględnienie w badaniu dodatkowych, zewnętrznych i obiektywnych
punktów widzenia.
Na potrzeby przedmiotowej ewaluacji zrealizowano 2 panele delfickie: jeden dotyczący
wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020
oraz jeden dotyczący wsparcia w zakresie kształcenia ustawicznego realizowanego w ramach
RPO WP 2014-2020.
W zakresie kształcenia ustawicznego w panelu udział wzięli przedstawiciele:
 Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie,
 Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
 Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.
W zakresie kształcenia zawodowego w panelu udział wzięli przedstawiciele:
 Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie,
 Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

7.7.

Jakościowa analiza porównawcza

Jakościowa analiza porównawcza przeprowadzona została przede wszystkim dla danych
dotyczących poszczególnych projektów oraz dla odpowiedzi otwartych zadawanych
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respondentom w badaniu CAWI/CATI. Analiza łączy podejście ilościowe z jakościowym
(wybór danych, ich kodowanie i analiza) i stanowiła bardzo użyteczne narzędzie do analizy
złożonej przyczynowości (casual complexity). Analiza jakościowa została przeprowadzona na
etapie analizy wyników badań jakościowych i ilościowych.
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8. OPIS WYNIKÓW EWALUACJI
8.1.

Wstęp

8.1.1. Charakterystyka województwa podkarpackiego w zakresie
analizowanej interwencji
Poniższa analiza przedstawia zakres zmian, jakie w latach 2013-2020 zaszły w obszarze
interwencji Programu – w obszarze kształcenia ustawicznego w regionie oraz na
podkarpackim rynku pracy.
Wśród mieszkańców Polski, w tym podkarpacia, w wieku 15 lat wzwyż, zdecydowanie
przeważały osoby posiadające wykształcenie średnie. Zgodnie z danymi za lata 2013-2020,
ich odsetek w regionie wyniósł 58,9% (wzrost o 0,1 p.p. w porównaniu z rokiem
wyjściowym). W analizowanym okresie wzrósł odsetek osób posiadających wykształcenie
wyższe (wzrost o 5,1 p.p.) kosztem osób o najniższym poziomie wykształcenia (spadek o 5,1
p.p.).
Tabela 2. Odsetek ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia [%]
Wyższe

Gimnazjalne,
podstawowe i niższe

2013
20,6
18,0

Polska
Podkarpackie

2020
25,7
23,1

2013
21,2
23,2

Średnie (łącznie z
zasadniczym
zawodowym i
policealnym)
2020
2013
2020
16,4
58,1
57,9
18,1
58,8
58,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

W analizowanym okresie, w regionie zmniejszył się odsetek osób dorosłych w wieku 25-64
lat, które podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje w ramach kursów czy szkoleń (spadek o
0,6 p.p.). Tendencja ta ma jednak charakter ogólnopolski – tym samym czasie, odsetek
mieszkańców kraju w tej grupie wiekowej podejmujących kształcenie zmniejszył o 0,6 p.p.,
by w roku 2020 wynieść 3,7%.
Wykres 1. Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata [%]
5%

4,3%

3,7%

2,6%

2,0%

0%
Polska

Podkarpackie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

W analizowanym okresie, na Podkarpaciu, zmniejszył się również wskaźnik zatrudnienia osób
w wieku 50+ (spadek o 0,7 p.p). Zwiększył się natomiast wskaźnik w przypadku osób w wieku
15-29 lat (wzrost o 3,6 p.p). Chociaż wzrost zatrudnienia w grupie osób młodych jest
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tendencją ogólnopolską, to w skali całego kraju – odwrotnie niż w województwie
podkarpackim – zwiększył się także wskaźnik zatrudnienia w grupie osób starszych.
Tabela 3. Wskaźnik zatrudnienia wg wieku [%]

Polska
Podkarpackie

Osoby w wieku 15-29 lat
2013
42,9
34,2

Osoby w wieku 50 lat i więcej
2020
2013
48,0
31,6
41,8
33,3

2020
33,0
32,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Kolejnym z analizowanych wskaźników dotyczących podkarpackiego rynku pracy, jest
wskaźnik zatrudnienia w grupie osób w wieku produkcyjnym. Warto zauważyć, że zarówno w
przypadku kobiet, jak i mężczyzn, odsetek pracujących mieszkańców województwa jest nieco
niższy od wartości dla kraju. Jest to jednak tendencja stała. Biorąc natomiast pod uwagę
dane za rok 2013 i 2020, w ciągu ostatnich kilku lat wartość wskaźnika zatrudnienia osób w
wieku produkcyjnym wzrosła ogółem o 8,2 p.p., przy czym wyższy był wzrost w przypadku
grupy mężczyzn niż kobiet (odpowiednio o 10,3 p.p. i 6,6 p.p.).
Tabela 4. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym [%]

Polska
Podkarpackie

W wieku produkcyjnym
Ogółem
Mężczyźni
2013
2020
2013
65,7
74,9
69,8
62,0
70,7
65,4

2020
79,2
75,7

Kobiety
2013
61,2
58,1

2020
70,0
64,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

W latach 2013-2019 na Podkarpaciu nastąpił spadek wartości stopy bezrobocia z 14,3% do
5,1%. Biorąc pod uwagę wiek osób pozostających bez zatrudnienia, przeważały osoby w
wieku 15-29 lat – ich odsetek w 2019 roku wynosił 10,7%. Należy zauważyć, że w
analizowanym okresie odnotowano spadek wartości wskaźnika we wszystkich grupach
wiekowych, zarówno w ujęciu wojewódzkim, jak i krajowym. Pomimo zmniejszenia się
odsetka osób bezrobotnych w grupie tzw. seniorów, w 2013 roku wartość ta była niższa od
średniej krajowej, w 2019 roku natomiast, podobnie jak w pozostałych grupach – wyższa.
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Wykres 2. Stopa bezrobocia wg wieku
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30,3%

30%
25%
20%

18,9%
13,9%
10,7%
8,3%
6,6%

15%
10%
5%

5,1%
3,0%

9,3%
7,9%

3,6%
2,3%

7,5%
6,9%

14,3%
10,3%
2,5%
2,2%

5,1%
3,3%

0%
2013
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2013

2019

2013

2019

2013

2019

Osoby w wieku 15- Osoby w wieku 30- Osoby w wieku 40- Osoby w wieku 50
29 lat
39 lat
49 lat
lat i więcej
Polska

2013

2019

Ogółem

Podkarpackie

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Jeśli chodzi o dane dotyczące stopy bezrobocia z uwzględnieniem poziomu wykształcenia
osób pozostających bez pracy, dostępne dane dotyczą okresu 2013-2018/19. W strukturze
grupy przeważają osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe lub niższe,
bądź też absolwenci szkół policealnych i szkół średnich zawodowych.
Tabela 5. Stopa bezrobocia wg poziomu wykształcenia [%]
Wyższe

Polska
Podkarpackie

2013
5,7
9,5

Policealne
Średnie
Zasadnicze
Gimnazjalne,
oraz średnie
ogólnokształc zawodowe
podstawowe i
zawodowe
ące
niższe
2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019 2013 2019
2,0
9,5
3,0
14,1
4,9
12,4
3,8
20,3
8,3
3,1
13,2
5,7
23,0
9,8*
16,3
5,9
19,5 11,6*

*Ostatnie dostępne dane dotyczą 2018 roku.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Zarówno w skali kraju, jak i województwa podkarpackiego, nastąpił znaczny spadek liczby
osób długotrwale bezrobotnych (o 74,7 p.p. w stosunku do roku 2013 na Podkarpaciu i o
88,4 p.p. w skali Polski).
Tabela 6. Bezrobotni długotrwale (13 miesięcy i dłużej) [tys. osób]
Bezrobotni długotrwale
2013
654
43

Polska
Podkarpackie

2020
76
11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Ostatnim z omawianych obszarów tematycznych są dane dotyczące społeczeństwa
informacyjnego. W analizowanym okresie, na Podkarpaciu zwiększył się zarówno odsetek
gospodarstw domowych z dostępem do Internetu, jak i osób z niego korzystających (w tym
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regularnie). Zmiany te miały charakter nie tylko regionalny, ale i ogólnopolski. Warto
natomiast zaznaczyć, że w porównaniu ze średnią krajową, wartość każdego ze wskaźników
w województwie podkarpackim była nieco niższa. Wyjątek stanowił rok 2013, kiedy odsetek
podłączonych do sieci gospodarstw domowych był wyższy na Podkarpaciu niż w całej Polsce.
Tabela 7. Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu oraz osoby
korzystające z Internetu [%]

Polska
Podkarpackie

Odsetek gospodarstw
Odsetek osób
domowych
korzystających z
posiadających dostęp do
Internetu
Internetu w domu
2013
2020
2013
75,8
90,4
72,9
76,1
90,7
70,8

Odsetek osób regularnie
korzystających z
Internetu
2020
86,8
83,6

2013
64,8
61,6

2020
81,4
76,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z
lat 2011-2015, s. 139 oraz Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa, Szczecin 2020, s. 142.

Bardziej szczegółowe dane dostępne są tylko dla całego kraju. W latach 2013-2020 w Polsce
we wszystkich grupach wiekowych nastąpił wzrost odsetka osób regularnie korzystających z
Internetu, a największe zmiany zaszły w przypadku osób starszych w wieku 45 i więcej lat.
Wykres 3. Osoby regularnie korzystające z Internetu według grup wieku w Polsce [%]
100%

95,6% 99,2%

88,0% 98,4%

80%

95,2%

84,3%

76,2%

65,8%
51,8%

60%

40,4%

32,4%

40%

15,2%

20%
0%
16-24

25-34

35-44
2013

45-54

55-74

65-74

2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z
lat 2011-2015, s. 137 oraz Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa, Szczecin 2020, s. 139.

Biorąc pod uwagę rodzaj wykonywanej aktywności zawodowej, zaobserwowano
systematyczny wzrost odsetka osób regularnie korzystających z sieci. Największe zmiany
odnotowano w przypadku emerytów i innych osób biernych zawodowo, gdzie wartość
wskaźnika w latach 2013-2020 wzrosła niemal dwukrotnie.
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Wykres 4. Osoby regularnie korzystające z Internetu według aktywności zawodowej w
Polsce [%]
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80%
60%
40%
20%
0%

98,6%

99,8%

73,2%

91,8%

82,6%
59,3%

53,5%
26,7%

Uczniowie i studenci

Pracujący
2013

Bezrobotni

Emeryci i inni bierni
zawodowo

2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z
lat 2011-2015, s. 136 oraz Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2020 r., Warszawa, Szczecin 2020, s. 139.

8.1.2. Charakterystyka analizowanego wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020
Kształcenie zawodowe
W ciągu ostatnich 10 lat szkolnictwo zawodowe w Polsce uległo istotnym przekształceniom.
W latach 2011-2015, wprowadzono szereg zmian w systemie kształcenia zawodowego,
mających na celu poprawę jego efektywności i jakości, a także lepsze dostosowanie go do
potrzeb rynku pracy. W dużej mierze reformy te zostały utrzymane, jednak Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz jej nowelizacja: Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o
zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw, wprowadziły poważne zmiany w organizacji placówek kształcenia zawodowego.
Poprzedni ustrój obejmował głównie 3-letnie zasadnicze szkoły zawodowe oraz 4-letnie
technika, w których kontynuowali naukę absolwenci dotychczasowych gimnazjów.
Ukończenie jednej z tych szkół pozwalało na zdobycie kwalifikacji w określonym zawodzie,
przy czym, w przypadku technikum, możliwe było dodatkowo przystąpienie do egzaminu
maturalnego i kontynuacja nauki m.in. w szkole wyższej. Natomiast absolwent zasadniczej
szkoły zawodowej dalszą naukę mógł podjąć jedynie w II klasie liceum ogólnokształcącego.
Reforma szkolnictwa sprawiła, że miejsce dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych
zajęły 3-letnie szkoły branżowe I stopnia. Absolwent szkoły branżowej I stopnia, po zdaniu
egzaminu zawodowego, otrzymuje dyplom zawodowy potwierdzający posiadanie kwalifikacji
w zawodzie, a w przypadku chęci dalszego kształcenia może kontynuować naukę w:
 Szkole branżowej II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono wspólną
kwalifikację dla nauczanego zawodu w szkole branżowej I i II stopnia;
 Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od II klasy.
Zreformowany system kształcenia zawodowego w Polsce obejmuje także inne instytucje,
rozszerzające możliwości nabywania kwalifikacji zawodowych, w tym:
 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla dorosłych.
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W obowiązującej klasyfikacji zawodów, ich opis opiera się na kwalifikacjach, których łącznie
jest ponad 250. W poszczególnych zawodach wyróżnia się do 3 kwalifikacji. Prócz tego,
występuje jeszcze 5 zawodów artystycznych bez wyodrębnionych kwalifikacji7.
Zmiany w zakresie kształcenia zawodowego nie wynikały jednak tylko z reformy szkolnictwa.
Istotne znaczenie dla poprawy jakości kształcenia na Podkarpaciu miała interwencja w
ramach RPO WP, zarówno w perspektywie z lat 2007-2013, jak i 2014-2020. Na wstępie
warto krótko przedstawić sytuację szkolnictwa zawodowego w regionie przed
przystąpieniem do Programu w roku 2014 wraz z kierunkami, które zidentyfikowane zostały
jako najbardziej wymagające wsparcia.
Zgodnie z RPO WP 2014-2020, analiza sytuacji szkół zawodowych w okresie poprzedzającym
interwencję wskazuje, że w poprzednim okresie programowania stworzone zostały dla nich
podstawy dla dalszego wzrostu, a samo kształcenie zawodowe posiadało potencjał, który w
celu rozwoju należało objąć wsparciem. Do najważniejszych wniosków płynących z diagnozy
zaliczyć można:
1. W latach 2008-2012 nastąpił spadek liczby uczniów zasadniczych szkół zawodowych i
techników, przy równoczesnej stosunkowo niezmiennej liczbie placówek kształcenia8;
2. W stosunku do kształcenia ogólnego kształcenie zawodowe cechowało się mniejszym
prestiżem, a co za tym idzie – mniejszym zainteresowaniem ze strony potencjalnych
uczniów9;
3. Przy doborze kierunków kształcenia przez dyrekcję szkół zdecydowanie częściej
kierowano się modą i zainteresowaniami uczniów niż tendencjami i
zapotrzebowaniem rynku pracy, co skutkowało niedostosowaniem kształcenia do
faktycznych potrzeb potencjalnych pracodawców10;
4. Dzięki dotychczasowym działaniom skierowanym na rozwijanie bazy dydaktycznej, co
czwarty z dyrektorów placówek kształcenia zawodowego oceniał swoją bazę jako
odpowiadającą potrzebom nowoczesnego stanowiska pracy11;
5. Do najistotniejszych potrzeb rozwojowych dyrektorzy szkół zawodowych zaliczali:
modernizację i doposażenie bazy dydaktycznej, przede wszystkim bazy związanej z
zajęciami zawodowymi12, jak warsztaty czy pracownie praktycznej nauki zawodu;
6. System kształcenia i doskonalenia zawodowego kadr nauczycielskich w
województwie podkarpackim nie zapewnia wystarczającego wsparcia dla placówek
kształcenia i nauczycieli13;
7

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-vocational-upper-secondaryeducation-35_pl [dostęp na dzień: 17.05.2021].
8
Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL,
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, IPM sp. z o.o., Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., KatowiceKraków 2020, s. 19-20.
9
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 19.
10
Ibid., s. 24.
11
Ibid., s. 26.
12
Ibid., s. 25.
13
Informacja na podstawie wyników kontroli NIK przeprowadzonej na terenie 7 województw, w tym
podkarpackiego. Kontrolą objęto lata szkolne 2009/2010 i 2010/2011 (Organizacja i finansowanie kształcenia i
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7. Wskutek niskiego poziomu współpracy szkół z przedsiębiorcami i niemożności
aktualizowania praktycznych umiejętności przez kadry dydaktyczne, w regionie
szczególnie nisko oceniano nauczycieli praktycznej nauki zawodu14;
8. Umiejętności informatyczne nauczycieli były na dość dobrym poziomie15, istniała
jednak potrzeba wsparcia kadr dydaktycznych w zakresie wykorzystania nowych
technologii w procesie nauczania;
9. Konieczne jest inwestowanie w jakościowy rozwój szkół zawodowych, tak by
zapewniały one wysoki poziom kształcenia i odpowiednią liczbę uczniów16.
Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na identyfikację obszarów, które należało wesprzeć w
perspektywie 2014-2020. W celu zniwelowania braków i podniesienia jakości kształcenia
zawodowego na Podkarpaciu, w ramach Programu, przyjęto OP VI Spójność przestrzenna i
społeczna, dotyczący dostosowania infrastruktury edukacyjnej do aktualnych potrzeb w celu
wzrostu kompetencji kadr gospodarki opartej na wiedzy oraz OP IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, koncentrującą się na podniesieniu kompetencji uczniów w zakresie
języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji informatycznych, oraz
kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W
celu silniejszego zintegrowania kształcenia z potrzebami rynku pracy, w ramach OP IX
zaplanowane zostały również działania zmierzające do nawiązania współpracy szkół
zawodowych z regionalnymi przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, zwłaszcza w
zakresie zapewnienia uczniom wysokiej jakości praktyk i staży zawodowych, umożliwiających
im poznanie rzeczywistych warunków pracy i nabycie doświadczenia cennego z punktu
widzenia przyszłych pracodawców. Działania w celu poprawy jakości kształcenia wsparto
dodatkowo doposażaniem placówek edukacji zawodowej w nowoczesny sprzęt oraz
niezbędne materiały dydaktyczne17.
W związku z reformą szkolnictwa, która miała miejsce w okresie wdrażania Programu,
poniższa analiza zmian, jakie od 2014 roku zaszły w zakresie kształcenia zawodowego,
obejmuje odpowiednio okres od 2013 do 2016, 2018 lub 2019 roku dla szkół zawodowych (w
zależności od omawianego aspektu i dostępnych danych) i okres od 2017 do 2019 roku dla
szkół branżowych I stopnia.
W latach 2013-2016 liczba placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży na Podkarpaciu
zmalała o 3,4 p.p. Spadek wystąpił również w ujęciu krajowym (o 2,6 p.p.). W kolejnych
latach zasadnicze szkoły zawodowe oficjalnie już nie istniały, a ich miejsce zastąpiły szkoły

doskonalenia zawodowego nauczycieli, Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, s. 5); za:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 21.
14
Ocena rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie podkarpackim w kontekście Działania 9.2 PO KL,
Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, IPM sp. z o.o., Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., KatowiceKraków 2020, s. 31.
15
Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Departament
Społeczeństwa Informacyjnego, s. 58.
16
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 23.
17
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 10-12.
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branżowe I stopnia. W pierwszym roku ich funkcjonowania liczba placówek w Polsce
wyniosła 1 167, a 2 lata później – już o 116 więcej. W samym województwie podkarpackim
ich liczba w latach 2017-2019 wzrosła do 70 placówek (wzrost o 6 jednostek).
Tabela 8. Liczba zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży
Zasadnicze szkoły zawodowe
dla młodzieży bez specjalnych

Polska
Podkarpackie

2013
1 334
73

Zasadnicze szkoły
Ogółem
zawodowe dla
młodzieży specjalne
2016
2013
2016
2013
1 290
374
373
1 708
72
15
13
88

2016
1 663
85

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Tabela 9.Liczba branżowych szkół I stopnia

Polska
Podkarpackie

Szkoły branżowe I stopnia – ogółem
2017
1 167
64

2019
1 283
70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

W I klasach zasadniczych szkół zawodowych w 2013 roku w Polsce, kształciło się łącznie
184 454 uczniów, a w roku 2018 natomiast – o 137 919 osób mniej. Na samym Podkarpaciu
liczba pierwszoklasistów w analizowanym okresie zmalała o 7 694. Liczba uczniów klas
pierwszych w szkołach branżowych wzrosła natomiast z 2 759 w 2017 roku do 5 144 w roku
2019.
Tabela 10. Liczba uczniów w I klasach zasadniczych szkół zawodowych

Polska
Podkarpackie

Zasadnicze szkoły
Zasadnicze szkoły
Ogółem
zawodowe dla młodzieży zawodowe dla
bez specjalnych
młodzieży specjalne
2013
2018
2013
2018
2013
171 779
43 734
12 675
2 801
184 454
9 993
2 713
564
150
10 557

2018
46 535
2 863

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Tabela 11. Liczba uczniów w I klasach szkół branżowych I stopnia

Polska
Podkarpackie

Branżowe szkoły I stopnia Branżowe szkoły I
Ogółem
bez specjalnych
stopnia specjalne
2017
2019
2017
2019
2017
50 400
101 312
3 828
6 717
54 228
2 613
4 862
146
282
2 759

2019
108 029
5 144

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Dostępne dane dotyczące absolwentów placówek kształcenia zawodowego odnoszą się
wyłącznie do zasadniczych szkół zawodowych. W latach 2013-2020 ich liczba ogółem zmalała
z 4 100 do 2 698.
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Tabela 12. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych

Polska
Podkarp
ackie

Zasadnicze szkoły
Zasadnicze szkoły
Ogółem
zawodowe dla młodzieży
zawodowe dla młodzieży
bez specjalnych
specjalne
2013
2019
2013
2019
2013
63 142
39 763
4 109
2 361
67 251
3 880
2 572
220
126
4 100

2019
42 124
2 698

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

W porównaniu z sytuacją z roku 2013, nastąpił natomiast wzrost nauczycieli zatrudnionych w
podkarpackim szkolnictwie zawodowym. W 2013 roku, w zasadniczych szkołach
zawodowych w przeliczeniu na etaty, pracowało 11 429,1 osób. Dane z okresu
przełomowego (2017/2018), gdy szkoły zasadnicze zawodowe zmieniano na branżowe,
wskazują, że systematycznie malała liczba nauczycieli zasadniczych szkół zawodowych, rosła
natomiast – zatrudnionych w szkołach branżowych (ich liczba w 2019 roku wyniosła
13 076,3).
Tabela 13. Nauczyciele w zasadniczych szkołach zawodowych pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty

Polska
Podkarpackie

Zasadnicze szkoły
Zasadnicze szkoły
Ogółem
zawodowe dla
zawodowe dla
młodzieży bez
młodzieży specjalne
specjalnych
2013
2018
2013
2018
2013
11 429,1
9 136,3
2 369,4
2 292,8
557,4
741,5
633,0
190,3
108,5
29,1

2018
2 926,8
219,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Tabela 14. Nauczyciele w szkołach branżowych I stopnia pełnozatrudnieni i
niepełnozatrudnieni w przeliczeniu na etaty

Polska
Podkarpackie

Branżowe szkoły I stopnia Branżowe szkoły I
Ogółem
dla młodzieży bez
stopnia dla młodzieży
specjalnych
specjalne
2017
2019
2017
2019
2017
4 108,5
10 400,3
1 040,1
2 676,0
5 148,6
260,5
681,6
55,1
107,7
315,6

2019
13 076,3
789,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL.

Kształcenie ustawiczne
Stale zmieniające się warunki pracy wymagają dostosowywania się do zachodzących zmian.
Potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników, a nawet
przekwalifikowywania, czy nawet zmiana kierunku działalności danego przedsiębiorstwa,
uwidoczniła m.in. sytuacja pandemiczna, która dotknęła niemal każdą branżę. Wymusiło to
zastosowanie nowych, często nieznanych wcześniej rozwiązań, a przede wszystkim, potrzebę
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podnoszenia umiejętności i poszerzania wiedzy związana jest z nieustannym rozwojem nauki
i techniki.
Na potrzebę tą odpowiada idea kształcenia ustawicznego ciągłego, określanego jako ogół
procesów oświatowych i wychowawczych, będących przedłużeniem kształcenia w szkołach
podstawowych, średnich i zasadniczych oraz wyższych. Pełni ono następujące funkcje:
 Adaptacyjną (przystosowanie się do zmian);
 Wyrównawczą (wyrównanie braków w dotychczasowym kształceniu);
 Renowacyjną (przyswojenie nowych treści i umiejętności w związku z postępem
techniki i nauki).
Proces kształcenia ustawicznego umożliwia wszechstronny rozwój dorosłego już człowieka i
może być realizowany zarówno indywidualnie, jak i grupowo, czy w ramach określonych
instytucji. W Polsce kształcenie ustawiczne cechują:
 Wielość organizatorów (instytucji nauczania);
 Różnorodność form edukacji;
 Wielopoziomowość;
 Ciągłość i wewnętrzna spójność.
Może ono mieć formę szkolną (m.in. szkoły dla dorosłych, jak np. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, szkoły prywatne czy publiczne) i pozaszkolną (prowadzone przez organizacje
społeczno-polityczne, fundacje i stowarzyszenia, zakłady pracy czy kluby zainteresowań).
Najpopularniejszą formę kształcenia ustawicznego stanowią kursy zawodowe. Można
również uczyć się za pomocą Internetu, poprzez lekturę edukacyjną czy uczestnictwo w
seminariach18.
Istotne znaczenie dla popularyzacji i poprawy jakości kształcenia ustawicznego na
Podkarpaciu miała interwencja w ramach Programu. Na wstępie warto krótko przedstawić
sytuację kształcenia w regionie przed przystąpieniem do jego wdrażania w roku 2014 oraz
kierunki, które zidentyfikowano jako najbardziej wymagające wsparcia. Zgodnie z RPO WP
2014-2020, do najważniejszych wniosków płynących z diagnozy zaliczyć można:
1. Badania zjawiska wykluczenia cyfrowego i współczesne teorie wskazują, że
ograniczenia infrastrukturalne mają stosunkowo mniejsze znaczenie, coraz
istotniejsze stają się natomiast bariery o charakterze miękkim, jak brak motywacji,
wiedzy i umiejętności korzystania z możliwości technologicznych19;
2. Wśród osób niekorzystających z Internetu przeważają osoby starsze20;
3. Województwo podkarpackie cechowało się najniższym odsetkiem osób biorących
udział w kształceniu ustawicznym. W 2011 roku, pod względem odsetka osób między
25 a 64 rokiem życia kształcących się ustawicznie, region zajmował 249. miejsce na

18

http://srpq.gr/ksztalcenie-ustawiczne.html
J.C. Witte, S.E. Mannon, The Internet and Social Inequalities, Taylor & Francis, 2010; za: Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 20.
20
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 20.
19
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295 regionów unijnych, których dane były dostępne. Tak niski wynik negatywnie
wpływa na możliwości innowacyjne województwa, jak i na regionalny rynek pracy21;
4. W latach 2008-2013 nastąpił znaczny wzrost liczby bezrobotnych zarejestrowanych
(wzrost o 33,4 p.p.)22;
5. Wskaźnik zatrudnienia w regionie osób w wieku 20-64 lata pod koniec 2013 roku
wyniósł 62,4%23. Cel krajowy Strategii Europa 2020 wynosi 71,0% na rok 2020, a na
rok 2023 – 71,6%24;
6. Wskaźnik odsetka osób bezrobotnych w wieku 50+ w ogóle bezrobotnych był wysoki i
wykazywał tendencję rosnącą25;
7. W regionie diagnozowano wysoki stopień występowania zjawiska długotrwałego
bezrobocia26;
8. W 2012 roku wskaźnik zatrudnienia osób między 15 a 29 rokiem życia wynosił 35,0%,
natomiast dla osób w wieku 50+ – 34,1%27;
9. Występowała niska aktywność przedsiębiorców w obszarze podnoszenia kwalifikacji
pracowników, wynikająca m.in. z wysokich kosztów szkoleń i niskiego poziomu
świadomości pracodawców w zakresie korzyści płynących z inwestowania w rozwój
kadr pracowniczych28.
Przeprowadzona diagnoza pozwoliła na identyfikację najbardziej problemowych obszarów
dotyczących kształcenia ustawicznego i zaproponowanie kierunków wsparcia, które
pozwoliłyby na zniwelowanie występujących braków. W tym celu w ramach Programu
przyjęto OP VI Spójność przestrzenna i społeczna, dotyczącą dostosowania infrastruktury
edukacyjnej do aktualnych potrzeb w celu wzrostu kompetencji kadr gospodarki opartej na
wiedzy, OP VII Regionalny rynek pracy, obejmującą pomoc osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy, przede wszystkim osobom będącym w trudnej sytuacji na rynku pracy
oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników firm, a także OP IX Jakość edukacji i kompetencji
w regionie, w ramach której zaplanowane zostały działania służące upowszechnianiu
kształcenia ustawicznego, głównie wśród grup osób wykazujących największą lukę
kompetencyjną tj. osób po 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach i
kompetencjach29.
21

BDL.
Diagnoza potrzeb rozwojowych regionu w kontekście realizacji komponentu regionalnego POKL w
województwie podkarpackim, Raport końcowy z badania ewaluacyjnego, Kutno 2013, ASM – Centrum Badań i
Analiz Rynku Sp. z o.o., s. 66; za: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 20142020, Rzeszów 2021, s. 22.
23
BDL.
24
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 34.
25
BDL; za: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s.
34.
26
BDL.
27
BDL
28
,,Pracodawcy Podkarpacia” Raport końcowy – Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy, Rzeszów 2013, s.
148 – 159; za:
29
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Rzeszów 2021, s. 10-12.
22

32 | S t r o n a

8.1.3. Charakterystyka realizowanych projektów
W poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące liczby projektów realizowanych w
ramach każdego z analizowanych działań/ poddziałań, ich wartości, wydatków
kwalifikowanych oraz wysokości dofinansowania ze środków UE. Udział finansowania
unijnego w ogóle wydatków kwalifikowalnych waha się od 71,3% w przypadku poddziałania
6.4.2, poprzez 72,0% w działaniu 8.5 do 85,0% w przypadku działań realizowanych w ramach
OP IX. Wszystkie z realizowanych działań finansowane są w formie dotacji bezzwrotnej.

7

53 750 20
9,71

53 750 20
9,71

9.3

109

9.4

75

9.5

80

83 236 00
8,79
103 231 8
49,73
108 060 5
86,34
8 322 000
,00

83 236 00
8,79
103 231 8
49,73
108 060 5
86,34
8 322 000
,00

9.6.2

5

Zakończone
finansowanie [%]

7.5

83 551 15
4,03
38
676 334,0
4
70 750 60
7,34
87 747 07
1,97
91 851 49
8,24
7 073 700
,00

Forma
finansowania

117 141 8
05,20

Wartość
dofinansowania
unijnego [%]

Wartość
dofinansowania
unijnego

140 083
087,61

6.4.2

Wartość
projektów
22

Działanie/
Poddziałanie

Wydatki
kwalifikowalne

Liczba projektów

Tabela 15. Finansowanie projektów

71,3%

86,4%

72,0%

42,9%

85,0%
85,0%

Dotacja
bezzwrot
na

57,8%
82,7%

85,0%

96,3%

85,0%

80,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 r.

W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono dane dotyczące miejsca i obszaru realizacji
projektów, oraz okresu, w którym poszczególne działania są wdrażane. Projekty realizowane
w ramach poddziałania 6.4.2 dotyczą obszaru powiatu (100,0%) i wdrażane są najczęściej w
małych obszarach miejskich (72,7%). Wszystkie z projektów realizowanych w ramach
działania 7.5 obejmują obszar powiatu (100,0%) i realizowane są najczęściej w małych
obszarach miejskich (71,4%). Projekty realizowane w ramach działania 9.3 obejmują
najczęściej obszar całego województwa (83,5%) oraz małe obszary miejskie (71,6%). W
ramach działania 9.4 realizowane są natomiast najczęściej projekty obejmujące obszar
powiatu (89,3%). Ponad połowa z nich wdrażana jest w małych obszarach miejskich (54,7%).
Z kolei projekty wdrażane w ramach działania 9.5 w większości obejmują swym zakresem
obszar całego województwa (83,8%). 51,3% z nich realizowanych jest w małych obszarach
miejskich. Interwencja w ramach ostatniego z analizowanych poddziałań – poddziałania 9.6.2
– obejmuje obszar całego regionu (100,0%) i realizowana jest w dużych obszarach miejskich
(100,0%).
33 | S t r o n a

Okres wdrażania projektów z analizowanych działań/poddziałań obejmuje ogółem okres od
02.04.2014 roku do końca roku 2022.
Tabela 16. Miejsce i obszar realizacji projektów oraz okres ich realizacji
Działanie/
Poddziałanie

6.4.2
7.5
9.3
9.4
9.5
9.6.2

Miejsce realizacji
projektów

Typ obszaru, na którym
realizowane są projekty

Okres
realizacji*

Powiat

Duże
Małe
Obszary
obszary
obszary
wiejskie
miejskie
miejskie
13,6%
72,7%
13,6%
28,6%
71,4%
0,0%
21,1%
71,6%
7,3%
29,3%
54,7%
16,0%
38,8%
51,3%
10,0%
100,0%
0,0%
0,0%

02.04.2014
r. –
31.12.2022
r.

100,0%
100,0%
16,5%
89,3%
16,2%
0,0%

Województwo

0,0%
0,0%
83,5%
10,7%
83,8%
100,0%

*Od momentu rozpoczęcia pierwszego z projektów do szacowanego czasu zakończenia ostatniego z nich.
**Obejmuje ogół placówek realizujących kształcenie w różnych formach, w tym: szkoły i placówki oświatowe,
szkoły wyższe oraz placówki takie jak szkoły językowe, itp.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 r.

W poniższej tabeli zamieszczone zostały dane dotyczące typów projektów realizowanych w
ramach analizowanych działań i poddziałań, a także typów wdrażających je beneficjentów. W
przypadku Poddziałania 6.4.2 przeważają projekty konkursowe, stanowiące 77,3% ogółu
projektów oraz działania dotyczące tworzenia, modernizacji lub doposażania infrastruktury
dydaktycznej szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego, zwłaszcza
infrastruktury służącej praktycznej nauce zawodu, z uwzględnieniem preferencji dla branż
mających strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki (77,3%). Nieco rzadziej realizowane
są projekty dotyczące budowy, modernizacji lub wyposażania istniejącej infrastruktury
dydaktycznej PWSZ w zakresie uruchamiania nowych kierunków kształcenia bądź poprawy
istniejącej oferty dydaktycznej związanej z inteligentnymi specjalizacjami czy wynikającej ze
Strategii Rozwoju Regionalnego oraz odpowiadającej na zapotrzebowanie rynku pracy, z
uwzględnieniem preferencji dla branż o strategicznym znaczeniu (22,7%). Projekty
realizowane w ramach działania 7.5, działania 9.3, działania 9.4 oraz działania 9.5 mają
charakter konkursowy (po 100,0%). Ich zakres obejmuje odpowiednio wsparcie usług
rozwojowych w regionie, w tym poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników firm
(Działanie 7.5), nabywanie lub podnoszenie kompetencji cyfrowych i nabywanie kwalifikacji
językowych (Działanie 9.3), dostosowanie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb gospodarki i rynku pracy, oraz wzrost zaangażowania instytucji z
otoczenia społeczno-gospodarczego placówek kształcenia (Działanie 9.4) oraz nabywanie i
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (Działanie 9.5). W
przypadku Poddziałania 9.6.2 realizowane są wyłącznie projekty pozakonkursowe (100,0%),
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obejmujących wdrażanie programów stypendialnych skierowanych do uczniów będących w
trudnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach zawodowych i osiągających wysokie
wyniki w nauce (100,0%).

35 | S t r o n a

Tabela 17. Typy projektów oraz beneficjentów
Typy projektów
(konkursowe/pozakonkursowe)
Działanie/
Poddziałanie
Konkursowe Pozakonkursowe
6.4.2

77,3%

22,7%

Typy projektów (zakres interwencji)
Typy beneficjentów
Zakres





7.5

100,0%

0,0%



Jednostki samorządu
terytorialnego;
Szkoły i inne placówki
realizujące kształcenie**;
Skarb Państwa;
Inne.

Wszystkie podmioty – z
wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy
osób prowadzących
działalność gospodarczą
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Budowa, przebudowa, nadbudowa i/lub zakup
wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół
zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego
w szczególności dla laboratoriów, pracowni i
warsztatów, z uwzględnieniem preferencji dla
branż mających strategiczne znaczenie dla rozwoju
gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym,
identyfikowanych w dokumentach strategicznych
lub definiujących inteligentne specjalizacje.
Budowa, przebudowa oraz nadbudowa i/lub
wyposażenie istniejącej infrastruktury dydaktycznej
państwowych wyższych szkół zawodowych w
zakresie uruchamiania nowych kierunków
kształcenia lub poprawy istniejącej oferty
dydaktycznej związanej z inteligentnymi
specjalizacjami i/lub wynikającej ze Strategii
Rozwoju Regionalnego oraz odpowiadającej
zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy, z
uwzględnieniem preferencji dla branż mających
strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki na
poziomie krajowym i regionalnym.
Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym
podnoszenie kwalifikacji pracowników,
wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych
przedsiębiorstwa.

Odsetek
projektów
77,3%

22,7%

100,0%

Działanie/
Poddziałanie

Typy projektów
(konkursowe/pozakonkursowe)

Typy projektów (zakres interwencji)
Typy beneficjentów

Konkursowe Pozakonkursowe

Zakres

Odsetek
projektów

lub oświatową na
podstawie przepisów
odrębnych).
9.3

100,0%

0,0%












9.4

100,0%

0,0%









Spółki z o.o.;
Spółki komandytowe;
Spółki cywilne;
Spółki akcyjne;
Spółki jawne;
Szkoły i inne placówki
realizujące kształcenie**;
Fundacje;
Stowarzyszenia;
Izba Gospodarcza;
Osoby fizyczne
wykonujące działalność
gospodarczą;
Inne.
Jednostki samorządu
terytorialnego;
Szkoły i inne placówki
realizujące kształcenie**;
Spółki z o.o.;
Stowarzyszenia;
Osoby fizyczne
wykonujące działalność
gospodarczą;
Inne.
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Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji
lub zdobywania i poprawy kompetencji cyfrowych i
uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji cyfrowych i językowych.

100,0%

Dostosowanie form, metod i warunków
prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego
do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także
zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i
szkolenia zawodowego.

100,0%

Działanie/
Poddziałanie
9.5

Typy projektów
(konkursowe/pozakonkursowe)

Typy projektów (zakres interwencji)
Typy beneficjentów

Konkursowe Pozakonkursowe
100,0%

0,0%

Zakres








9.6.2

0,0%

100,0%




Spółki z o.o.;
Szkoły i inne placówki
realizujące kształcenie**;
Spółki komandytowe;
Spółki jawne;
Fundacje;
Stowarzyszenia;
Osoby fizyczne
wykonujące działalność
gospodarczą;
Inne.
Jednostki samorządu
terytorialnego.

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie
kwalifikacji zawodowych przez uczestników
pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia.

Realizacja programów stypendialnych skierowanych
do uczniów znajdujących się w niekorzystnej
sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie
zawodowe i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Odsetek
projektów
100,0%

100,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan
na 3 stycznia 2021 r.

38 | S t r o n a

W poniższej tabeli przedstawione zostały informacje dotyczące obszarów wsparcia
projektów realizowanych w ramach analizowanych działań/ poddziałań oraz ich cele główne i
uzupełniające (w przypadku projektów EFS).
Tabela 18. Obszary wsparcia i cele projektów
Działanie/ Obszary wsparcia projektów
Poddziałanie
6.4.2
 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby
szkolnictwa wyższego;
 Infrastruktura edukacyjna na potrzeby
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
kształcenia osób dorosłych.

7.5

Przystosowywanie pracowników,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

9.3

Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez
całe życie o charakterze formalnym,
nieformalnym i pozaformalnym wszystkich
grup wiekowych, poszerzanie wiedzy,
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły
roboczej oraz promowanie elastycznych
ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo
zawodowe i potwierdzanie nabytych
kompetencji
Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich
jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej
współpracy z pracodawcami

9.4
9.5
9.6.2

Cel
tematyczny
Inwestowanie
w kształcenie,
szkolenie i
szkolenie
zawodowe na
rzecz
zdobywania
umiejętności i
uczenia się
przez całe
życie
Promowanie
trwałego i
wysokiej
jakości
zatrudnienia
oraz wsparcie
mobilności
pracowników
Inwestowanie
w kształcenie,
szkolenie i
szkolenie
zawodowe na
rzecz
zdobywania
umiejętności i
uczenia się
przez całe
życie

Cel uzupełniający
dla projektów EFS

Zwiększanie
dostępności,
stopnia
wykorzystania i
jakości technologii
informacyjnych i
komunikacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 r.
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Ocena efektywności realizowanych projektów
Jedną z metod powalających na określenie efektywności projektów, jest analiza efektywności
kosztowej, która polega na oszacowaniu jednostkowego kosztu osiągnięcia generowanych w
ramach projektu korzyści. Pozwala ona określić, czy wysokość przeznaczonych kosztów jest
adekwatna do osiągniętych rezultatów, a tym samym, czy podjęte działania zaplanowane
zostały w sposób racjonalny.
W poniższej tabeli przedstawiona została analiza efektywności kosztowej projektów
realizowanych w ramach poszczególnych działań/ poddziałań, z uwzględnieniem średniej
wartości przypadającej na jeden projekt oraz jednego uczestnika. Na projekty realizowane w
ramach Poddziałania 6.4.2 przypada średnio 6 367 413,07 zł. Wsparcie ma charakter
infrastrukturalny, w związku z czym w tym przypadku nie uwzględnia się liczby uczestników.
Biorąc pod uwagę rodzaj wsparcia, wysokie koszty wdrożenia projektów są uzasadnione,
obejmują bowiem budowę, modernizację czy doposażanie placówek dydaktycznych, a więc
działania wysoce kosztochłonne, tym bardziej, że w okresie wdrażania nastąpił znaczny
wzrost cen towarów i usług.
Z kolei jeden projekt realizowany w ramach działania 7.5 kosztuje przeciętnie 7 678 601,39 zł
i jest to najwyższa z uśrednionych wartości projektów. Natomiast na każdego z uczestników
przypada przeciętnie 8 436,70 zł, co zasadniczo usprawiedliwia wysokie koszty projektów – w
ramach działania wsparciem rozwojowym objęto ogółem 7 208 osób, pracowników i
przedsiębiorców sektora MŚP. Biorąc pod uwagę koszty szkoleń i kursów zawodowych, które
wpisane zostały do Bazy Usług Rozwojowych, w zależności od branży, tematyki i zakresu
szkoleń, ich ceny wahają się między 0,00 zł w przypadku szkoleń darmowych, aż do 295
200,00 zł brutto za jedną osobę (tabela 19). Ze względu na bogatą i dostępną ofertę
edukacyjną oraz na możliwość indywidualnego wyboru szkolenia lub kursu przez
uczestników, poniesione w ramach działania nakłady należy uznać za uzasadnione.
Pojedyncza interwencja w ramach działania 9.3 kosztuje średnio 763 633,11 zł, a w
przeliczeniu na jednego uczestnika wartość ta wynosi 4 926,67 zł. Analiza cen szkoleń
dostępnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych wskazuje, że koszt uczestnictwa w szkoleniu
w zakresie TIK wynosi od 65,00 zł do 66 420,00 zł brutto za osobę, natomiast koszt kursu
językowego – od 349,00 zł do 17 000,00 zł. Biorąc pod uwagę koszty szkoleń i kursów w tych
obszarach, nakłady te nie są przeszacowane.
Na projekty realizowane w ramach działania 9.4 przeznaczane jest średnio 1 376 424,66 zł.
W przeliczeniu na jednego uczestnika wartość ta wynosi 5 918,92 zł. Jest to wartość
uzasadniona z uwagi na szeroki wachlarz wsparcia, obejmujący zarówno poprawę
kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów szkół zawodowych,
nabywanie lub podnoszenie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przez uczniów, w tym
kompetencji kluczowych, a także tworzenie warunków nauki odzwierciedlających
rzeczywiste środowisko pracy i nawiązywanie lub zacieśnienie współpracy w regionalnymi
przedsiębiorcami.
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Na jeden projekt realizowany w ramach działania 9.5 przypada średnio 1 350 757,33 zł, a na
jednego uczestnika projektu – 3 823,12 zł. Jest to wartość optymalna, uwzględniająca
zróżnicowane koszty poszczególnych pozaszkolnych form kształcenia.
Koszt wdrożenia projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 wynosi średnio 1 664 400,00 zł,
natomiast koszt wsparcia jednego ucznia – 5 914,71 zł. Biorąc pod uwagę zarówno kryteria
wyboru uczniów – trudną sytuację materialną ich rodzin oraz wysokie osiągnięcia w nauce –
jak i zakres wsparcia, tj. objęcie zdolnych uczniów Indywidualnymi Planami Rozwoju i
zapewnienie im niezbędnych środków do samodoskonalenia, w tym poprzez możliwość
udziału w kursach i szkoleniach nieobjętych programem nauczania – poniesione nakłady
należy uznać za uzasadnione.
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Tabela 19. Analiza efektywności kosztowej projektów z uwzględnieniem wartości przypadającej na jeden projekt i jednego uczestnika
Działanie/
Poddziałanie

Liczba projektów

6.4.2
7.5
9.3
9.4
9.5
9.6.2

Liczba uczestników Średnia liczba
projektów ogółem* osób wspartych
w ramach
jednego projektu

22
7
109
75
80
5

6 371
22 025
27 500
28 265
1 359

910
202
367
353
680

Wartość projektów

140 083 087,61
53 750 209,71
83 236 008,79
103 231 849,73
108 060 586,34
8 322 000,00

Uśredniona
wartość jednego
projektu**

6 367 413,07
7 678 601,39
412 059,45
1 376 424,66
1 350 757,33
1 664 400,00

Wysokość
wsparcia w
przeliczeniu na
jednego uczestnika
projektu***
8 436,70
3 779,16
3 753,89
3 823,12
6 123,62

*Suma osiągniętych wartości wskaźników produktu określających liczbę osób wspartych w ramach poszczególnych działań/poddziałań. **Wartość projektów/Liczba projektów
***Wartość projektów/ Liczba uczestników projektów ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan
na 3 stycznia 2021 r. oraz danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

Tabela 20. Koszty szkoleń i kursów zawodowych
Kategoria

Cena najniższa brutto za osobę

Biznes
Zdrowie i medycyna
Informatyka i telekomunikacja
Finanse i bankowość
Prawo jazdy
Prawo i administracja
Techniczne
Języki
Styl życia
Transport i motoryzacja

Cena najwyższa brutto za osobę
123,00
80,00
65,00
61,50
170,00
150,00
150,00
349,00
400,00
369,00
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75 000,00
58 548,00
66 420,00
33 000,00
17 647,00
58 117,50
28 500,00
17 000,00
14 900,00
110 700,00

Kategoria

Cena najniższa brutto za osobę

Ekologia i rolnictwo
Inne

Cena najwyższa brutto za osobę
450,00
0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bazy Usług Rozwojowych, https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/# [dostęp na dzień: 21.05.2021]
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14 900,00
295 200,00

Biorąc pod uwagę typy projektów, w przypadku większości działań/poddziałań całkowita
wartość projektów zbieżna jest z zakresem interwencji. Jedynie w Poddziałaniu 6.4.2
występuje podział. Większość projektów obejmuje bowiem budowę, modernizację i/lub
doposażenie infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, placówek kształcenia
ustawicznego. Średnia wartość wsparcia w tym zakresie wynosi 108 246 022,20 zł i jest to
największa kwota przypadająca na jeden typ projektów. Wysoka alokacja środków przypada
również na działania służące podnoszeniu umiejętności i uzyskiwaniu kwalifikacji
zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie
ich zdolności do zatrudnienia (Działanie 9.5; 108 060 586,34 zł) oraz skoncentrowane na
dopasowaniu form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do
potrzeb gospodarki i rynku pracy, oraz na zwiększaniu zaangażowania instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących proces
kształcenia i szkolenia zawodowego (Działanie 9.4; 103 231 849,73 zł). Równocześnie jednak
działania te cechowały się największą liczbą uczestników – ostatecznych odbiorców wsparcia
– co pozwala uzasadnić wysokość kosztów projektów.
Tabela 21. Analiza efektywności kosztowej projektów ze względu na typy projektów
(zakres interwencji)
Działanie/ Poddziałanie

6.4.2

Typy projektów (zakres interwencji)
Zakres
Budowa, przebudowa, nadbudowa
i/lub zakup wyposażenia
infrastruktury dydaktycznej szkół
zawodowych, placówek kształcenia
ustawicznego w szczególności dla
laboratoriów, pracowni i
warsztatów, z uwzględnieniem
preferencji dla branż mających
strategiczne znaczenie dla rozwoju
gospodarki na poziomie krajowym i
regionalnym, identyfikowanych w
dokumentach strategicznych lub
definiujących inteligentne
specjalizacje
Budowa, przebudowa oraz
nadbudowa i/lub wyposażenie
istniejącej infrastruktury
dydaktycznej państwowych wyższych
szkół zawodowych w zakresie
uruchamiania nowych kierunków
kształcenia lub poprawy istniejącej
oferty dydaktycznej związanej z
inteligentnymi specjalizacjami i/lub
wynikającej ze Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz odpowiadającej
zidentyfikowanym potrzebom rynku
pracy, z uwzględnieniem preferencji
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Wartość projektów*

108 246 022,20

31 837 065,37

Działanie/ Poddziałanie

7.5

9.3

9.4

9.5

9.6.2

Typy projektów (zakres interwencji)
Zakres
dla branż mających strategiczne
znaczenie dla rozwoju gospodarki na
poziomie krajowym i regionalnym

Dofinansowanie usług rozwojowych,
w tym podnoszenie kwalifikacji
pracowników, wynikających z
diagnozy potrzeb rozwojowych
przedsiębiorstwa
Szkolenia lub inne formy uzyskiwania
kwalifikacji lub zdobywania i
poprawy kompetencji cyfrowych i
uzyskiwanie kwalifikacji językowych,
skierowane do osób dorosłych, które
z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub
kwalifikacji cyfrowych i językowych
Dostosowanie form, metod i
warunków prowadzenia kształcenia i
szkolenia zawodowego do wymagań
gospodarki i rynku pracy, a także
zwiększenie zaangażowania instytucji
z otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących
proces kształcenia i szkolenia
zawodowego
Podnoszenie umiejętności oraz
uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych
przez uczestników pozaszkolnych
form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia
Realizacja programów
stypendialnych skierowanych do
uczniów znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji materialnej,
kształcących się w szkołach
ponadpodstawowych prowadzących
kształcenie zawodowe i osiągających
wysokie wyniki w nauce

Wartość projektów*

53 750 209,71

83 236 008,79

103 231 849,73

108 060 586,34

8 322 000,00

*W przypadku Poddziałania 6.4.2 całkowita wartość projektów realizowanych w ramach poddziałania podzielona została
przez liczbę projektów obejmujących odpowiednio pierwszy (17 projektów) i drugi z zakresów interwencji (5 projektów).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Lista projektów realizowanych z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2014-2020 - stan na 3 stycznia 2021 r.

Kolejny etap analizy efektywności kosztowej projektów realizowanych w ramach OP VI, OP
VII i OP IX RPO WP 2014-2020 obejmuje szacowany koszt zrealizowania wartości
jednostkowej przyjętych wskaźników produktu i rezultatu, z uwzględnieniem wartości
osiągniętych od początku realizacji projektów. Została ona przedstawiona osobno dla
kształcenia zawodowego i ustawicznego.

8.2.
Ocena efektów wsparcia dotyczących kształcenia
zawodowego:
8.2.1. Logika interwencji w zakresie kształcenia zawodowego30
W obszarze kształcenia zawodowego, na etapie programowania celów RPO WP 2014-2020,
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 zawodowymi31.
Do wyzwań kształcenia zawodowego województwa podkarpackiego przed 2014 r. zaliczyć
można również wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz modernizacja
i dostosowanie procesów kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy.
W związku ze zidentyfikowanymi wyzwaniami województwa, przyjęta w ramach Programu
logika interwencji zakłada, że cele rozwojowe regionu w zakresie szkolnictwa zawodowego
uwzględniały działania zmierzające do wzrostu jakości kształcenia, m.in. poprzez poprawę
warunków nauczania, obejmującą modernizację i doposażenie placówek, oraz poprzez
doszkalanie kadr dydaktycznych, dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia
kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, nawiązanie
i rozwój współpracy szkół z regionalnymi przedsiębiorcami i instytucjami rynku czy rozwijanie
u uczniów niezbędnych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych. Co więcej,
zdolnych uczniów szkół zawodowych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
objęto pomocą finansową w formie stypendiów.
Zaplanowana logika interwencji pozwoliła osiągnąć zakładane efekty Programu (produkty
i rezultaty) lub – w przypadku rezultatów możliwych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie
– pozwoli na to w przyszłości.
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

30

Pytanie badawcze: 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?
31
RPO WP 2014-2020.
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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 (szczegółowa analiza wskaźników przedstawiona została w podrozdziale 8.2.2).
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 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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Tabela 22. Szczegółowe odtworzenie logiki interwencji RPO WP 2014-2020 w zakresie kształcenia zawodowego
Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Wzmocnienie i
efektywne
wykorzystanie
gospodarczych i
społecznych
potencjałów
regionu dla
zrównoważonego
i inteligentnego
rozwoju
województwa

EDUKACJA
Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów
oraz modernizacja i
dostosowanie procesów
kształcenia do potrzeb
regionalnego rynku pracy
poprzez:
 Upowszechnienie w
szkołach
indywidualizacji
nauczania oraz
rozwijanie u uczniów
kompetencji
kluczowych i
właściwych postaw
oraz umiejętności
niezbędnych na rynku
pracy;
 Przygotowanie szkół i
nauczycieli do
wykorzystywania ICT
w procesie
kształcenia;
 Kształcenie i
doskonalenie
zawodowe nauczycieli,
w szczególności
nauczycieli
przedmiotów
zawodowych i

EDUKACJA
 Wzrost
kompetencji
kluczowych
wśród uczniów w
zakresie TIK,
nauk
matematycznoprzyrodniczych,
języków obcych,
kreatywności,
innowacyjności i
pracy zespołowej
oraz
upowszechnienie
indywidualnego
podejścia do
ucznia ze
szczególnymi
potrzebami
edukacyjnymi;
 Zwiększenie
uczestnictwa
nauczycieli w
kształceniu i
doskonaleniu
zawodowym, w
tym nauczycieli
szkół
zawodowych, w
szczególności w

Oś
priorytetowa

OP VI
Spójność
przestrzenna
i społeczna

Działanie/
Poddziałanie

6.4.2
Kształcenie
zawodowe i
ustawiczne
oraz PWSZ
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Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Lepsze warunki
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego

1. Budowa,
przebudowa,
nadbudowa i/lub
zakup wyposażenia
infrastruktury
dydaktycznej szkół
zawodowych,
placówek kształcenia
ustawicznego w
szczególności dla
laboratoriów,
pracowni i
warsztatów, z
uwzględnieniem
preferencji dla branż
mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju gospodarki
na poziomie
krajowym i
regionalnym,
identyfikowanych w
dokumentach
strategicznych lub
definiujących
inteligentne
specjalizacje.
2. Budowa, przebudowa
oraz nadbudowa
i/lub wyposażenie
istniejącej

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
kształcenia
zawodowego
[szt.]
Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
szkół wyższych
[szt.].

Liczba uczniów
korzystających z
objętej
wsparciem
infrastruktury
edukacyjnej –
kształcenie
zawodowe.

Cel RPO WP

Wyzwanie
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu;
 Poprawę jakości
szkolnictwa
zawodowego na skutek
rozwijania współpracy
placówek kształcenia
zawodowego z ich
otoczeniem społecznogospodarczym, w
szczególności z
pracodawcami.

Oczekiwane
rezultaty
zakresie
wykorzystywania
TIK w nauczaniu;
 Wzrost
zatrudnienia
absolwentów
szkół
prowadzących
kształcenie
zawodowe.

Oś
priorytetowa

OP IX Jakość
edukacji i
kompetencji
w regionie

Działanie/
Poddziałanie

9.4 Poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego
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Cel działania/
poddziałania

Wzrost
zatrudnienia
absolwentów
szkół

Typy projektów
infrastruktury
dydaktycznej
państwowych
wyższych szkół
zawodowych w
zakresie
uruchamiania
nowych kierunków
kształcenia lub
poprawy istniejącej
oferty dydaktycznej
związanej z
inteligentnymi
specjalizacjami i/lub
wynikającej ze
Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz
odpowiadającej
zidentyfikowanym
potrzebom rynku
pracy, z
uwzględnieniem
preferencji dla branż
mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju gospodarki
na poziomie
krajowym i
regionalnym
1. Dostosowanie
form, metod i
warunków
prowadzenia

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Liczba
nauczycieli
kształcenia
zawodowego

Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetowa

Działanie/
Poddziałanie

Cel działania/
poddziałania
prowadzących
kształcenie
zawodowe
poprzez
poprawę
jakości
szkolnictwa
zawodowego
dostosowanego
do potrzeb
rynku pracy
oraz
wzbogacenie
oferty
edukacyjnej
szkół

Typy projektów

a.
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kształcenia i
szkolenia
zawodowego do
wymagań
gospodarki i rynku
pracy, a także
zwiększenie
zaangażowania
instytucji z
otoczenia
społecznogospodarczego
szkół lub placówek
systemu oświaty
prowadzących
proces kształcenia i
szkolenia
zawodowego, w
szczególności
poprzez:
doskonalenie
umiejętności,
kompetencji lub
kwalifikacji
zawodowych
nauczycieli, w tym
nauczycieli
kształcenia
zawodowego i
instruktorów
praktycznej nauki
zawodów w
zakresie
przedmiotów

Wskaźniki
produktu
oraz
instruktorów
praktycznej
nauki zawodu
objętych
wsparciem w
programie [os.]
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
doposażonych
w programie w
sprzęt i
materiały
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji
kształcenia
zawodowego
[szt.]
Liczba uczniów
szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
pracodawcy
[os.]
Liczba uczniów
szkół i
placówek

Wskaźniki
rezultatu
wykorzystujących
doposażenie
zakupione dzięki
EFS [szt.]
Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego
oraz
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu, którzy
uzyskali
kwalifikacje lub
nabyli
kompetencje po
opuszczeniu
programu [os.]
Liczba uczniów,
którzy nabyli
kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne po
opuszczeniu
programu [os.]

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetowa

Działanie/
Poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

b.
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zawodowych lub
praktycznej nauki
zawodu, a także
stosowania metod
oraz form
organizacyjnych
sprzyjających
kształtowaniu u
uczniów
kompetencji
kluczowych oraz
umiejętności
uniwersalnych
niezbędnych na
rynku pracy;
zyskiwanie lub
uzupełnianie
wiedzy,
umiejętności,
kompetencji oraz
kwalifikacji
zawodowych przez
uczniów lub
słuchaczy szkół lub
placówek systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe w tym
uczniów o
specjalnych
potrzebach
edukacyjnych i
rozwojowych;

Wskaźniki
produktu
prowadzących
kształcenie
zawodowe
objętych
wsparciem w
programie [os.]
Liczba uczniów
szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
przedsiębiorcy
nie będącego
pracodawcą (S)
[os.]
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego,
które nawiązały
trwałą
współpracę z
otoczeniem
społecznogospodarczym
(S) [szt.]
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego,
które podniosły

Wskaźniki
rezultatu

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetowa

Działanie/
Poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów
c.

d.
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kształtowanie i
rozwijanie u
uczniów lub
słuchaczy szkół lub
placówek systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe
kompetencji
kluczowych oraz
umiejętności
uniwersalnych
niezbędnych na
rynku pracy;
tworzenie w
szkołach lub
placówkach
systemu oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe
warunków
odzwierciedlających
rzeczywiste
warunki pracy
właściwe dla
nauczanych
zawodów poprzez
wyposażenie
pracowni lub
warsztatów
szkolnych dla
zawodów

Wskaźniki
produktu
jakość procesu
dydaktycznego
i/lub
funkcjonowania
szkoły/
placówki (S)
[szt.]
Liczba uczniów
objętych
wsparciem w
zakresie
rozwijania
kompetencji
kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych
w programie
[os.]

Wskaźniki
rezultatu

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetowa

Działanie/
Poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Liczba
wypłaconych
stypendiów –
szkolnictwo
zawodowe
[szt.]
Liczba uczniów
objętych
wsparciem
stypendialnym
w programie
[os.]

Odsetek
Indywidualnych
Planów Rozwoju
zrealizowanych
zgodnie z
założonymi
celami [%].

szkolnictwa
branżowego;
e. rozwój współpracy
szkół lub placówek
systemu oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe z ich
otoczeniem
społecznogospodarczym.
3. Proces projektowania
Strategii kształcenia
zawodowego
województwa
podkarpackiego.

9.6.2
Wsparcie
stypendialne
dla uczniów
zdolnych –
szkolnictwo
zawodowe
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Wzrost
zatrudnienia
absolwentów
szkół
prowadzących
kształcenie
zawodowe
poprzez
poprawę
jakości
szkolnictwa
zawodowego
dostosowanego
do potrzeb
rynku pracy
oraz
wzbogacenie
oferty

Realizacja programów
stypendialnych
skierowanych do
uczniów znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji
materialnej, kształcących
się w szkołach
ponadpodstawowych
prowadzących
kształcenie zawodowe i
osiągających wysokie
wyniki w nauce.

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetowa

Działanie/
Poddziałanie

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020.
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Cel działania/
poddziałania
edukacyjnej
szkół

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Rysunek 4. Graficzne przedstawienie logiki działania w ramach RPO WP 2014-2020 –
kształcenie zawodowe
Wyzwanie
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz modernizacja i dostosowanie procesów kształcenia do potrzeb
regionalnego rynku pracy

Cel RPO WP 2014-2020
Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i
inteligentnego rozwoju województwa

Zakładane rezultaty wsparcia w ramach Programu
Upowszechnienie
indywidualnego podejścia
do ucznia ze szczególnymi
potrzebami edukacyjnymi

Wzrost zatrudnienia
absolwentów szkół
prowadzących kształcenie
zawodowe.

Zwiększenie uczestnictwa
nauczycieli w kształceniu i
doskonaleniu zawodowym

Wzrost kompetencji
kluczowych wśród uczniów

Kierunek wsparcia
Poprawa jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkół

Działania/Poddziałania
6.4.2 Kształcenie zawodowe i
ustawiczne oraz PWSZ

9.4 Poprawa jakości kształcenia
zawodowego

9.6.2 Wsparcie stypendialne dla
uczniów zdolnych –szkolnictwo
zawodowe

Rezultaty wsparcia

Kształcenie
dostsosowane do
potrzeb rynku pracy

Współpraca szkół z
przedsiębiorcami i
instytucjami rynku
pracy

Indywidualne
wsparcie zdolnych
uczniów

Wzrost zatrudnienia
absolwentów szkół
zawodowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020.
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Wsparta
infrastruktura
kształcenia
zawodowego

Na etapie realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego zidentyfikowano szereg
uwarunkowań, które mogą wpływać na efektywność realizacji celów RPO WP 2014-2020.
Dwie poniższe tabele przedstawiają katalog uwarunkowań, które powinny zostać spełnione,
aby założenia Programu faktycznie mogły być zrealizowane, a także tabelę zmiennych i/lub
czynników zewnętrznych – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które miały wpływ na
osiągnięcie zakładanych efektów.
Tabela 23. Uwarunkowania wewnętrzne, które muszą zostać spełnione, by założenia
Programu mogły faktycznie być zrealizowane
Uwarunkowania realizacji założeń Programu
 Zrozumiałość kryteriów i procedury wyboru projektów do dofinansowania;
 Sprawne podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 Sprawne zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
 Sprawne zatwierdzanie wniosków o płatność;
 Wysoka jakość działań szkoleniowych dostępnych w regionie;
 Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru;
 Wykorzystanie specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych;
 Konieczność przedstawienia analizy potrzeb utworzenia infrastruktury w ramach
projektu (EFRR) skutkująca wyborem potencjalnie najbardziej efektywnych projektów;
 Przesunięcia kadrowe między poszczególnymi oddziałami IZ w zależności od potrzeb i
bieżącego obciążenia;
 Dobra współpraca z opiekunem projektu;
 Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących zarówno projektów, jak i
samego Programu.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników zrealizowanych badań.

Tabela 24. Zmienne/czynniki zewnętrzne, które wpłynęły na osiągnięcie zakładanych
efektów
Pozytywne
 Gotowość przedsiębiorców i instytucji rynku
pracy do współpracy z placówkami kształcenia
zawodowego i ich zaangażowanie w ten
proces;
 Zaangażowanie uczniów szkół zawodowych
oraz uczestników pozaszkolnych form
nauczania (w tym nauczycieli) w proces
edukacji i ich gotowość do poświęcenia czasu
wolnego od zajęć/pracy na rzecz podnoszenia
swoich kwalifikacji i kompetencji;
 Możliwości placówek kształcenia w zakresie
utrzymania wspartej infrastruktury
edukacyjnej oraz zapewnienia materiałów
niezbędnych do nauki zawodu;
 Gotowość i zaangażowanie władz szkół
zawodowych do analizy i uwzględniania
zapotrzebowania rynkowego w kształtowaniu
kierunków i programów kształcenia;

56 | S t r o n a

Negatywne
 Wystąpienie nieprzewidzianych
czynników utrudniających lub
uniemożliwiających interwencję
w zakresie kształcenia
zawodowego, jak np.
wystąpienie stanu
pandemicznego;
 Trudności z wyłonieniem
wykonawców w przypadku
działań o charakterze
infrastrukturalnym;
 Problemy z rekrutacją
uczestników;
 Ograniczone zasoby finansowe i
czasowe;
 Trudności ze znalezieniem
odpowiedniej liczby
pracodawców chcących

Pozytywne
Negatywne
zapewnić praktyki/staże
 Zainteresowanie kształceniem zawodowym
zawodowe dla uczniów;
absolwentów szkół niższego szczebla;
 Przeszacowania w poziomach
 Zapotrzebowanie rynku lokalnego i
wskaźników założonych do
regionalnego na pracowników o kwalifikacjach
osiągnięcia.
i kompetencjach zapewnianych przez szkoły
zawodowe;
 Uproszczenia formalne, w tym jasne procedury
aplikacyjne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań.

W poniższej tabeli przedstawiony został mechanizm wsparcia przedstawiający, w jaki sposób
podejmowane działania przekładają się na osiągane efekty. Związki przyczynowo – skutkowe
pomiędzy zaplanowanymi w Programie działaniami, produktami i rezultatami zostały
poddane analizie i ocenione pod względem dostosowania ich do zaplanowanych do
osiągnięcia efektów.
Tabela 25. Mechanizm wsparcia
Działanie/
Poddziałanie

6.4.2
Kształcenie
zawodowe i
ustawiczne
oraz PWSZ

Efekt

Wykorzystany mechanizm

Ocena
dostosowania
kierunku
wsparcia do
osiągniętych
efektów

Lepsze warunki
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego

W przypadku kształcenia zawodowego,
wsparcie w ramach poddziałania
obejmowało budowę, przebudowę lub
modernizację placówek edukacji
zawodowej i/lub ich doposażenie.
Podjęte działania miały na celu w
szczególności dostosowanie
laboratoriów, pracowni i warsztatów,
tak, by w jak największym stopniu
odpowiadały one potrzebom
regionalnego rynku pracy i
odzwierciedlały warunki panujące w
rzeczywistym środowisku pracy. Tym
samym uczniowie kończący edukację w
placówce o poprawionym standardzie,
mogący korzystać z nowopowstałej,
zmodernizowanej bądź doposażonej
infrastruktury, stali się lub staną w
przyszłości osobami lepiej
przygotowanymi do pracy zawodowej, o
umiejętnościach praktycznych
odpowiadającym faktycznym potrzebom
pracodawców, a tym samym –
atrakcyjnymi potencjalnymi
pracownikami.

Kierunek
wsparcia został
właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.
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Działanie/
Poddziałanie

Efekt

9.4 Poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego

Wzrost
zatrudnienia
absolwentów
szkół
prowadzących
kształcenie
zawodowe
poprzez
poprawę jakości
szkolnictwa
zawodowego
dostosowanego
do potrzeb rynku
pracy oraz
wzbogacenie
oferty
edukacyjnej
szkół

9.6.2 Wsparcie
stypendialne
dla uczniów
zdolnych –

Wzrost
zatrudnienia
absolwentów
szkół
prowadzących

Wykorzystany mechanizm

W ramach działania nastąpiło
dostosowanie form, metod i warunków
prowadzenia kształcenia i szkolenia
zawodowego do wymagań gospodarki i
rynku pracy. Nastąpił również wzrost
zaangażowania instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących
proces kształcenia i szkolenia
zawodowego. W tym celu realizowane
były kursy i szkolenia dokształcające dla
nauczycieli i instruktorów szkolnictwa
zawodowego, wykorzystywano również
metody i formy organizacyjne sprzyjające
kształtowaniu u uczniów kompetencji
kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy.
Umożliwiono także uczniom nabywanie
lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności,
kompetencji czy kwalifikacji
zawodowych, rozwijano współpracę
szkół z regionalnymi przedsiębiorcami i
instytucjami w rynku pracy, w celu m.in.
określenia dostosowanych do potrzeb
kierunków i zakresu kształcenia
zawodowego czy zapewnienia uczniom
staży czy praktyk zawodowych u
potencjalnych pracodawców. W szkołach
starano się ponadto odzwierciedlić
warunki właściwe dla nauczanych
zawodów poprzez wyposażenie pracowni
bądź warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa branżowego.
W ramach działania podjęto się również
projektowania Strategii kształcenia
zawodowego województwa
podkarpackiego w celu określenia
perspektywicznych kierunków rozwoju
szkolnictwa zawodowego na
Podkarpaciu.
W ramach poddziałania realizowano
programy stypendialne dla uczniów szkół
zawodowych znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej i osiągających
wysokie wyniki w nauce. Zdolni
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Ocena
dostosowania
kierunku
wsparcia do
osiągniętych
efektów

Kierunek
wsparcia został
właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.

Kierunek
wsparcia został
właściwie
dopasowany do
założonych do

Działanie/
Poddziałanie

szkolnictwo
zawodowe

Efekt

Wykorzystany mechanizm

kształcenie
zawodowe
poprzez
poprawę jakości
szkolnictwa
zawodowego
dostosowanego
do potrzeb rynku
pracy oraz
wzbogacenie
oferty
edukacyjnej
szkół

uczniowie, prócz wsparcia finansowego,
pozwalającego na samorozwój we
własnym zakresie, przekraczającym
materialne możliwości rodziny,
obejmowali byli również Indywidualnymi
Planami Rozwoju. Dzięki
zindywidualizowanemu podejściu do
nauczania, uczniowie o największym
potencjale pod względem nauki,
otrzymywali wsparcie dostosowane do
ich potrzeb. Tym samym, objęci
wsparciem materialnym i merytorycznym
uczniowie, po ukończeniu nauczania, w
tym kursów czy szkoleń nieoferowanych
w programie nauczania, a dostępnych
dzięki wsparciu z Programu, stali się lub
staną się w przyszłości atrakcyjnymi
potencjalnymi pracownikami,
posiadającymi znaczną przewagę nad
innymi kandydatami.

Ocena
dostosowania
kierunku
wsparcia do
osiągniętych
efektów
osiągnięcia
efektów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020 i wyników
zrealizowanych badań.

8.2.2. Skuteczność wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego32
Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania
celów RPO WP 2014-2020
Ocenę stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO WP
2014-2020 należy rozpocząć od wskazania celów analizowanych działań/poddziałań:
 6.4.2 - Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego
Jak wynika z zapisów RPO WP 2014-2020: „Warunkiem koniecznym do wzrostu kompetencji
kadr gospodarki jest przede wszystkim poprawa jakości kształcenia. (…) Zwiększenie
popularności wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej, a także,
dostosowania jego oferty do potrzeb rynku pracy (szczególnie w wymiarze lokalnym i
regionalnym), wymaga gruntownej modernizacji i doposażenia infrastruktury tych instytucji
oraz zwiększenia nacisku na praktyczny wymiar nauczania”33.

32

Pytanie badawcze: 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)?
33
RPO WP 2014-2020.
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W związku z czym, podjęta interwencja w ramach podziałania dotyczyła m.in. poprawy
dostępności i jakości regionalnej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co umożliwi
dostarczenie na rynek pracy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych specjalistów o
kwalifikacjach odpowiadających wymogom pracodawców34.
 9.4 - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Jak wynika z zapisów RPO WP 2014-2020: „Zwiększenie powiązania systemu edukacji i
umiejętności osób z potrzebami rynku pracy jest konieczne wobec rosnącego bezrobocia
ludzi młodych oraz ich sytuacji na rynku pracy. (…) Najbardziej istotnym elementem będzie
zwiększanie potencjału szkół zawodowych poprzez dostosowanie programów nauczania i
szkolenia do aktualnego zapotrzebowania na rynku, przy jednoczesnym zaangażowaniu
pracodawców w proces kształcenia zawodowego”35. Analizowana interwencja umożliwiła
zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, a także przyczyniła się
do wykorzystywania potencjału mieszkańców województwa36.
 9.6.2 - Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie
zawodowe poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do
potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
Priorytetem podziałania była intensyfikacja powiązań instytucji edukacyjnych z sektorem
gospodarki oraz dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy37.
Przechodząc do analizy skuteczności interwencji należy stwierdzić, że 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
34

Ibidem.
RPO WP 2014-2020.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
35
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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
semestru38.
Tabela 26. Stopień osiągnięcia wartości wskaźników dla PI 10 OP VI

Wskaźnik

Typ
wskaźnika

Zdawalność
egzaminów
potwierdzając
ych
kwalifikacje
Rezultatu
zawodowe
wśród
uczniów ZSZ
[%]

Wartość
docelowa dla
2023 roku

Wartość
osiągnięta
(2020 rok)

71,01%

76,90%

Wartość
osiągnięta
(2020 rok)

Stopień
osiągnięcia
wartości
wskaźnika do
końca roku
2020

69,91%

98,5%

Źródło: opracowanie własne na postawie Sprawozdań rocznych z wdrażania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

W ramach PI 10 iv OP IX przyjęto 4 wskaźniki rezultatu oraz 6 wskaźników produktu
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

38

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/ [dostęp na dzień:
11.05.2021].
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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%.
Tabela 27. Stopień osiągnięcia wartości wskaźników dla PI 10 iv OP IX
Wartość
Typ
docelowa
wskaźnika dla 2023
roku

Wskaźnik

Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego wykorzystujących doposażenie
zakupione dzięki EFS [szt.]
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu [os.]
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po
opuszczeniu programu [os.]
Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu
objętych wsparciem w programie [os.]
Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego doposażonych w programie w
sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do
realizacji kształcenia zawodowego [szt.]
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących w stażach i
praktykach u pracodawcy [os.]
Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
lub umiejętności uniwersalnych w programie
[os.]
Liczba uczniów objętych wsparciem
stypendialnym w programie [os.]

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Stopień
osiągnięcia
wartości
wskaźnika

Rezultatu

80,0%

179

125,0%

Rezultatu

80,0%

1 400

117,3%

Rezultatu

80,0%

13

8,21%

Produktu

1 500

1 492

99,5%

Produktu

175

179

102,29%

Produktu

14 885

14 344

96,4%

Produktu

2 188

198

9,0%

Produktu

1 665

1 359

81,62%

*W przypadku wskaźników rezultatu stopień osiągnięcia wartości docelowej obliczany został na podstawie: wartość osiągnięta
wskaźnika rezultatu/(odpowiadający wskaźnik produktu*wartość zakładana do osiągnięcia dla wskaźnika rezultatu)*100%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport
za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

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.).
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
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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%.
Tabela 28. Wskaźniki produktu i rezultatu (EFRR)
Wskaźnik
Liczba miejsc w objętej
wsparciem infrastrukturze
w zakresie opieki nad
dziećmi lub infrastrukturze
edukacyjnej
Liczba wspartych obiektów
infrastruktury jednostek
organizacyjnych systemu
oświaty

Stopień
osiągnięcia
wartości
wskaźnika

Wartość
docelowa dla
2023 roku

Wartość osiągnięta
od początku
realizacji projektów

Produktu

60 000

63 461

105,8%

Produktu

368

364

98,91%

Typ
wskaźnika

Źródło: opracowanie własne na podstawie Informacji kwartalnej za IV kwartał 2020 roku. Tabela 2 oraz
Tabela 4.

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.
Podsumowując – projekty realizowane w obszarze kształcenia zawodowego charakteryzują
się wysokim poziomem wpływu na osiągnięcie celów OP VI oraz OP IX RPO WP 2014-2020.
Dodatkowo analizie poddano realizację poziomu docelowych wartości wskaźników
kluczowych oraz wskaźników specyficznych dla Programu przez wszystkie zrealizowane
projekty. Dzięki danym wygenerowanym z systemu SL 2014 zidentyfikowano najbardziej
efektywne pod tym względem projekty:
 Projekt realizowany w ramach podziałania 6.4.2, który osiągnął najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika: Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] to
projekt:
o Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni
zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia (Wskaźnik
osiągnięty na poziomie 216%).
 Projekty realizowane w ramach podziałania 6.4.2, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika: Liczba miejsc w objętej wsparciem
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infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI 35)
to projekty:
o Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (113%).
o Przebudowa budynku dydaktycznego służącego kształceniu zawodowemu w
Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie (112%).
Projekty realizowane w ramach działania 9.4, które osiągnęły najwyższe poziomy
osiągnięcia docelowej wartości wskaźników:
o Wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby]:
 Projekt: Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy
(167%).
o Wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 Projekt: Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w ZS w
Jedliczu (167%).
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]:
 Projekt: Szkolnictwo zawodowe w powiecie bieszczadzkim otwarte na
rynek pracy (177%).
o Wskaźnik: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne [szt.]:
 Projekt: Szkoła Talentów (200%).
o Wskaźniki: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.]; Liczba szkół i
placówek kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu
dydaktycznego i/lub funkcjonowania szkoły/placówki oraz wskaźnik: Liczba
szkół i placówek kształcenia zawodowego, które nawiązały trwałą
współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym:
 Projekt: Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole
Szkół w Iwoniczu (200%).
o Wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby]:
 Projekt: Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu (147%).
o Wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u przedsiębiorcy nie będącego
pracodawcą:
 Projekt: Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia
(162%)
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o Wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe objętych wsparciem w programie:
 Projekt: Nowa jakość kształcenia w Regionalnym Centrum Edukacji
Zawodowej w Nisku szansą na rozwój (246%).
 Projekty realizowane w ramach poddziałania 9.6.2, które osiągnęły najwyższe
poziomy osiągnięcia docelowej wartości wskaźników:
o Wskaźnik: Odsetek Indywidualnych Planów Rozwoju zrealizowanych
zgodnie z założonymi celami, osiągnęły projekty:
 Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych - rok szkolny 2016/2017 (105%).
 Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych – rok szkolny 2017/2018 (105%).
 Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych – rok szkolny 2018/2019 (105%).
Wyniki analizy wskaźnikowej zostały potwierdzone badaniami ilościowymi i jakościowymi.
Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4 projekt, w którym
brali udział, w dość dużym stopniu wpłynął na poprawę jakości szkolnictwa zawodowego.
Średnia ocen respondentów na 10-stopniowej skali wyniosła 7,6. Uczestnicy projektów
ogółem dość wysoko oceniali pozytywny wpływ uczestnictwa w projekcie, w tym przede
wszystkim na poprawę jakości kształcenia (średnia ocen 7,7/10) i wsparcie nauczycieli w
zakresie podnoszenia kwalifikacji, zastosowania nowoczesnych metod i form pracy z
uczniem, w tym przy wykorzystaniu technik cyfrowych (średnia ocen 7,5/10).
Tabela 29. W jakim stopniu uczestnictwo w projekcie wpłynęło na: (W skali od 0 do 10,
gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawę jakości kształcenia
Rozwój współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz
instytucjami otoczenia biznesu
Wsparcie stosowania niestandardowych form nauczania
Rozwój systemu doradztwa metodycznego dla nauczycieli
Wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
zastosowania nowoczesnych metod i form pracy z uczniem, w
tym przy wykorzystaniu technik cyfrowych

Średnia ocen
7,7
6,4
6,7
5,8
7,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4.

Z kolei nauczyciele biorący udział w badaniu w ramach CS wskazywali, że uczestnictwo w
projekcie pozwoliło im na podniesienie poziomu wiedzy oraz uzyskanie dodatkowych
kwalifikacji, w tym np. także do prowadzenia zajęć praktycznych w siedzibie
przedsiębiorstwa lub w sali praktycznej nauki zawodu. Wskazywano ponadto na pozytywny
efekt w postaci dostosowania posiadanej wiedzy do zmian technologicznych w szkolnictwie
zawodowym.
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Badani uczniowie wskazywali natomiast przede wszystkim na takie pozytywne efekty
uczestnictwa w projekcie, jak zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego i wzrost
poziomu wiedzy czy możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy. Wysoko oceniano
również oddziaływanie interwencji na następujące aspekty:
 Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy;
 Rozwój współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz instytucjami otoczenia
biznesu;
 Wzrost szans uczestników projektów na rynku pracy;
 Wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji uczestników.
Beneficjenci działania 9.4 wskazywali, że realizowane przez nich projekty w bardzo dużym
stopniu wpływały na realizację zakładanych do osiągnięcia celów, tj. na wzrost zatrudnienia
absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości
szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty
edukacyjnej szkół. Średnia ocen respondentów w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu, wyniosła 8,2. Wskazywano przy tym, że w
ramach interwencji nastąpiło doposażenie placówek szkolnych, w tym wyposażenie
pracowni w pomoce dydaktyczne, co przekłada się na zapoznanie się uczniów z warunkami
zbliżonymi do rzeczywistego środowiska pracy, realizowano również kursy, staże i praktyki
zawodowe dla uczniów. Zapewnione zostało doradztwo edukacyjno-zawodowe,
organizowano specjalistyczne zajęcia językowe, szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia na
uczelniach wyższych, wizyty w zakładach pracy, itp.
Również w opinii beneficjenta Poddziałania 9.6.2, realizowany przez niego projekt miał
bardzo duży wpływ osiągnięcie zakładanych celów (ocena 10,0). Wskazano przy tym, że
uzyskane dzięki jego realizacji efekty okazały się wysoko skuteczne pod względem poprawy
jakości nauczania zawodowego i rozwinięcia oferty edukacyjnej szkół, oraz dostosowania
kształcenia do realnych wymagań Podkarpackiego rynku pracy. Zdaniem beneficjenta,
interwencja w wysokim stopniu wpłynęła również na wzrost zatrudnienia absolwentów szkół
prowadzących kształcenie zawodowe (ocena 8,0/10). Wskazano przy tym, że otrzymujący
stypendium uczniowie są bardziej ukierunkowani na rozwój własnej ścieżki zawodowej i
dzięki możliwości dysponowania przyznanymi środkami inwestują w siebie, kupując
dodatkowe materiały i pomoce dydaktyczne czy kształcąc się w ramach specjalistycznych
szkoleń i kursów, podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a tym samym –
atrakcyjność na rynku pracy.
Natomiast w ramach badania jakościowego przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO
wskazywali, że w ostatnich latach w obszarze kształcenia zawodowego zaszły duże zmiany,
choć tak naprawdę dopiero dzięki badaniu ewaluacyjnemu okaże sią, jak interwencja w
ramach programu przełożyła się na efektywność kształcenia i równe możliwości edukacyjne
uczniów39.
39

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.

66 | S t r o n a

W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z kolei, najistotniejsza jest dobra
edukacja, podnosząca ich umiejętności i kwalifikacje, będąca podstawą dla rozwoju
osobistego i wzrostu gospodarczego. Przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 podkreślali
przede wszystkim pozytywne zmiany w zakresie kształcenia zawodowego wpływające na
wyrównywanie szans edukacyjnych podkarpackich uczniów, dotyczące:
 Modernizacji kierunków nauczania;
 Organizacji staży zawodowych dla uczniów;
 Podjęcia współpracy szkół z przedsiębiorcami;
 Dostosowania programów nauczania do wymogów rynku pracy;
 Dostosowania wyposażenia pracowni pod naukę konkretnych zawodów;
 Rosnącej świadomości przedsiębiorców nt. znaczenia i korzyści płynących ze
współpracy z placówkami szkolnymi, w tym powstawanie klas patronackich;
Respondenci zapytani o to, jak ich zdaniem kształtuje się zróżnicowanie szans edukacyjnych
uczniów w 2021 roku wskazywali, że (dzięki podjętej w latach 2014-2020 interwencji w
ramach programu) wsparcie otrzymały również mniejsze, słabsze placówki, w tym m.in. w
postaci ich doposażenia w nowoczesny sprzęt czy podjęcia współpracy na linii szkoła –
przedsiębiorca. To wszystko przełożyło się na podniesienie jakości kształcenia w tych
placówkach, a tym samym zwiększyło szanse edukacyjne uczęszczających do nich uczniów40.
Analiza wyników wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020
pozwala wskazać, że interwencja, która miała miejsce w ubiegłych latach w dużym stopniu
przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych podkarpackich uczniów. Dzięki
zrealizowanym projektom stworzono niezbędną podstawę dla dalszego rozwoju placówek
szkolnych w kolejnej perspektywie finansowej. Wyniki wywiadów pozwalają również
potwierdzić, że kierunki kształcenia zawodowego na terenie województwa podkarpackiego
odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu rynku pracy. Jak wskazali w badaniu
przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020, corocznie prowadzone są analizy kierunków nauki
oferowanych przez placówki edukacyjne, umożliwiające określenie kierunków deficytowych
oraz nadreprezentatywnych. Co więcej, wsparcie w ramach programu nierzadko
dedykowane było szkołom prorozwojowym, które planowały utworzenie kierunków
deficytowych, przyczyniając się tym samym do progresu kształcenia zawodowego w regionie.
Również przedstawiciele KO biorący udział w badaniu deklarowali, że wdrożone w ramach
programu zmiany modernizacji i dostosowania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy
objęły właściwy kierunek. Podkreślano przy tym, że najbardziej istotną zmianą jest podjęcie
współpracy placówek edukacyjnych z pracodawcami. Wskazano również znaczenie prognoz
opracowanych przez Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie których Wojewódzka Rada
Rynku Pracy wydaje zezwolenia na tworzenie nowych kierunków nauki zawodów41.

40
41

Ibidem.
Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami Kuratorium Oświaty.
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W opinii ekspertów (tj. przedstawicieli Wojewódzkiego Urząd Pracy w Rzeszowie, Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz
Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego), pozytywne zmiany, które zaszły w latach 20142020 w zakresie szkolnictwa zawodowego, przyczyniły się do wyrównania szans
edukacyjnych podkarpackich uczniów. Wpływ na to miały przede wszystkim następujące
czynniki:
 Zainicjowanie płatnych staże i stypendiów dla uczniów szkół zawodowych;
 Wdrożenie systemu kształcenia dualnego, umożliwiającego nabycie przez uczniów
umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w zakładach pracy;
 Rozszerzenie oferty edukacyjnej, w tym o naukę zawodów, w których identyfikowano
zapotrzebowanie na pracowników na rynku pracy;
 Doposażenie placówek edukacyjnych zarówno w sprzęt służący praktycznej nauce
zawodu, jak i w elementy infrastruktury technicznej i cyfrowej, umożliwiających
realizację celów edukacyjnych w formule kształcenia zdalnego;
 Poprawa efektywności i wzrost znaczenia działań edukacyjnych w indywidualnym
procesie kształcenia, w tym kierowanie oferty edukacyjnej odpowiadającej na
potrzeby identyfikowane w specyficznych grupach docelowych;
 Wzrost poziomu kształcenia zawodowego (szkolenia kadr, wyposażenie itp.);
 Chęć instytucji wspierających edukację zawodową do podjęcia współpracy ze
szkołami;
 Promocja kształcenia zawodowego;
 Większa świadomość i atrakcyjność kształcenia zawodowego dla potencjalnych
uczniów;
 Doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt
służący do rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych uczniów, a także wykorzystywany przy wspieraniu ich rozwoju i
prowadzeniu terapii dla osób mających specjalne potrzeby edukacyjne;
 Wzrost świadomości szkół i firm szkoleniowych w zakresie konieczności celowego
kształcenia, pozwalającego uczniowi podejmującemu naukę w szkole lub w ramach
kursu zawodowego na zdobycie umiejętności stanowiących przewagę w momencie
ubiegania się o pracę i które będzie on mógł w praktyce wykorzystać.
Zdaniem ekspertów, wskazane wyżej zmiany przyczyniły się do wyrównywania szans
edukacyjnych osób zamieszkujących województwo podkarpackie.
W związku z powyższym należy podkreślić, że dzięki zrealizowanym projektom stworzono
niezbędną podstawę dla dalszego rozwoju placówek szkolnych w kolejnej perspektywie
finansowej z uwzględnieniem m.in. dostępności przestrzennej uczniów do edukacji,
równości bez względu na status materialny, płeć, niepełnosprawność czy specjalne
potrzeby edukacyjne. Jak wynika ze zrealizowanych badań kierunki rozwoju kształcenia
zawodowego na terenie województwa podkarpackiego odpowiadają również realnemu
zapotrzebowaniu rynku pracy. Wdrożone w ramach programu zmiany modernizacji i
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dostosowania procesów kształcenia do potrzeb rynku pracy objęły kierunek mający na celu
m.in. podjęcie lub rozwój kooperacji placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami i
instytucjami rynku pracy, czy wzrost dostępności do szkoleń i materiałów egzaminacyjnych,
które w istotny sposób przyczyniły się do wzmocnienia bazy dydaktycznej umożliwiającej
efektywną realizację kształcenia zawodowego.

Typy/rodzaje projektów, które przyczyniają się do realizacji celów
Programu42
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych typów projektów wśród wszystkich
projektów realizowanych w ramach poszczególnych działań.
W ramach poddziałania 6.4.2 najczęściej realizowano projekty związane z budową,
przebudową, nadbudową i/lub zakupem wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół
zawodowych (…). Z kolei w ramach działania 9.4 realizowano wyłącznie typy projektów:
Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do
wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces
kształcenia i szkolenia zawodowego. W ramach podziałania 9.6.2 projekty uwzględniały w
100% realizację programów stypendialnych skierowanych do uczniów znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych
prowadzących kształcenie zawodowe i osiągających wysokie wyniki w nauce.
Powyższe typy najczęściej realizowanych projektów są tym samym projektami, które w
największym stopniu przyczyniają się do realizacji celów RPO WP 2014-2020.
Tabela 30. Udział poszczególnych typów projektów wśród wszystkich projektów
realizowanych w ramach poszczególnych działań
Działanie/
Typy projektów
Typy projektów (zakres interwencji)
Poddziałanie (konkursowe/pozakonkursowe
)
Konkursowe Pozakonkursowe Zakres
Odsetek projektów
Budowa,
przebudowa,
nadbudowa i/lub
zakup wyposażenia
6.4.2
77,3%
22,7% infrastruktury
77,3%
dydaktycznej szkół
zawodowych,
placówek
kształcenia

42

Identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczyniają się do realizacji celów Programu i
zaspokajają zidentyfikowane potrzeby (przy uwzględnieniu projektów realizowanych w formule standardowej
(nabory: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15, RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17) oraz projektów mających charakter
pilotażowy (tzn. ukierunkowanych na stworzenie rozwiązań wspierających ścisłe powiązanie zawodowego
kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy, nabory: RPPK.09.04.00-IP.01-18015/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19)
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Działanie/
Typy projektów
Typy projektów (zakres interwencji)
Poddziałanie (konkursowe/pozakonkursowe
)
Konkursowe Pozakonkursowe Zakres
Odsetek projektów
ustawicznego w
szczególności dla
laboratoriów,
pracowni i
warsztatów, z
uwzględnieniem
preferencji dla
branż mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju gospodarki
na poziomie
krajowym i
regionalnym,
identyfikowanych w
dokumentach
strategicznych lub
definiujących
inteligentne
specjalizacje
Budowa,
przebudowa oraz
nadbudowa i/lub
wyposażenie
istniejącej
infrastruktury
dydaktycznej
państwowych
wyższych szkół
zawodowych w
zakresie
uruchamiania
nowych kierunków
kształcenia lub
22,7%
poprawy istniejącej
oferty dydaktycznej
związanej z
inteligentnymi
specjalizacjami i/lub
wynikającej ze
Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz
odpowiadającej
zidentyfikowanym
potrzebom rynku
pracy, z
uwzględnieniem
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Działanie/
Typy projektów
Typy projektów (zakres interwencji)
Poddziałanie (konkursowe/pozakonkursowe
)
Konkursowe Pozakonkursowe Zakres
Odsetek projektów
preferencji dla branż
mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju gospodarki
na poziomie
krajowym i
regionalnym
Dostosowanie form,
metod i warunków
prowadzenia
kształcenia i
szkolenia
zawodowego do
wymagań gospodarki
i rynku pracy, a także
zwiększenie
9.4
100,0%
0,0% zaangażowania
100,0%
instytucji z otoczenia
społecznogospodarczego szkół
lub placówek
systemu oświaty
prowadzących
proces kształcenia i
szkolenia
zawodowego
Realizacja
programów
stypendialnych
skierowanych do
uczniów
znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji
materialnej,
9.6.2
0,0%
100,0%
100,0%
kształcących się w
szkołach
ponadpodstawowych
prowadzących
kształcenie
zawodowe i
osiągających wysokie
wyniki w nauce
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014.
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Pod względem dominującego typu interwencji, działania 9.4 i 9.6.2 były ze sobą zbieżne
(Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości(…)). W przypadku poddziałania 6.4.2
projekty obejmowały dwa rodzaje dominującego typu interwencji, przy czym większość z
nich przypadła na Infrastrukturę edukacyjną na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego
oraz kształcenia osób dorosłych (77,3%).
Tabela 31. Dominujący typ interwencji
Działanie/Poddziałanie Dominujący typ interwencji
6.4.2

Infrastruktura edukacyjna na potrzeby szkolnictwa
wyższego
Infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i
szkolenia zawodowego oraz kształcenia osób
dorosłych

Udział
%
22,7%
77,3%

9.4

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

100%

9.6.2

Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i
szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami

100%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014.

W celu uszczegółowienia analizy wpływu poszczególnych typów projektów pod względem
realizacji celów RPO WP 2014, ocenie poddane zostały wskaźniki kluczowe i specyficzne dla
programu pod względem analizy wartości liczbowych. Dzięki czemu możliwa była
identyfikacja projektów/ działań, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji
celów Programu. Poniżej przedstawione zostały najwyższe osiągnięte wartości wskaźników,
w podziale na analizowane podziałania/działania.
 Podziałanie 6.4.2:
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o Wskaźnik: Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]
 Projekt: Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę
pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia
(54 osoby);
Działanie 9.4:
o Wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] oraz
wskaźnik: Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje
po opuszczeniu programu [osoby]:
 Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy (179
osób);
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]:
 Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy (155
osób);
o Wskaźnik: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19:
 Projekt: Szkoła Talentów (1 podmiot);
o Wskaźnik: Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjnokomunikacyjne [szt.]:
 Projekt: Szkoła Talentów (2 szt.);
o Wskaźnik: Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego [szt.] oraz wskaźnik: Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
[szt.]:
 Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy
(16 szt.);
o Wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie:
 Projekt: Mielec stawia na zawodowców - edycja II (52 osoby);
o Wskaźnik: Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby];
 Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy (1152
osoby);
o Wskaźnik: Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu:
 Projekt: Kształcenie wysokich lotów (13 osób).
Poddziałanie 9.6.2:
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o Wskaźnik: Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie
 Projekt: Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych – rok szkolny 2018/2019 (390 osób).
Analiza wskaźnikowa odnosząca się do projektów wykazała zbieżność z przeprowadzoną
analizą typów projektów w ujęciu wszystkich zrealizowanych działań.
O wpływ poszczególnych typów projektów na realizację celów RPO WP 2014-2020
poproszeni zostali również respondenci uczestniczący w badaniach ilościowych i
jakościowych.
Analizie poddano również skuteczność realizowanych działań w podziale na projekty
realizowane w formule standardowej (nabory: RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15,
RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17) oraz projekty mające charakter pilotażowy (tzn.
ukierunkowanych na stworzenie rozwiązań wspierających ścisłe powiązanie zawodowego
kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy, tj. nabory:
RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18-019/17, RPPK.09.04.00-IP.01-18022/18, RPPK.09.04.00-IP.01-18-025/19).
Analizując wartości wskaźników kluczowych oraz wskaźników specyficznych dla programu
można zauważyć, że projekty realizowane w formule tradycyjnej charakteryzują się
zdecydowanie wyższym poziomem osiągnięcia docelowych wartości poniższych wskaźników.
Wynika to jednak z faktu zakończenia projektów realizowanych w formule tradycyjnej (w
momencie przeprowadzenia niniejszego badania), w przeciwieństwie do projektów
pilotażowych, które w większości przypadków nie były jeszcze zakończone.
Tabela 32. Porównanie projektów realizowanych w formule tradycyjnej z projektami
pilotażowymi
Wskaźnik

Projekty realizowane w formule
tradycyjnej
(wartość osiągnięta/ wartość docelowa)

Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz
instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych
wsparciem w programie
[osoby]
Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz
instruktorów praktycznej
nauki zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu
programu [osoby]
Liczba osób objętych
szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji
cyfrowych [osoby]
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Projekty pilotażowe
(wartość osiągnięta/
wartość docelowa)

1356/1298

136/197

1319/1205

81/186

4354/3181

103/445

Projekty realizowane w formule
tradycyjnej
(wartość osiągnięta/ wartość docelowa)

Wskaźnik
Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u
pracodawcy [osoby]
Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego uczestniczących
w stażach i praktykach u
przedsiębiorcy nie będącego
pracodawcą
Liczba uczniów szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe
objętych wsparciem w
programie

Projekty pilotażowe
(wartość osiągnięta/
wartość docelowa)

13586/13370

758/1474

82/68

0/66

25128/19523

880/1512

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport własny - wskaźniki (dane z wniosków o płatność).

Również wyniki badania z uczestnikami projektów realizowanych w ramach działania 9.4
potwierdzają skuteczność wsparcia. Aż blisko 77% badanych potwierdziło zwiększenie swojej
wiedzy w wyniku udziału w projekcie. Ponadto, ponad 41% badanych przyznało, że
dostosowało swoją wiedzę do zmian technologicznych zachodzących w szkolnictwie
zawodowym.
Wykres 5. W jaki sposób udział w projekcie wpłynął na Pana/Pani sytuację zawodową?
Zwiększenie wiedzy

76,53%

Dostosowanie wiedzy do zmian technologicznych w
szkolnictwie zawodowym

41,33%

Możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji

29,60%

Nauka obsługi nowych urządzeń

Inne

27,20%

4,53%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4 (n=375)

Przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 poproszeni zostali o wskazanie typu projektów
charakteryzujących się najwyższym poziomem skuteczności pod względem poprawy jakości
kształcenia zawodowego. Badani wysoko oceniali przede wszystkim rolę doposażania
75 | S t r o n a

placówek w nowoczesny sprzęt i współpracę szkół z przedsiębiorcami w zakresie staży
zawodowych dla uczniów oraz tworzenia klas patronackich.
Z kolei zdaniem ekspertów biorących udział w panelu delfickim działania, które
w największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów programu i pozwoliły zaspokoić
zidentyfikowane wcześniej potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego to:
 Nawiązanie/rozwój współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;
 Modernizacja i doposażenie placówek edukacyjnych;
 Zainicjowanie płatnych staży i stypendiów dla uczniów szkół zawodowych;
 Umożliwienie uczniom nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia
zawodowego w zakładach pracy;
 Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych, w tym o kierunki deficytowe;
 Doszkalanie kadr dydaktycznych.
Podsumowując analizę desk research oraz wyniki badań empirycznych: w opinii
ewaluatora, formy wsparcia, które największym stopniu przyczyniły się do realizacji celów
programu i pozwoliły zaspokoić identyfikowane wcześniej potrzeby w zakresie kształcenia
zawodowego to przede wszystkim:
 Doposażanie placówek w nowoczesny sprzęt;
 Nawiązanie/rozwój współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;
 Modernizacja i doposażenie placówek edukacyjnych;
 Zainicjowanie płatnych staży i stypendiów dla uczniów szkół zawodowych;
 Umożliwienie uczniom nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia
zawodowego w zakładach pracy;
 Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół zawodowych, w tym o kierunki deficytowe;
 Doszkalanie kadr dydaktycznych.

Identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych
Pomimo wysokiego poziomu realizacji celów RPO WP 2014-2020 przez realizowane projekty,
analizie poddano również obszary, które w opinii respondentów charakteryzują się
największymi potrzebami.
Kierunki wskazywane w badaniu jakościowym przez reprezentantów KO. Przedstawiciele
Kuratorium wskazywali konieczność podjęcia działań obejmujących nie poszczególne obszary
kształcenia, ale potrzeby edukacyjne i okołoedukacyjne mieszkańców województwa
podkarpackiego. Respondenci biorący udział w badaniu IDI/ITI wśród najistotniejszych
potrzeb edukacyjnych mieszkańców Podkarpacia wymieniali43:
 Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym po ponownym
wdrożeniu nauki stacjonarnej:
 Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 Dalsze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
43

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami Kuratorium Oświaty.
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Rozwijanie kształcenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy we współpracy z
pracodawcami;
 Rozwój zawodowy nauczycieli;
 Wielosektorowa współpraca na rzecz edukacji;
 Kształcenie kompetencji kluczowych i transwersalnych zarówno dzieci, młodzieży, jak
i osób dorosłych;
 Kształcenie osób dorosłych w systemie formalnym i nieformalnym, uwzględniające
ich możliwości, potrzeby, motywacje oraz występujące bariery.
Przedstawiciele KO zwrócili uwagę również, że szczególnym wsparciem objąć należy zawody
deficytowe, co pozwoli ich zdaniem wpłynąć na zmianę oferty kierunków kształcenia
w szkołach zawodowych i dopasowanie jej do realnych potrzeb rynku pracy44.
Kolejnym z aspektów jest dalsze wspieranie współpracy szkół z instytucjami rynku pracy
w formie praktyk zawodowych, staży czy zajęć praktycznych, z uwzględnieniem placówek
zlokalizowanych w ośrodkach, w których występuje deficyt firm branżowych. Wskazywano
również na kontynuację wsparcia w zakresie zdobywania przez uczniów dodatkowych
kwalifikacji powiązanych z nauczanym zawodem dzięki dedykowanym kursom czy
szkoleniom. Podkreślano również konieczność dalszego doposażania placówek, zwłaszcza
w sprzęt pozwalający na praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie i aktualizowanie
kompetencji kadr dydaktycznych, co ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia efektów
kształcenia.
Z kolei przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO podkreślali, że kształcenie zawodowe
w regionie zostało już w dużej mierze zabezpieczone dzięki dotychczas podjętym
interwencjom, w związku z tym konieczne jest adekwatne ukierunkowanie wsparcia w
kolejnych perspektywach finansowych, tak, by w bardziej celowy sposób docierało ono do
tych szkół, które albo mają określone problemy, z którymi nie mogą same sobie poradzić,
tak, by równoważyć szanse edukacyjne uczniów i zmniejszać dysproporcje między
poszczególnymi placówkami. Z drugiej strony natomiast ważne jest, by środki dedykować
również szkołom wykazującym postęp, kształcących w przyszłościowych kierunkach,
odpowiadających potrzebom rynku45.
Również zdaniem ekspertów biorących udział w panelu delfickich, w kolejnej perspektywie
finansowej wspierane powinny być przede wszystkim działania skoncentrowane na
nawiązywaniu i zacieśnianiu współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami i innymi
podmiotami rynku pracy, w celu zapewnienia pełnej integracji tych obszarów. Podkreślano
również konieczność zintensyfikowania działań skupionych na promocji kształcenia
zawodowego oraz zagwarantowanie wysokiej jakości doradztwa zawodowego,
pozwalającego ukierunkować uczniów w zakresie dalszego rozwoju zgodnie z posiadanymi
umiejętnościami i predyspozycjami zawodowymi. Wskazywano także, że istnieje potrzeba

44

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami Kuratorium Oświaty.

45

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020
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skierowania wsparcia na zapewnienie potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.

Działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ RPO WP 2014 202046
Do mechanizmów zapewniających koordynację udzielonego wsparcia, które zostały
uwzględnione w dokumentacji programowej, w ramach RPO WP 2014-2020 zaliczyć można:
 Działalność Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (dot. działania: 6.4.2, 9.4),
który powołany został na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr
49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z późn. zm. Do głównych zadań Komitetu
należy: „systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na
drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów
pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania; analizowanie wszelkich
kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu
wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 przedmiotowego
rozporządzenia; konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych
przez Instytucję Zarządzającą; przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i
ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia
administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich
następstwie” 47.
 Zobowiązanie wnioskodawcy do wykazania w dokumentacji projektu powiązań
z celami EFS (dot. podziałania 6.4.2).
 Zastosowanie cross-financing (dot. działania 9.4), czyli zasady elastycznego
finansowania projektów umożliwiająca finansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w sposób
komplementarny.
Analiza skuteczności realizowanych projektów pośrednio wykazała, że powyższe
mechanizmy stanowią skuteczne działania służące efektywnej realizacji RPO WP 20142020. Zdecydowana większość projektów dotyczących kształcenia zawodowego cechuje się
wysokim poziomem skuteczności, co pośrednio wskazuje na zasadności i wysokim
poziomie skuteczności działań organizacyjno- technicznych IZ RPO WP 2014-2020.
Dodatkowo ocenie poddane zostały pozostałe działania organizacyjno-techniczne podjęte
przez IZ RPO WP 2014-2020, takie jak:
 Zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do dofinansowania,
 Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu],
 Procedury wyboru projektów do dofinansowania,

46

Ocena działań organizacyjno-technicznych podjętych przez IZ RPO WP 2014 2020, tj. analiza na poziomie
przyjętych rozwiązań instytucjonalnych (m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów,
ewolucja kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania informacyjno-promocyjne)
47
https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/sklad-km
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Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu,
 Sprawność zatwierdzania wniosków o płatność,
 Jakość działań szkoleniowych,
 Jakość współpracy z opiekunem projektów.
Beneficjenci działania 9.4 wysoko oceniali działania organizacyjno-techniczne podjęte przez
IZ RPO 2014-2020 i ich wpływ na wzrost efektywności wsparcia. Najwyżej oceniano Jakość
współpracy z opiekunem projektów (średnia ocen 9,1), a także kwestie takie jak zrozumiałość
kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, sprawność zawierana z wnioskodawcami
umów o dofinansowanie projektu, podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu,
sprawność zatwierdzania wniosków o płatność oraz jakość działań szkoleniowych (po 8,9).
Tylko nieco niżej oceniano zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, oraz
procedury wyboru projektów do dofinansowania (po 8,8).
Tabela 33. Jak ocenia Pan/i poniższe działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ
RPO pod względem zwiększenia efektywności wsparcia? (W skali od 1 do 10, gdzie 1
najniższą ocenę, a 10 – najwyższą ocenę)
Oceniany aspekt
Zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu]
Procedury wyboru projektów do dofinansowania
Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
Sprawność zatwierdzania wniosków o płatność
Jakość działań szkoleniowych
Jakość współpracy z opiekunem projektów

Średnia ocen
8,9
8,8
8,8
8,9
8,9
8,9
9,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Także beneficjent Poddziałania 9.6.2 bardzo wysoko oceniał wszystkie z działań
organizacyjnych i technicznych podjętych przez IZ RPO 2014-2020 pod względem ich wpływu
na zwiększenie efektywności wsparcia (oceny 10,0/10).
Tabela 34. Jak ocenia Pan/i poniższe działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ
RPO pod względem zwiększenia efektywności wsparcia? (W skali od 1 do 10, gdzie 1
najniższą ocenę, a 10 – najwyższą ocenę)
Oceniany aspekt
Zrozumiałość regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w
trybie pozakonkursowym
Zrozumiałość wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją wypełniania
Procedury wyboru projektów do dofinansowania w trybie pozakonkursowym
Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
Sprawność zatwierdzania wniosków o płatność
Jakość działań szkoleniowych
Jakość współpracy z opiekunem projektów
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Średnia ocen
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2.

Z kolei respondenci badania IDI/TDI wśród działań organizacyjno-technicznych
podejmowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w celu zwiększenia efektywności wsparcia
dobrze oceniano:
 Warunki konkursowe i system oceny projektów;
 Ewolucję kryteriów oceny procesu naboru projektów;
 Podjęte działania informacyjno-promocyjne;
 Rozwiązania instytucjonalne przyjęte przez IZ.
Jak wskazali przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO, w celu zwiększenia
efektywności wsparcia wykorzystywano specyficzne kryteria wyboru projektów
pozakonkursowych, które przyjęte zostały przez KM RPO WP 2014-2020. W odniesieniu do
działań infrastrukturalnych konieczne było przedstawienie analizy potrzeb utworzenia danej
infrastruktury, a spełnienie tego warunku stanowiło przedmiot oceny ekspertów, tak, by
podjęte interwencje stanowiły bezpośrednią odpowiedź na realnie diagnozowane braki.
Pozytywnie oceniano również przesunięcia osób między poszczególnymi oddziałami IZ
w zależności od potrzeb i bieżącego obciążenia, co pozwalało na łatwiejsze i sprawniejsze
osiągnięcie określonych celów.

Identyfikacja szans i barier związanych ze wsparciem w obszarze
kształcenia zawodowego
Szanse rozwoju kształcenia zawodowego
Biorąc pod uwagę wyniki analizy case study, wskazać należy na szeroki zakres szans, które
zyskały szkoły w wyniku otrzymania wsparcia. Najistotniejszym elementem są zawarte
porozumienia z pracodawcami. Jak wynika z przeprowadzonych badań, dotychczasowa
współpraca nawiązywana na potrzeby realizacji projektów była oceniana bardzo pozytywnie
– zarówno przez szkoły, jak i samych przedsiębiorców. Tym samym, po zakończeniu
projektów współpraca ta jest dalej prowadzona, a kolejni uczniowie maja szanse na staże i
praktyki w zakładach posiadających najnowszy sprzęt wykorzystywany w danej branży. Z
możliwości tej korzystają także sami nauczyciele, odbywając staże zawodowe w tychże
przedsiębiorstwach, aktualizując swoją wiedzę.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.4 dość wysoko oceniali szanse
rozwoju szkolnictwa zawodowego na Podkarpaciu. Za zdecydowanie lub raczej wysokie
uznało je 64,2% badanych, za niskie natomiast – jedynie 9,1% respondentów.
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Wykres 6. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju kształcenia zawodowego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Zdaniem beneficjentów działania 9.4, szanse rozwoju kształcenia zawodowego na
Podkarpaciu są wysokie (łącznie 80,9% odpowiedzi wskazujących na zdecydowanie wysokie i
raczej wysokie szanse). Wskazywano przy tym, że województwo podkarpackie posiada dobre
zaplecze do kształcenia zawodowego, które stale jest rozwijane i poszerzane. Co więcej,
region wciąż rozwija się pod względem gospodarczym. Zdaniem respondentów tej grupy, na
Podkarpaciu działa wielu przedsiębiorców z m.in. branży lotniczej, budowlanej, produkcyjnousługowej, gastronomicznej i hotelarskiej oraz wielu innych, dając tym samym szanse
rozwoju szkolnictwa zawodowego, mogącego dostarczyć na rynek pracy wysoko
wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników.
Respondenci, którzy szanse rozwoju kształcenia zawodowego ocenili jako niskie (łącznie
3,6%), wskazywali przy tym na niechęć przedsiębiorców, zwłaszcza właścicieli małych firm,
do podjęcia współpracy ze szkołami oraz brak większych zakładów pracy w okolicy.
Przeciętne oceny uzasadniano natomiast wskazując na brak większego przemysłu
i atrakcyjnych ofert zatrudnienia, niż demograficzny, niski poziom zainteresowanie
potencjalnych uczniów kształceniem zawodowym, zbyt niskie wyposażenie części placówek,
w tym pracowni do praktycznej nauki zawodu (16,1% odpowiedzi).
Wykres 7. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju kształcenia zawodowego na terenie
podkarpacia?
28,6%
Zdecydowanie wysokie

51,8%
Raczej wysokie

Ani wysokie, ani niskie

16,1%
Raczej niskie

1,8%
1,8%

Zdecydowanie niskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=375)

Z kolei według beneficjenta Poddziałania 9.6.2, szanse rozwoju kształcenia zawodowego są
raczej wysokie, przede wszystkim dzięki dalszemu rozwojowi podkarpackiej gospodarki.
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Również nauczyciele biorący udział w badaniu CAWI/CATI realizowanym na potrzeby case
study dość wysoko oceniali szanse rozwoju kształcenia zawodowego na Podkarpaciu.
Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym również pozytywnie oceniali szanse
rozwoju kształcenia zawodowego na terenie podkarpacia w najbliższej perspektywie
finansowej. Przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO byli zdania, że szansą wsparcia
kształcenia zawodowego identyfikowaną w latach 2014-2020 była przede wszystkim
dostępność środków z UE i możliwość wykorzystania ich na działania służące podnoszeniu
kwalifikacji48.
Podobnie zdaniem przedstawicieli IP RPO WP 2014-2020 biorących udział w badaniu
jakościowym szanse rozwoju kształcenia zawodowego na Podkarpaciu w przyszłej
perspektywie finansowej są bardzo duże. W badaniu podkreślano, że coraz więcej firm
podejmuje współpracę z placówkami szkolnymi lub wykazuje taką chęć, zyskując
świadomość nt. korzyści czerpanych z tego typu kooperacji.
Reasumując szanse rozwoju kształcenia zawodowego na Podkarpaciu kształtują się na
wysokim poziomie, ze względu, że województwo podkarpackie posiada efektywne
zaplecze do kształcenia zawodowego, które stale jest rozwijane i poszerzane (również
dzięki analizowanej interwencji). Środki unijne są przede wszystkim kluczowe w odniesieniu
do zagwarantowania wyposażenia technicznego szkół zawodowych.
Bariery rozwoju kształcenia zawodowego
Biorąc pod uwagę wyniki analizy case study, zidentyfikowano pewne bariery pojawiające się
w trakcie realizacji projektów. Głównym problemem była konieczność spełnienia założeń
projektowych w obliczu wybuchu pandemii COVID-19. Wprowadzane obostrzenia wpływały
bowiem negatywnie na możliwość brania udziału w stażach zawodowych przez uczniów
szkół. Problem ten miał jednak znacznie głównie w okresie od marca do czerwca 2020 r., po
czym w okresie wakacyjnym odnotowano znaczny spadek liczby zakażeń i, co za tym idzie,
pojawiła się szansa udziału w stażach przez uczniów w okresie wakacyjnym, co pozwoliło na
realizację założonych wartości wskaźników.
Wśród barier rozwoju kształcenia zawodowego uczestnicy projektów realizowanych
w ramach działania 9.4, wskazali natomiast: brak odpowiednich form wsparcia (46,1%) oraz
na kolidowanie wsparcia z zajęciami szkolnymi (37,1%).

48

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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Wykres 8. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia zawodowego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Działania, które w opinii respondentów należałoby podjąć, w celu niwelowania stopnia
występowania wskazanych barier to przede wszystkim:
 Zapewnienie bezpłatnych kursów/szkoleń;
 Współpraca placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami;
 Zwiększenie dostępności i częstotliwości szkoleń;
 Zwiększenie różnorodności szkoleń i kursów.
Zdaniem zdecydowanej większości uczestników projektów realizowanych w ramach działania
9.4, wskazane bariery i sposoby im przeciwdziałania powinny zostać uwzględnione w
ramach perspektywy finansowej 2021-2027 (łącznie 88,5% odpowiedzi).
Z kolei według beneficjentów działania 9.4, największymi barierami dla rozwoju kształcenia
zawodowego na Podkarpaciu są: niedocenianie szkolnictwa zawodowego i niewystarczająca
jego promocja (po 67,9%). Ponad połowa badanych wskazała również na kwestię braków
kadrowych wśród nauczycieli szkół zawodowych oraz na niechęć młodego pokolenia do
kształcenia tego typu placówkach.
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Wykres 9. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia zawodowego na terenie
podkarpacia?
Niedocenienie szkolnictwa zawodowego

67,9%

Niewystarczająca promocja kształcenia zawodowego

67,9%

Brak kadry pedagogicznej do nauczania przedmiotów
zawodowych

53,6%

Niechęć młodzieży do kształcenia zawodowego

51,8%

Przestarzałe wyposażenie pracowni praktycznej nauki
zawodu

44,6%

Słabo rozwinięte kształcenie u pracodawcy

44,6%

Brak wyposażenia

41,1%

Niewystarczająca znajomość rynku pracy

35,7%

Brak kultury współpracy pracodawców ze szkolnictwem

28,6%

Zmiany prawne reformujące szkolnictwo

17,9%

Na terenie podkarpacia nie występują takie bariery

5,4%
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40%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Wskazywano, że w celu zniwelowania wskazanych barier należałoby podjąć działania takie
jak:
 Popularyzacja i rozszerzenie zakresu współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i
instytucjami rynku pracy;
 Tworzenie nowoczesnych pracowni zawodowych;
 Promocja kształcenia zawodowego;
 Systematyczny monitoring potrzeb rynku pracy i placówek kształcenia zawodowego;
 Zwiększenie poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli;
 Zwiększenie ilości środków finansowych przeznaczanych na rzecz szkół zawodowych;
 Systematyczna realizacja działań projektowych;
 Profity dla pracodawców przyjmujących uczniów na praktyki/staże zawodowe.
Zdaniem zdecydowanej większości badanych, wskazane bariery i sposoby im
przeciwdziałania powinny zostać uwzględnione w ramach wsparcia w przyszłej
perspektywie finansowej (94,3%).
Podobnie, beneficjent Poddziałania 9.6.2 wśród barier rozwoju kształcenia zawodowego na
Podkarpaciu wymieniał niewystarczającą promocję kształcenia zawodowego i niedocenienie
tej formy kształcenia. Wskazano również na: niewystarczającą znajomość rynku pracy, słabo
rozwinięte kształcenie u pracodawcy oraz zmiany prawne reformujące szkolnictwo.
W celu zapobiegania występowaniu wskazanych barier, zdaniem beneficjenta Poddziałania
9.6.2, konieczne jest wzmocnienie doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych oraz
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promocja szkolnictwa zawodowego, zarówno wśród uczniów, jak i ich rodziców, którzy
(biorąc pod uwagę wiek dzieci) mają jeszcze duży wpływ na podejmowane przez nie decyzje.
Zdaniem respondenta, wskazane bariery oraz sposoby im przeciwdziałania zdecydowanie
powinny zostać uwzględnione w ramach perspektywy 2021-2027.
Nauczyciele uczestniczący w badaniu CS wśród barier wskazywali:
 Kolidowanie wsparcia z zajęciami w szkole;
 Brak adekwatnych form wsparcia;
 Konieczność ponoszenia opłat za uczestnictwo w kursach/szkoleniach;
 Bariery finansowe;
 Słabe wyposażenie pracowni szkolnych;
 Konkurowanie między sobą placówek szkolnych bez elementu współpracy na różnych
poziomach, w tym np. między nauczycielami;
 Nastawienie placówek szkolnych oraz władz lokalnych na zdawalność egzaminów
zewnętrznych, tzw. ,,nauka pod egzaminy”, a nie pod realia rynku pracy, co ogranicza
możliwości twórcze zarówno samych nauczycieli, jak i uczniów.
Z kolei badani uczniowie deklarowali najczęściej, że na terenie Podkarpacia nie występują
żadne bariery dla rozwoju kształcenia zawodowego. Natomiast wśród wymienianych
pojawiały się głównie wskazania na:
 Trudności ze znalezieniem stażu czy praktyki i/lub z dotarciem na nie;
 Trudności związane z wypełnianiem dokumentacji rekrutacyjnej.
Uczestnicy badań jakościowych badaniu IDI/ITI wskazywali natomiast na następujące
ograniczenia49:
 Niewystępowanie firm branżowych w regionie i związane z tym utrudnienia
dotyczące organizacji praktyk zawodowych czy staży;
 Trudności szkół w aplikowaniu o przyznanie dofinansowania, w tym, jak
wskazano:
 Niewielkie placówki zwykle nie posiadają kadr, które byłyby odpowiedzialne za
opracowanie wniosku aplikacyjnego;
 Występowanie trudności w stosowaniu ustawy dotyczącej prawa zamówień
publicznych;
 Nieposiadanie strategii rozwoju przez placówki.
 Występowanie problemu z zastępowalnością pokoleń w zakresie kadr
dydaktycznych, zwłaszcza nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
W związku z powyższym, zdaniem respondentów, należy uwzględnić potrzeby w tym
zakresie i opracować rozwiązania, które pozwoliłyby na niwelację wskazanych barier.
Wiązałoby się to jednak z trudnością z dostępnością środków na tego typu działania.

49

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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Zapytani o bariery wsparcia kształcenia zawodowego na terenie województwa
podkarpackiego, eksperci wskazywali z kolei m.in. na:
 Utrudnioną dostępność wsparcia;
 Nadmierną biurokrację, w tym na zbyt skomplikowane procedury;
 Niedostosowanie systemu edukacji do aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie
wysokiej technologii;
 Bariery finansowe;
 Bariery wewnętrzne, w tym niska samoocena zawodowa, zwłaszcza wśród kobiet;
 Bariery geograficzne, w tym zaniedbana infrastruktura komunikacyjna czy peryferyjna
lokalizacja;
 Konieczność połączenia ogółu uczniów z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, wymagających indywidualnego dostosowania warunków pracy.
W celu przeciwdziałaniom zidentyfikowanym barierom, niezbędne byłoby zwiększenie
dostępności do środków finansów i uproszczenie procedur w zakresie podnoszenia
kwalifikacji. Powinny ponadto podjęte zostać działania skoncentrowane na zniwelowaniu
stopnia występowania pozostałych trudności lub ograniczeniu ich negatywnego wpływu na
obszar kształcenia zawodowego.
Podsumowując wyniki badania, zdaniem ewaluatora, do największych w skali mikro barier
rozwoju kształcenia zawodowego w województwie zaliczyć należy: niedocenianie
szkolnictwa zawodowego i niewystarczająca jego promocja, koszty związane z
uczestnictwem w szkoleniu/kursie, brak odpowiednich form wsparcia oraz kolidowanie
wsparcia z zajęciami szkolnymi.

Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych
celów oraz czynników, które utrudniły realizację założonych celów50
Czynniki pozytywne, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów
Zdaniem beneficjentów działania 9.4, wpływ czynników wewnętrznych na możliwość
poprawy warunków kształcenia zawodowego na terenie województwa podkarpackiego był
bardzo wysoki. Najwyżej oceniano znaczenie możliwości realizowania praktycznej nauki
zawodu u pracodawców (średnia ocen 8,8) oraz poprawy kwalifikacji zawodowych
nauczycieli (8,6). Nieco niżej, choć nadal bardzo wysoko, oceniano znaczenie dostosowania
programów nauczania do wymogów rynku pracy oraz poprawy dostępności kształcenia
(średnia ocen odpowiednio 8,2 i 8,0).
Tabela 35. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki wewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia zawodowego na terenie województwa

50

Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (tj. pozytywnych) oraz
czynników, które utrudniły realizację założonych celów (tj. negatywnych), w tym czynników zależnych i
niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich
przyczyn
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podkarpackiego (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Możliwość zrealizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawców
Zwiększenie dostępności kształcenia
Poprawa kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej
Dostosowanie programów nauczania do obecnych wymagań rynku pracy

Średnia ocen
8,8
8,0
8,6
8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

W opinii badanych, na wzrost warunków kształcenia zawodowego wpływ miały również
poszczególne czynniki zewnętrzne. Najwyżej oceniano wzrost znaczenia wykształcenia
zawodowego wśród uczniów i wśród pracodawców oraz dostosowania kształcenia do
prognozowanych zmian zachodzących na rynku pracy (średnie ocen po 8,1). Natomiast nieco
mniejsze znaczenie miały: zachodzące zmiany technologiczne, wpływające na wzrost
zatrudnienia (7,8), a także lepsze zarządzanie systemem oświaty i wzrost efektywności
systemu finansowania szkolnictwa (po 7,3).
Tabela 36. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki zewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia zawodowego na terenie województwa
podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa jakości zarządzania systemem oświaty
Zwiększenie znaczenia wykształcenia zawodowego wśród uczniów
Zwiększenie znaczenia wykształcenia zawodowego wśród pracodawców
Dostosowanie kształcenia do prognozowanych zmian zachodzących na rynku
pracy
Zwiększenie efektywności systemu finansowania szkolnictwa
Zmiany technologiczne wpływające na wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach
produkcyjnych

Średnia ocen
7,3
8,1
8,1
8,1
7,3
7,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Wdrażanie projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 ułatwiło natomiast potencjał kadrowy i
administracyjny instytucji realizującej oraz dobra współpraca z dyrektorami szkół
zawodowych.
Z kolei, zdaniem przedstawicieli IP RPO WP 2014-2020, na wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów oraz modernizację i dostosowanie procesów kształcenia do potrzeb
podkarpackiego rynku pracy największy wpływ miało podjęcie i/lub zacieśnienie współpracy
szkół i przedsiębiorców. Jak wskazano w badaniu, umożliwiło to rozwój kierunku kształcenia
zawodowego, w tym dzięki kooperacji w zakresie tworzenia nowych kierunków nauki i
metod pracy bądź ich dostosowywania do realnych oczekiwań rynku. Kolejnym ze
wskazanych aspektów była współpraca skutkująca organizacją staży zawodowych w
przedsiębiorstwach, pozwalających na praktyczną naukę zawodu w rzeczywistym środowisku
pracy i przekładająca się na możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niemożliwych do
osiągnięcia w warunkach szkolnych.
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W opinii respondentów badań jakościowych, na skuteczność przyjętych rozwiązań w zakresie
kształcenia zawodowego wpływały takie czynniki niezależne od IZ jak: przedsiębiorczość
mieszkańców i oddolna inicjatywa środowiska przedsiębiorców. Jak wskazano w badaniu,
często to właśnie pracodawcy wychodzili z inicjatywą chęci nawiązania współpracy w
placówkami szkolnymi i to oni określali realne potrzeby rynku pracy, a tym samym kierunki
kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o czynniki zależne od IZ, podkreślono znaczenie potrzeby
podejmowania współpracy projektowej szkół i przedsiębiorstw. Jak wskazano, początkowo
nie było to powszechną praktyką, natomiast w wyniku ukierunkowania wsparcia na
współpracę z przedsiębiorcami widoczne są postępujące pozytywne zmiany w tym zakresie.
Także eksperci biorący udział w panelu delfickim wskazywali przede wszystkim na znaczenie
współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy, w tym w
zakresie staży i praktyk zawodowych, pozwalających uczniom na praktyczną naukę zawodu w
rzeczywistych warunkach pracy. Zdaniem ekspertów, zarówno placówki edukacyjne, jak i
przedsiębiorcy, w coraz większym stopniu zyskują świadomość znaczenia wzajemnego
wsparcia i kooperacji. Podkreślano również znaczenie współpracy na ukierunkowanie
kształcenia w zawodach diagnozowane jako deficytowe.
Reasumując – w opinii ewaluatora, wpływ czynników wewnętrznych na możliwość
poprawy warunków kształcenia zawodowego na terenie województwa podkarpackiego był
bardzo wysoki. Najbardziej znaczące były takie czynniki, jak: możliwości realizowania
praktycznej nauki zawodu u pracodawców (na co największy wpływ miało podjęcie i/lub
zacieśnienie współpracy szkół i przedsiębiorców) oraz poprawa kwalifikacji zawodowych
nauczycieli; możliwość dostosowania programów nauczania do wymogów rynku pracy oraz
poprawa dostępności kształcenia. Wdrażanie projektów ułatwił natomiast potencjał kadrowy
i administracyjny instytucji realizującej oraz dobra współpraca z dyrektorami szkół
zawodowych.
Na poprawę warunków kształcenia zawodowego, wpływ miały również poszczególne
czynniki zewnętrzne. Najwyżej oceniano wzrost znaczenia wykształcenia zawodowego
wśród uczniów i pracodawców, dostosowanie kształcenia do prognozowanych zmian
zachodzących na rynku pracy, wzrost efektywności systemu finansowania szkolnictwa oraz
zachodzące zmiany technologiczne, wpływające na wzrost zatrudnienia.
Czynniki negatywne, które utrudniały osiągnięcie założonych celów
Przeprowadzona analiza objęła również czynniki negatywne. W tym zakresie na pierwszym
miejscu wskazać należy wystąpienie stanu pandemii COVID-19. Czynnik ten negatywnie
wpłynął na możliwość realizowania wsparcia – zarówno z poziomu Programu, jak i samych
projektów.
Na problem ten zwrócili uwagę również sami badani. Co dziesiąty z uczestników projektów
realizowanych w ramach działania 9.4 wskazywał, że w trakcie udziału w projekcie
zidentyfikował różnego typu problemy czy trudności. Wskazywano przy tym na trudności
związane z wystąpieniem stanu pandemicznego. Ponadto wymieniano niską jakość szkoleń
oraz braki w zakresie sprzętu lub niską jego jakość. Pojawiały się także trudności w
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dopasowaniu terminów zajęć do możliwości uczniów oraz problemy z dojazdem na miejsce
szkolenia.
Z kolei beneficjenci działania 9.4, wśród czynników utrudniających realizację zamierzonych
działań, wskazywali przede wszystkim na zbyt ograniczony katalog kosztów (28,6%),
występujące trudności organizacyjne i problemy związane z rekrutacją uczestników (po
19,6% odpowiedzi). Również i w przypadku tejże grupy badanych podnoszono problemy
związane ze stanem pandemii (ponad 7%). Blisko 1/3 respondentów wskazywała, że nie
występowały żadne czynniki, które w sposób negatywny wpływałyby na proces wdrażania
projektów.
Wykres 10. Jakie czynniki utrudniły realizację projektu?
Nie występowały żadne czynniki utrudniające realizację
projektów

32,1%

Niewystarczający katalog kosztów

28,6%

Trudności organizacyjne (np. znalezienie sali, cateringu
itp.)

19,6%

Trudności w rekrutacji uczestników

19,6%

Wystąpienie pandemii COVID-19

7,1%

Trudności z wyłonieniem wykonawcy

1,8%

Obawy pracodawców przed
zatrudnianiem/przyjmowaniem na staże i praktyki…

1,8%

Zbyt niska kwota przeznaczana na stypendia stażowe

1,8%

Nadmierna biurokracja

1,8%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Jedynie 17,9% beneficjentów działania 9.4 deklarowało, że podczas wdrażania projektów
natrafili na występowanie różnego typu barier czy trudności. Wskazywano przy tym na
kwestie takie jak:
 Wystąpienie pandemii COVID-19, co spowodowało bardzo duże utrudnienia w
realizacji projektów;
 Trudności z wyłonieniem wykonawców;
 Problemy z rekrutacją uczestników;
 Ograniczone zasoby finansowe i czasowe;
 Trudności ze znalezieniem odpowiedniej liczby pracodawców chcących zapewnić
praktyki/staże zawodowe dla uczniów.
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Wykres 11. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo jakieś problemy lub
trudności?
17,9%

82,1%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Z kolei czynnikiem utrudniającym realizację projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 było
wystąpienie stanu pandemicznego i związanych z tym ograniczeń.
Natomiast przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020 wskazywali, że bariery i trudności w
realizacji działań projektowych zgłaszane przez beneficjentów dotyczyły przede wszystkim:
 Przesunięć w terminie realizacji projektów;
 Przeszacowań w poziomach wskaźników założonych do osiągnięcia;
 Rezygnacji z założonego wcześniej do zakupu sprzętu, co wpływało również na
poziom uzyskanych wskaźników.
Analiza wyników CS z uczestnikami projektów realizowanych w ramach działania 9.4 –
zarówno uczniami, jak i nauczycielami – wykazała, że w większości przypadków podczas
uczestnictwa w projektach nie występowały żadne utrudnienia czy bariery. Wśród
jednostkowych barier, badani nauczyciele wskazali na niechęć części przedsiębiorców do
zaangażowania się we współpracę ze szkołami zawodowymi i kumulację wielu szkoleń
w jednym czasie. Pojawiały się również odpowiedzi dotyczące nieatrakcyjności niektórych
z dostępnych szkoleń czy niedostosowania ich do faktycznych potrzeb nauczycieli.
Przedstawiciele IZ i IP RPO WP 2014-2020 pozytywnie oceniali dotychczasową realizację
projektów. Większość z nich została już zakończona i prócz niewielkich przesunięć terminów
realizacji, związanych z koniecznością ponownego ogłaszania przetargów, nie identyfikowano
większych problemów. Pojawiały się również zmiany w zakresie rzeczowym projektów
infrastrukturalnych, choć nie były one znaczne i nie stanowiły dodatkowych utrudnień.
Badanych, w ramach wywiadów pogłębionych, poproszono także o wskazanie modyfikacji,
które podejmowano w trakcie wdrażania interwencji w celu podniesienia skuteczności
projektów. Wymieniano m.in.:
 Zmianę części specyficznych kryteriów konkursowych na poszczególnych etapach
realizacji programu, które modyfikowano w zależności od konkursu;
 W trakcie wdrażania wprowadzane były również korekty w zakresie zmian zakresu
rzeczowego projektów infrastrukturalnych związanych z niedostępnością wskazanych
wcześniej sprzętów czy zmianami technologicznymi, które zaszły od momentu
opracowywania wniosku.
Reasumując, zaledwie w ramach co dziesiątego realizowanego projektu, zidentyfikowano
różnego typu problemy czy trudności. W ramach badania ewaluacyjnego, zarówno biorąc
pod uwagę analizę desk research, jak i wyniki przeprowadzonych badań, zidentyfikowano
w głównej mierze trudności związane z wystąpieniem stanu pandemicznego COVID-19, co
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spowodowało bardzo duże utrudnienia w realizacji projektów (jak i wdrażania wsparcia z
poziomu Programu), niską jakość szkoleń oraz braki w zakresie sprzętu lub niską jego
jakość, a także trudności w dopasowaniu terminów zajęć do możliwości uczniów oraz
problemy z dojazdem na miejsce szkolenia. Dotychczasowa realizacja projektów została
oceniona na bardzo wysokim poziomie. Większość projektów została już zakończona i poza
niewielkimi przesunięciami terminów realizacji, związanymi z koniecznością ponownego
ogłaszania przetargów, nie identyfikowano większych problemów. Zidentyfikowano
również zmiany w zakresie rzeczowym projektów infrastrukturalnych, jednakże nie
generowały one dodatkowych utrudnień.

8.2.3. Wpływ realizowanych projektów na poprawę jakości kształcenia
zawodowego51
Wpływ interwencji na proces dostosowania szkolnictwa zawodowego do
potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół52
Na proces dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenia
oferty edukacyjnej szkół oddziałują projekty realizowane w ramach działania/ poddziałania
6.4.2 oraz 9.4. Świadczą o tym przyporządkowane im cele:
 6.4.2: Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 9.4: Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku
pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.
W ramach realizowanych projektów podejmowane były działania w zakresie dostosowania
szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, w tym nawiązywanie formalnej współpracy z
pracodawcami (obejmującej m.in. staże zawodowe (w tym również nauczycieli) u
pracodawców, możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień wymaganych przez
przedsiębiorstwa, uczestniczenie pracodawcy w organizowanych egzaminach), modyfikacje
programów kształcenia przy współpracy z przedsiębiorcami (oraz doposażenie warsztatów
szkolnych na potrzeby tychże zmian), utworzenie klas patronackich, organizowanie
wspólnych wydarzeń promujących kształcenie zawodowe oraz zajęć specjalistycznych przy
współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego (w tym szkoły wyższe,
przedsiębiorstwa, zrzeszenia pracodawców). W ramach prowadzonych działań wdrażano
również tworzenie firm symulacyjnych, odzwierciedlających warunki panujące w
prawdziwym przedsiębiorstwie.

51

Pytanie badawcze: Czy, a jeśli tak to, w jakim stopniu projekty wpłynęły na poprawę jakości kształcenia
zawodowego?
52
Analiza podjętych działań, w zakresie dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy (w tym
powiązanie instytucji edukacyjnych z sektorem gospodarki) oraz wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół
(dostosowania jej do potrzeb regionalnego rynku pracy)
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Biorąc z kolei pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań ilościowych, zgodnie z
deklaracjami beneficjentów działania 9.4, interwencja w ramach projektów w znacznym
stopniu przyczyniła się do zaspokojenia bieżących potrzeb rynku. Wskazywano tu przede
wszystkim na zwiększenie poziomu kompetencji i kwalifikacji absolwentów (średnia ocen 8,8
na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu) oraz
dostosowanie kompetencji uczniów do potrzeb przedsiębiorców (8,7). W stosunkowo dużym
stopniu udało się również zapewnić pracowników w zawodach deficytowych (6,8).
Tabela 37. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpłynął zaspokojenie
poniższych, bieżących potrzeb rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt

Dostosowanie kompetencji
absolwentów do potrzeb
pracodawców

Zapewnienie pracowników
w zawodach deficytowych

Zwiększenie poziomu
kompetencji i kwalifikacji
absolwentów

Średnia
Uzasadnienie
ocen
Odbycie przez uczniów kursów bądź szkoleń
spowodowało, że nabyli oni kompetencje i uprawnienia
dostosowane do potrzeb pracodawców. Pozwoliły na to
również staże i praktyki zawodowe przygotowujące
8,7
uczniów do praktycznego wykonywania zawodu w
realnych warunkach pracy bądź w warunkach do nich
zbliżonych – dzięki nowo doposażonym pracowniom
szkolnym.
Część z projektów dotyczyła kształcenia zawodowego na
kierunkach odpowiadającym zawodom diagnozowanym
jako deficytowe. Realizowano kształcenie w kierunkach
m.in. takich jak:
 Architektura krajobrazu;
 Budownictwo;
 Informatyka;
 Mechanika (w tym w zakresie lotnictwa);
 Grafika;
 Stolarka;
6,9
 Elektryka i elektronika;
 Montaż sieci i instalacji sanitarnych;
 Montaż instalacji fotowoltaicznych;
 Gastronomia;
 Hotelarstwo;
 Operowanie CNC;
 Operowanie wózkiem widłowym;
 Transport;
 Drobne usługi.
Odbyte staże, praktyki i kursy zawodowe, a także
możliwość nauki na specjalistycznym sprzęcie, w znacznym
8,8
stopniu wpłynęły wzrost umiejętności, kompetencji i
kwalifikacji uczniów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.
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W tym miejscu należy podkreślić również wyniki metody kontrfaktycznej. W przypadku
badania z potencjalnymi beneficjentami w latach 2014-2020 wyłącznie 7% badanych
realizowało projekt związany z poprawą warunków i jakości kształcenia zawodowego.
Również uczestniczący w projektach nauczyciele (przebadani na potrzeby CS) bardzo wysoko
oceniali wpływ dostosowania szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz
wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół na wzrost jakości kształcenia zawodowego.
Wskazywano najczęściej na pozytywne oddziaływanie na takie aspekty, jak:
 Poprawa jakości kształcenia;
 Rozwój współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz instytucjami otoczenia
biznesu;
 Wsparcie nauczycieli w zakresie podnoszenia kwalifikacji, zastosowania
nowoczesnych metod i form pracy z uczniem, w tym przy wykorzystaniu technik
cyfrowych.
Z kolei badani uczniowie wysoko oceniali poziom kształcenia w placówkach, do których
uczęszczają. Wysokie oceny przypadały przede wszystkim na możliwość odbycia praktyk/
staży itp. oraz na kwestię wzbogacenia oferty edukacyjnej szkół (jakości i różnorodności
wyposażenia sal nauki zawodu) oraz dostępność sprzętu niezbędnego w procesie kształcenia.
Pozytywnie postrzegano także poziom przygotowania nauczycieli do potrzeb rynku pracy.
Wyniki badania ilościowego potwierdzili przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 biorący
udział w badaniu jakościowym. Wskazywali oni, że 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.
Podsumowując – zdaniem ewaluatora, 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.

Zmiany jakości procesu kształcenia pod wpływem interwencji
Zakres wskazanych w poprzednim podrozdziale działań warunkuje poprawę jakości procesu
kształcenia pod wpływem podjętej interwencji. Zmiany dotyczą bowiem zarówno programu
nauczania (tworzonego przy współpracy z przedsiębiorstwami), podniesienia kompetencji
nauczycieli, jak i dostosowania infrastruktury pod względem możliwości kształcenia z
uwzględnieniem aktualnych wymogów lokalnego rynku pracy.
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Skalę zmian jakości procesu kształcenia obrazuje wskaźnik: Liczba szkół i placówek
kształcenia zawodowego, które podniosły jakość procesu dydaktycznego i/lub
funkcjonowania szkoły/placówki. Projekt pt. Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na
rynek pracy osiągnął najwyższą wartość wskaźnika na poziomie 16 placówek.
Jak wynika z przeprowadzonych badań ilościowych - zdaniem beneficjentów działania 9.4
realizowane przez nich projekty w bardzo dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości
kształcenia zawodowego. Średnia ocen stopnia wpływu respondentów na 10-stopniowej
skali wyniosła 8,9. Wskazywano przy tym, że interwencja w ramach projektu pozwoliła
stworzyć w 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.
Nawiązana lub zacieśniona została również współpraca szkół z przedsiębiorcami w zakresie
praktyk czy staży zawodowych, a także kierunków kształcenia.
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 (średnia ocen respondentów 8,2/10) oraz ograniczenia wpływu
nierówności ograniczających dostępność kształcenia dla osób z obszarów wiejskich
i pozostających w trudnej sytuacji materialnej (8,1).
Tabela 38. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływał na poniższe
potrzeby szkół, nauczycieli i uczniów? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a
10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawie uległa jakość kształcenia
Poprawie uległa dostępność kształcenia
Zmniejszono wpływ nierówności ograniczających dostępność kształcenia dla osób
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zmniejszono wpływ nierówności ograniczających dostępność kształcenia dla osób
z obszarów wiejskich i pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej
Zwiększono możliwość stosowania niestandardowych form nauczania

Średnia ocen
8,2
7,7
7,3
8,1
7,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Z kolei beneficjent Poddziałania 9.6.2 wskazywał, że realizowany projekt w największym
stopniu wpływał na ograniczanie stopnia występowania nierówności ograniczających
dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla osób z obszarów
wiejskich i pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej (10,0/10). Nieco mniejszy, choć
nadal wysoki wpływ, zdiagnozowano w przypadku poprawy jakości i dostępności kształcenia
oraz wsparcia wykorzystywania niestandardowych form nauczania (po 8,0).
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Tabela 39. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływał na poniższe
potrzeby uczniów szkół zawodowych/branżowych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza
brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa jakości kształcenia
Poprawa dostępności kształcenia
Redukowanie nierówności ograniczających dostępność dla osób ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
Redukowanie nierówności ograniczających dostępność dla osób z obszarów
wiejskich i pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej
Wsparcie stosowania niestandardowych form nauczania

Średnia ocen
8,0
8,0
10,0
10,0
8,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2, n=1.

Również wyniki badania jakościowego IDI/ITI pozwalają wskazać, że interwencja w ramach
programu w silnie pozytywny sposób wpłynęła na poprawę jakości kształcenia zawodowego
na Podkarpaciu. Przedstawiciele KO biorący udział w badaniu wskazywali, że w całym
analizowanym okresie, jakość kształcenia w województwie zwiększyła się, choć w różnym
stopniu (szeroki zakres zmian). Jak wskazano, podjęte w latach 2014-2020 działania
kompatybilne z RPO WP, które zawarte zostały w Programie rozwoju edukacji w
województwie podkarpackim do roku 2020 dotyczyły przede wszystkim:
o Zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach
edukacyjnych województwa podkarpackiego;
o Wsparcia nauczycieli w zakresie podnoszenia w jakości osiągnięć uczniów;
o Modernizacji i cyfryzacji;
o Podniesienia standardu dostosowania placówek szkolnictwa specjalnego do
indywidualnych potrzeb każdego ucznia.
O wpływie wsparcia na jakość procesu kształcenia świadczą również stosunkowo wysokie
wyniki zdawalności egzaminu zawodowego wśród absolwentów szkół objętych wsparciem
(często znacznie przewyższając średnią zdawalność w województwie podkarpackim).
Zdaniem ewaluatora, podjęte działania przyniosły szereg korzyści i przyczyniły się do
wzrostu jakości kształcenia na Podkarpaciu, zarówno w odniesieniu do wyposażenia
placówek w nowoczesny sprzęt, możliwości nabywania umiejętności cyfrowych, kształcenia
uczniów i osób dorosłych, kompetencji nauczycieli oraz zaangażowania rodziców w proces
nauczania i wychowania.
Badani eksperci, w ramach panelu delfickiego, również pozytywnie oceniali zmiany, jakie
w ostatnich latach zaszły w województwie podkarpackim w zakresie jakości kształcenia.
Wskazywano przy tym przede wszystkim na: nawiązanie lub zintensyfikowanie poziomu
współpracy szkół z przedsiębiorcami (co umożliwiło prowadzenie praktyk czy staży
zawodowych dla uczniów, a tym samym – lepsze przygotowanie ich do praktycznego
wykonywania zawodu), jak również identyfikację potrzebnych kierunków kształcenia oraz ich
wymagany na rynku pracy zakres. Podkreślano również rolę dodatkowych kursów
zawodowych, z których korzystać mogli uczniowie wspieranych placówek, a które pozwalały
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im zdobyć dodatkowe kompetencje i kwalifikacje, nieuwzględniane w tradycyjnym
programie nauczania.
Podsumowując, zdaniem ewaluatora, 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.

Elementy interwencji, które mają największy wpływ na jakość kształcenia
zawodowego
Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4 dostosowanie
szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół
w dużym stopniu wpływa na poprawę jakości kształcenia zawodowego. Średnia ocen
respondentów w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom
wpływu, wyniosła 8,1.
Tabela 40. W jaki stopniu, Pana/i zdaniem, dostosowanie szkolnictwa zawodowego do
potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wpływa na poprawę
jakości kształcenia zawodowego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 –
największy stopień wpływu)
Oceniany aspekt
Dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy
Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół

Średnia ocen
8,1
8,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4.

Według beneficjentów działań wspierających kształcenie zawodowe na poprawę warunków
kształcenia zawodowego na Podkarpaciu, w ramach interwencji, wpływ miały przede
wszystkim czynniki takie jak:
 Dofinansowanie na doposażenie pracowni i warsztatów w placówkach kształcenia
zawodowego;
 Doszkalanie kadr dydaktycznych;
 Rozwój przemysłu i zakładów pracy w regionie;
 Umożliwienie uczniom udziału w specjalistycznych kursach/szkoleniach zawodowych;
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Dostosowanie kierunków i zakresu kształcenia zawodowego do zdiagnozowanych,
realnych potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami;
 Praktyki i staże zawodowe uczniów;
 Promocja szkolnictwa zawodowego;
 Pozytywne nastawienie i zaangażowanie młodych.
Z kolei analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz
KO pozwala wskazać, że wśród poszczególnych elementów interwencji w ramach RPO WP
największy wpływ na wzrost jakości kształcenia zawodowego na Podkarpaciu miało
skoncentrowanie na współpracy szkół z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy.
Natomiast w panelu eksperckim, wśród elementów interwencji w największym stopniu
wpływających na poprawę jakości kształcenia zawodowego, podkreślano przede wszystkim
rolę programów wsparcia kształcenia zawodowego we współpracy z podkarpackimi
pracodawcami. Działania te objęły praktyki zawodowe i płatne staże dla uczniów szkoły
zawodowej. Umożliwiono również uczniom udział w specjalistycznych kursach zawodowych,
pozwalających im zdobyć dodatkowe uprawnienia w zakresie nauczanego zawodu.
Wskazywano także na wzrost zainteresowania uczniów kształceniem zawodowym dzięki
organizacji różnego typu konkursów, zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych, a także
corocznych turniejów budowlanych dla szkół budowlanych z całego podkarpacia –
Podkarpackiego Turnieju Glazurników oraz Turnieju Suchej Zabudowy.
W związku z powyższym, w opinii ewaluatora, 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. Najważniejszym elementem
interwencji w tym zakresie było zapoczątkowanie i pogłębienie współpracy z
przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego. Dalsze działania, takie
jak wspólne (z przedsiębiorstwami) wprowadzanie zmian do programu nauczania,
doszkalanie kadry nauczycielskiej w samych przedsiębiorstwach czy modernizowanie
warsztatów szkolnych pod warunki odpowiadające tym panującym w przedsiębiorstwach
są pewnego rodzaju pokłosiem zawartej współpracy. Co więcej, nawiązane relacje na linii
szkoła-przedsiębiorstwo nie mają charakteru projektowego, tj. niewątpliwie utrzymają się
w przyszłości przynosząc kolejne pozytywne zmiany w jakości kształcenia zawodowego.

Trudności z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia zawodowego
Jak wynika ze zrealizowanych badań jakościowych - o ile wdrożone w ramach interwencji
formy wsparcia wzbogacają proces kształcenia zawodowego, to pozytywne zmiany zauważyć
można raczej w skali pojedynczych placówek i lokalnych społeczności. Proces ten wymaga
rozwoju i kontynuacji a kształcenie zawodowe w zbyt dużym stopniu uzależnione jest od
ograniczonych możliwości finansowych samorządów. Wsparcie z programów operacyjnych
tylko okresowo zwiększa możliwości zaangażowanych w projekty podmiotów, w tym w
zakresie podniesienia poziomu jakości kształcenia. Należy jednak zauważyć, że otrzymane
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dotychczas wsparcie przeznaczone na modernizację warsztatów szkolnych oraz nawiązane
kooperacje z lokalnymi przedsiębiorstwami będą w kolejnych latach wpływać na stopniowe
polepszanie jakości kształcenia zawodowego, w ślad za zmianami na lokalnym rynku pracy.
Rozwój współpracy z przedsiębiorstwami przynosi jednak również pewnego rodzaju
trudności w zakresie kształcenia. Problemy te dotyczą pogodzenia warunków udziału we
współpracy ze strony przedsiębiorstwa i samej szkoły. Staże zawodowe możliwe są bowiem
do organizacji podczas wakacji czy ferii, co wiąże się z koniecznością odpowiedniego
zmotywowania samych uczniów, do poświęcenia czasu wolnego na udział w nich (co stanowi
problem również w kontekście stosunkowo wysokiego udziału uczniów, który w okresie
wakacyjnym wyjeżdżają za granicę w celach zarobkowych). Jednocześnie, w przypadku
niektórych branż przedsiębiorstwa pracują w systemie 12 godzinnych zmian, co wiąże się z
brakiem możliwości udziału w nich uczniów niepełnoletnich. Ponadto, istotną trudnością w
zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia zawodowego, w tym udziału w stażach
zawodowych, był stan epidemii. Ograniczenia wpływają bowiem z jednej strony na
ograniczoną mobilność wewnątrz współpracujących ze szkołą zakładów pracy, jak i
problemami związanymi z absencją uczniów, wywołaną zakażeniami bądź podleganiu
kwarantannie.

Nieplanowane efekty realizacji projektów53
W przypadku realizacji 7,1% projektów w ramach działania 9.4 udało się zidentyfikować
dodatkowe, nieplanowane wcześniej rezultaty interwencji. Wskazywano przy tym na
nawiązanie współpracy z pracodawcami i firmami szkoleniowymi, organizację szkoleń
branżowych dla nauczycieli. Podniesiony został również prestiż szkół zawodowych, zarówno
wśród absolwentów, jak i przyszłych uczniów.
Wykres 12. Czy zidentyfikowali Państwo inne nieplanowane wcześniej rezultaty, które
udało się zrealizować dzięki realizacji projektu?
7,1%

64,3%
Tak

28,6%
Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Nieco więcej, bo 16,1% beneficjentów działania 9.4 wskazywało, że podczas wdrażania
projektów udało im się również osiągnąć dodatkowe efekty. Wskazywano przy tym na:
 Realizację dodatkowych kursów i zakup pomocy dydaktycznych z zaoszczędzonych
środków;

53

Analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji projektów
(niewyrażonych w jej celach), zarówno pozytywnych stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych –
ubocznych; jeśli tak należy je wskazać i opisać
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Nieprzewidywane wcześniej duże zainteresowanie pracodawców w zakresie
współpracy ze szkołą;
Uzyskanie wielu miejsc pracy dla uczniów;
Większa chęć uczniów z niepełnosprawnościami do podjęcia pracy;
W ramach oszczędności zwiększono zakupy pomocy dydaktycznych oraz
zorganizowano dodatkowe kursy zawodowe.

Wykres 13. Czy, podczas realizacji projektu, osiągnęli Państwo jakiekolwiek nieplanowane
wcześniej efekty jego realizacji (efekty nieuwzględnione w celach projektu zawartych we
wniosku o dofinansowanie)?
16,1%

44,6%
Tak, pozytywne

39,3%
Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Również w trakcie realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 osiągnięto dodatkowe,
pozytywne efekty, takie jak wyższa samoocena uczniów oraz wzrost ich samodzielności i
własnej inicjatywy, nabycie doświadczenia w poruszaniu się na rynku pracy a także wzrost
kompetencji cyfrowych.
Wśród nieplanowanych efektów interwencji identyfikowanych, w ramach badania
realizowanego z uczestnikami projektów na rzecz case study, wymienić należy:
 Wzrost integracji między uczniami;
 Wzrost aktywności uczniów.
Przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO byli zdania, że wsparcie udzielone
placówkom kształcenia zawodowego w ramach RPO WP przyczyniło się nie tylko do poprawy
warunków kształcenia, ale pozwoliło również regionalnym pracodawcom na pozyskanie
dobrych, odpowiednio wyszkolonych pracowników, posiadających kompetencje i
kwalifikacje zgodne z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Zdaniem respondentów, zwiększa
się także poziom świadomości przedsiębiorców nt. potrzeby podejmowania współpracy ze
szkołami i korzyści z niej płynących54.
Reasumując, zdaniem ewaluatora, wskutek realizacji projektów prócz zamierzonych
rezultatów, udało się osiągnąć również dodatkowe pozytywne efekty. W przypadku
nieplanowanych efektów realizacji projektów wskazywano przede wszystkim na nawiązanie
współpracy z pracodawcami i firmami szkoleniowymi, organizację szkoleń branżowych dla
nauczycieli. Podniesiony został również prestiż szkół zawodowych, zarówno wśród
absolwentów, jak i przyszłych uczniów. Wsparcie udzielone placówkom kształcenia
zawodowego w ramach RPO WP 2014-2020 przyczyniło się nie tylko do poprawy warunków
kształcenia, ale pozwoliło również regionalnym pracodawcom na pozyskanie dobrych,
54

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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odpowiednio wyszkolonych pracowników, posiadających kompetencje i kwalifikacje zgodne
z bieżącymi potrzebami rynku pracy. Zdaniem respondentów, rośnie także poziom
świadomości przedsiębiorców nt. potrzeby podejmowania współpracy ze szkołami i korzyści
z niej płynących.

8.2.4. Wpływ interwencji na zaspokojenie potrzeb ostatecznych odbiorców
wsparcia55
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
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. Ponadto, sugeruje
się uwzględnienie opublikowania przykładowych dokumentów, stanowiących „dobre
praktyki” w tymże zakresie (np. Diagnoza opracowana przez Technikum nr 2 w Zespole szkół
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy).
Trafnie opracowane Diagnozy potrzeb potwierdzają wyniki przeprowadzonych badań zdecydowana większość uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4
wysoko oceniała udział w projekcie. Na oceny bardzo dobre i dobre wskazało łącznie 93,5%
respondentów, a na niskie – tylko 0,6% badanych.

55

Pytanie badawcze: 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
(zatwierdzanej przez organ prowadzący i obejmującej zapotrzebowanie szkół na dany typ wsparcia)?
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Wykres 14. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Aż 3/4 uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4 wskazało, że udział
w projekcie pozwolił im podnieść poziom wiedzy, a 41,3% – dostosować ją do zmian
technologicznych w szkolnictwie zawodowym. 29,6% respondentów wskazywało na
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, a 27,2% – na naukę obsługi nowych urządzeń.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.4 dość wysoko oceniali stopnień
dopasowania projektów do potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Najwyżej oceniano
dostosowanie wsparcia w zakresie kształcenia praktycznego (średnia ocen 8,4/10) oraz
metod nauczania (7,0).
Tabela 41. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, projekt odpowiadał na poniższe potrzeby
edukacyjne nauczycieli? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 –
największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Kształcenie w obszarze zarządzania szkołą/ placówką
edukacyjną
Kształcenie w obszarze wychowania i profilaktyki
Kształcenie w obszarze metod nauczania
Kształcenie w obszarze praktycznej nauki zawodu

Średnia ocen
5,3
6,8
7,0
8,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Ponadto (zdaniem badanych), projekt w którym brali udział, w dużym stopniu odpowiadał na
zdiagnozowane potrzeby szkół (średnia ocen 7,9/10).
Z kolei przedstawicieli Departamentu Zarządzania RPO poproszono o wskazanie obszarów
problemowych zidentyfikowanych na etapie programowania interwencji w obszarze
kształcenia zawodowego oraz o określenie, jakie były główne potrzeby i wyzwania. Z analizy
odpowiedzi wynika, że nacisk położony został na przygotowanie szkół zawodowych. Właśnie
na ten obszar w pierwszej kolejności skierowano znaczne środki jako na obszar najbardziej
dotknięty niską jakością infrastruktury, zapleczem technicznym i wyposażeniem pracowni
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szkolnych56. Wskazano, że priorytetem było przygotowanie uczniów do wymagań
rzeczywistego miejsca pracy. W przypadku projektów dotyczących wyposażania placówek,
obligatoryjne były praktyki zawodowe. Dodatkowym wymogiem było obowiązkowe
przeszkolenie nauczycieli z obsługi nowo zakupionego sprzętu i wyposażenie.
Odpowiedni sposób identyfikacji potrzeb grup docelowych starano się zapewnić dzięki
współpracy ze szkołami w zakresie określania rzeczywistych potrzeb placówek. Prowadzono
również konsultacje ze środowiskiem rynku pracy, przedsiębiorcami, w celu określenia ich
oczekiwań. W trakcie badania zauważono, że oczekiwania szkół i pracodawców były
nierzadko rozbieżne.
Pracodawcy oczekują pracowników, który wyjdą po szkole i będą bez żadnych nakładów
finansowych funkcjonować w rzeczywistości gospodarczej, w rzeczywistości
przedsiębiorstwa. Natomiast z drugiej strony bardzo trudno jest szkołom nawiązać
współpracę [z firmami]. […] trudno jest nawiązać współpracę, która będzie powodowała, że
ci uczniowie będą rzeczywiście w realnych warunkach pracy funkcjonować […]. Nie mniej na
etapie programowania staraliśmy się zidentyfikować wszystkie te oczekiwania i problemy
poszczególnych grup.
Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.

Jak wynika z badania z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020, 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.
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.
Reasumując, 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, dostosować ją do zmian technologicznych w szkolnictwie
zawodowym, uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, czy naukę obsługi nowych urządzeń.

56

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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8.2.5. Stopień adekwatności interwencji w obszarze kształcenia
zawodowego do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy57
Stopnień zaspokojenia potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy
Działania projektowe realizowane dotychczas w ramach analizowanej interwencji w
znacznym stopniu adekwatne były do potrzeb regionalnego rynku pracy. Wynika to z
nawiązanych form współpracy z przedsiębiorstwami, co pozwoliło ściśle dopasować ofertę
kształcenia do potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Należy jednak zaznaczyć, że charakter
nawiązanych kooperacji wpływa na pewnego rodzaju ukierunkowanie profilu nauczania
jedynie wobec przedsiębiorstw, z którymi nawiązana została współpraca. Z jednej strony
wpływa to oczywiście korzystnie na zwiększenie możliwości zatrudnieniowej absolwentów
szkół, jednak odnosi się to stricte do zapotrzebowania przedsiębiorstw, z którymi nawiązano
współpracę. Tym samym, interwencja wpływa silnie na zaspokojenie potrzeb lokalnego
rynku pracy, a w mniejszym stopniu, na potrzeby identyfikowane w całym regionie. Pewnym
odzwierciedleniem tego problemu są diagnozy potrzeb szkół, w których stosunkowo rzadko
powoływano się na analizy dotyczące zawodów deficytowych (Barometr zawodów) w
województwie podkarpackim czy też na poziomie powiatu. W efekcie co prawda dzięki
wsparciu dostosowano programy nauczania do potrzeb przedsiębiorstw, lecz problem
deficytów w niektórych zawodach wciąż pozostaje aktualny.
Problem ten nie był natomiast zauważany przez uczestników projektów realizowanych w
ramach działania 9.4. Projekt, w którym brali udział, w dużym stopniu odpowiadał ich
zdaniem na potrzeby rynku pracy, zarówno w skali lokalnej (średnia ocen 7,3), jak i
regionalnej (7,1).
Tabela 42. W jakim stopniu projekt, w którym Pan/i uczestniczył/a odpowiada na potrzeby
regionalnego (wojewódzkiego) i lokalnego rynku pracy?
Oceniany aspekt
Na potrzeby regionalnego (wojewódzkiego) rynku pracy
Na potrzeby lokalnego rynku pracy

Średnia ocen
7,1
7,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4.

Zdaniem beneficjentów działania 9.4, realizowane projekty w dużym stopniu odpowiadały na
potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy. Średnia ocen respondentów na skali od 0 do
10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy poziom powiązania, wyniosła
odpowiednio 8,5 w przypadku powiązania z rynkiem lokalnym i 8,4 w przypadku odpowiedzi
na potrzeby rynku regionalnego.

57

Pytanie badawcze: W jakim stopniu interwencja w obszarze kształcenia zawodowego jest adekwatna do
potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy (z uwzględnieniem regionalnych/inteligentnych specjalizacji)?
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Tabela 43. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt odpowiada na potrzeby
rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Potrzeby lokalnego rynku pracy
(na poziomie gminy/powiatu)

Potrzeby regionalnego rynku
pracy (na poziomie
województwa)

Średnia ocen

Uzasadnienie
Kształcenie zawodowe na Podkarpaciu
8,5
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
8,4 zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy,
absolwenci przygotowani są przygotowani do
wejścia na rynek pracy i stanowią atrakcyjnych
pracowników dla przedsiębiorców
działających w całym województwie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Również projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.6.2 w dużym stopniu odpowiadał na
diagnozowane potrzeby rynku pracy, zarówno na poziomie regionu, jak i województwa.
Ocena stopnia powiązania beneficjenta wsparcia w obu przypadkach wyniosła 8,0/10.
Tabela 44. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt odpowiada na potrzeby
rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Potrzeby lokalnego rynku pracy
(na poziomie gminy/powiatu)
Potrzeby regionalnego rynku
pracy (na poziomie
województwa)

Średnia ocen

Uzasadnienie
Zapewnienie kompetentnych, wysoko
8,0
wykwalifikowanych pracowników,
atrakcyjnych zarówno dla przedsiębiorców
8,0 lokalnych, jak i regionalnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2.

Ponadto, zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu panelowym, 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 związku z powyższym, w opinii ewaluatora, realizowane projekty w dużym stopniu
odpowiadały na potrzeby rynku pracy, przy czym znacznie wyższy wpływ notuje się w skali
lokalnej, aniżeli całego regionu. Kształcenie zawodowe na Podkarpaciu dostosowane
zostało niemniej do zdiagnozowanych, realnych potrzeb i wymagań lokalnego rynku pracy
(w tym do potrzeb identyfikowanych przez samych pracodawców, z którymi szkoły podjęły
współpracę). Dzięki praktykom i stażom zawodowym, specjalistycznym kursom, a także
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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.

Zbieżność interwencji z inteligentnymi specjalizacjami regionu
Województwo Podkarpackie posiada cztery inteligentne specjalizacje odpowiadające
głównym sektorom rozwoju58.
 Lotnictwo i kosmonautyka;
 Jakość życia;
 Motoryzacja;
 Informacja i telekomunikacja.
Analizowana interwencja w zakresie kształcenia zawodowego jest pośrednio zbieżna z
inteligentnymi specjalizacjami: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja oraz Informacja i
telekomunikacja w zakresie wsparcia szkół i placówek prowadzących kształcenie na
kierunkach tematycznie zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami. Z kolei bezpośrednie
odziaływanie wiąże się ze specjalizacjami jakość życia, ponieważ realizowane projekty
odnoszące się do statusu oraz możliwości na rynku pracy uczestników wpływają na
zwiększenie komfortu życia mieszkańców. Dodatkowo biorąc pod uwagę, że inteligentna
specjalizacja: informacja i telekomunikacja jest specjalizacją wspomagającą, czyli
dostarczającą rozwiązania będące narzędziem do realizacji celów pozostałych specjalizacji
– projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 wpisują się w IS jako projekty
realizowane zdalnie.
Jak wynika z analizy desk research, uzyskanie wsparcia w obszarze infrastruktury (działanie
6.4.2) obwarowane było związkiem planowanego projektu z inteligentnymi specjalizacjami
(lub Strategią Rozwoju Regionalnego). Projekty w ramach tego działania wybierane były w
trybie konkursowym, za wyjątkiem państwowych wyższych szkół zawodowych – w obu
trybach wyboru zastosowano jednak ww. warunek.
Fakt ten potwierdzili Przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO, którzy wskazali, że
zbieżność interwencji w obszarze kształcenia ustawicznego i zawodowego z
regionalnymi/inteligentnymi specjalizacjami regionu starano się zapewnić dzięki
wykorzystaniu opracowanego kryterium zgodności projektu. Podkreślono, że kryterium to
było badane przed wydaniem opinii z ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego.
Organizowano również nabory przeznaczone dla konkretnych branż przodujących w
regionie, w tym przede wszystkim dla branży lotniczej tak, by mieć pewność, że otrzymają
one konkretną pomoc.
Jednakże, należy zwrócić uwagę, że najwyższy poziom powiązania projektów z inteligentnymi
specjalizacjami dotyczył jakości życia (średnia ocen respondentów 4,7/10) oraz informacji i
komunikacji (4,4). Nieco niżej oceniano związek projektów z motoryzacją (4,1), a najniżej – z
lotnictwem i kosmonautyką (2,8).
58

https://podkarpackie.eu/biznes/inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podkarpackiego/
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Tabela 45. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt jest zbieżny z poniższymi
inteligentnymi specjalizacjami regionu? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
powiązania, a 10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Lotnictwo i kosmonautyka (m.in. produkcja maszyn lotniczych, modernizacja
ośrodków lotniczych, rozwój kompetencji, badania i rozwój)
Jakość życia (m.in. ochrona środowiska oraz zwiększenie komfortu życia
mieszkańców)
Motoryzacja (m.in. kreowanie i implementacja innowacyjnych technologii
motoryzacyjnych)
Informacja i telekomunikacja (ICT) (m.in. tworzenie aplikacji i rozwój branży
informatycznej i telekomunikacyjnej)

Średnia ocen
2,8
4,7
4,1
4,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Zbieżność projektu realizowanego w ramach Poddziałania 9.6.2 z inteligentnymi
specjalizacjami regionu była natomiast dość wysoka. Ocena stopnia wpływu w skali od 0 do
10 w każdym przypadku wyniosła 7,0.
Tabela 46. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt jest zbieżny z poniższymi
inteligentnymi specjalizacjami regionu? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu,
a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Lotnictwo i kosmonautyka (m.in. produkcja maszyn lotniczych, modernizacja
ośrodków lotniczych, rozwój kompetencji, badania i rozwój)
Jakość życia (m.in. ochrona środowiska oraz zwiększenie komfortu życia
mieszkańców)
Motoryzacja (m.in. kreowanie i implementacja innowacyjnych technologii
motoryzacyjnych)
Informacja i telekomunikacja (ICT) (m.in. tworzenie aplikacji i rozwój branży
informatycznej i telekomunikacyjnej)

Średnia ocen

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2.

Podsumowując, zdaniem ewaluatora, zbieżność zidentyfikowanych obszarów
problemowych z osiągniętymi wskutek interwencji rezultatami, z wyzwaniami regionu
ocenić należy pozytywnie. Wytyczając zakres działania opierano się przede wszystkim na
potrzebach podkarpackiego rynku pracy oraz na inteligentnych specjalizacjach regionu, z
uwzględnieniem krajowych polityki szkolnictwa zawodowego. Szczególny nacisk położony
został również na branże mające istotne znaczenie dla rozwoju podkarpackiej gospodarki.
Preferowano głównie kierunki kształcenia związane z nowoczesnymi technologiami i
procesami przemysłu. Zdaniem przedstawicieli IZ RPO WP 2014-2020, kierunki te stanowią
dodatkową wartość w odniesieniu zarówno do procesów produkcyjnych, jak i do pracy i
oczekiwań pracodawców skierowanych wobec poszukiwanych pracowników.
Ogółem, zbieżność interwencji zapewniano przede wszystkim dzięki działaniom takim jak59:
 Obowiązkowe praktyki zawodowe we wspieranych szkołach zawodowych;
59

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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7,0
7,0
7,0
7,0






Szkolenia pracownicze dla nauczycieli w zakresie korzystania z nowego sprzętu i
wyposażenia;
Dostosowywanie wspieranych kierunków do realnych wymogów regionalnego rynku
pracy;
Organizacja konkursów branżowych (dla branży informatycznej, spożywczej);
Ścisła współpraca placówek z przedsiębiorcami z branż dominujących w regionie, w
tym w zakresie opracowywania programów nauczania.

8.2.6. Trwałość uzyskanych dotychczas efektów wsparcia60
Identyfikacja czynników, które wpływają na utrzymanie trwałości efektów
projektów.
Podjęta dotychczas interwencja z zakresu wsparcia kształcenia zawodowego objęła zarówno
działania o charakterze twardym, jak i miękkim. Jak wskazano w dalszej części niniejszego
opracowania działania te w dużej mierze się uzupełniają, a ich charakter wpływa pozytywnie
na możliwość zachowania ich trwałości. Z jednej strony bowiem doposażone pracownie
warsztatów szkolnych stanowią dobrą podstawę do ich dalszego rozwoju w przyszłości, a z
drugiej podjęte kooperacje na linii szkoła – przedsiębiorstwa niewątpliwie zaowocują
długoletnią współpracą i możliwością dalszego dopasowywania oferty nauczania do
przyszłych potrzeb lokalnego rynku pracy.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy case study, szkoły wracają do współpracy nawiązanej przy
okazji projektu i kontynuują ją delegując do staży zawodowych kolejnych uczniów, na co
przedstawiciele przedsiębiorstw z chęcią przystają, ze względu m.in. na dotychczasowa
bezproblemową współprace na etapie realizacji projektu. O trwałości efektów można też,
zdaniem uczestników badań pogłębionych realizowanych na potrzeby case study, mówić w
nieco innym kontekście. Jak się bowiem okazuje, absolwenci szkół po udziale w projekcie i
odbyciu staży zawodowych w przedsiębiorstwach, z którymi nawiązano współprace w
ramach projektu, kierują tam swoje pierwsze kroki po ukończeniu szkoły i często znajdują
tam zatrudnienie. Wskazywano również na brak problemu w utrzymaniu minimum 5
letniego okresu trwałości efektów projektów z zakresu doposażenia placówki (wymaganego
zgodnie z art. 71 Rozporządzenia ogólnego). Efektem, który może utrzymać się z kolei
najkrócej, jest wiedza i kompetencje nabyte przez nauczycieli podczas staży u
przedsiębiorców. Zdobyta wiedza ulega bowiem stosunkowo szybko dezaktualizacji i
wymagać będzie uzupełnienia już po kilku latach (co jednak, biorąc pod uwagę trwały
charakter nawiązanych kooperacji, nie powinno stanowić problemu).
Zdecydowana większość uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4 była
zdania, że osiągnięte dzięki uczestnictwu efekty, utrzymają się bezterminowo (61,7%) lub

60

Pytanie badawcze: W jakim stopniu uzyskane dotychczas efekty wsparcia można uznać za trwałe?
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powyżej dwóch lat (26,9%). Tylko 2,9% badanych było zdania, że nie utrzymają się nawet
jednego roku.
Wykres 15. Jak długo, Pana/Pani zdaniem, utrzymywać się będą efekty Pana/ Pani,
uzyskane dzięki udziale w projekcie?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Również beneficjenci działania 9.4 bardzo wysoko oceniali trwałość efektów osiągniętych
dzięki realizacji projektów. Najczęściej wskazywano na bezterminowe utrzymanie się
rezultatów (67,9%) lub utrzymanie się efektów powyżej roku od zakończenia realizacji
projektów (28,6%), uzasadniając odpowiedź tym, że nabyte przez uczniów w procesie
kształcenia kompetencje i kwalifikacje, w tym specjalistyczne uprawnienia, towarzyszyć im
będą przez całe życie, a doposażone placówki służyć będą kształceniu zawodowemu jeszcze
przez długi czas. Tylko w dwóch przypadkach wskazano, że może wystąpić problem z
zachowaniem efektów projektu, w związku z częstotliwością ich realizacji lub wystąpieniem
czynników niezależnych od beneficjenta, jak pandemia COVID-19 lub emigracja młodych.
Wykres 16. Jak ocenia Pan/i trwałość rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu?
3,6%

28,6%

67,9%

Występuje ryzyko wystąpienia trudności z zachowaniem efektów projektu do roku od jego zakończenia
Efekty projektu zostaną zachowane powyżej roku od jego zakończenia
Efekty projektu zostaną zachowane bezterminowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Wskazywano przy tym, że trwałość efektów projektów można zwiększyć dzięki działaniom
takim jak:
 Angażowanie młodzieży na każdym etapie edukacyjnym;
 Dofinansowania dla pracodawców na zatrudniania pracowników/uczniów;
 Zatrudnianie i korzystne formy wynagradzania dla absolwentów;
 Dalsze doposażanie i remont pracowni/warsztatów szkolnych;
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 Intensyfikacja współpracy szkół z pracodawcami;
 Organizacja szkoleń branżowych dla kadr nauczycielskich;
 Uwzględnienie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami;
 Promocja kształcenia;
 Zwiększenie finansowania szkół zawodowych.
Reasumując, 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,
towarzyszyć im będą przez całe życie, a doposażone placówki służyć będą kształceniu
zawodowemu jeszcze przez długi czas.

8.2.7. Efektywność realizowanych projektów61
Relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami
wsparcia
Poniższa tabela zawiera zestawienie analizy efektywności kosztowej projektów realizowanych
w ramach wsparcia kształcenia zawodowego na Podkarpaciu, z uwzględnieniem kosztów
zrealizowania wartości jednostkowej wskaźnika. 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.

61

Pytanie badawcze: Jak należy ocenić efektywność realizowanych projektów?
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Tabela 47. Analiza efektywności kosztowej dla wskaźników PI 10iv OP IX
Działanie/
Poddziałanie

9.4

9.4

9.4

9.4

Wskaźnik

Liczba szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
wykorzystujących
doposażenie zakupione
dzięki EFS [szt.]
Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego oraz
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po
opuszczeniu programu
[os.]
Liczba uczniów, którzy
nabyli kompetencje
kluczowe lub
umiejętności
uniwersalne po
opuszczeniu programu
[os.]
Liczba nauczycieli
kształcenia
zawodowego oraz
instruktorów

Typ wskaźnika

Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektów

Wartość osiągnięta
przypadająca na jeden
projekt

Koszt zrealizowania
wartości jednostkowej
wskaźnika*

Rezultatu

179

2,4

576 714,24

Rezultatu

1 400

18,7

73 737,04

Rezultatu

13

0,2

7 940 911,50

Produktu

1 492

19,9

69 190,25
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Działanie/
Poddziałanie

9.4

9.4

9.6.2

9.4

Wskaźnik

praktycznej nauki
zawodu objętych
wsparciem w
programie [os.]
Liczba szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
doposażonych w
programie w sprzęt i
materiały dydaktyczne
niezbędne do realizacji
kształcenia
zawodowego [szt.]
Liczba uczniów szkół i
placówek kształcenia
zawodowego
uczestniczących w
stażach i praktykach u
pracodawcy [os.]
Liczba uczniów szkół i
placówek
prowadzących
kształcenie zawodowe
objętych wsparciem w
programie [os.]
Liczba uczniów
objętych wsparciem w
zakresie rozwijania
kompetencji

Typ wskaźnika

Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektów

Wartość osiągnięta
przypadająca na jeden
projekt

Koszt zrealizowania
wartości jednostkowej
wskaźnika*

Produktu

179

2,4

576 714,24

Produktu

14 344

191,3

7 196,87

Produktu

26 008**

212,7

6 472,62

Produktu

198

2,6

521 372,98
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Działanie/
Poddziałanie

9.6.2

Wskaźnik

kluczowych lub
umiejętności
uniwersalnych w
programie [os.]
Liczba uczniów
objętych wsparciem
stypendialnym w
programie [os.]

Typ wskaźnika

Wartość osiągnięta od
początku realizacji
projektów

Produktu

1 359

Wartość osiągnięta
przypadająca na jeden
projekt

281,4

Koszt zrealizowania
wartości jednostkowej
wskaźnika*

5 914,71

* Uśredniona wartość jednego projektu/ Wartość osiągnięta przypadająca na jeden projekt.

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia
04.01.2021).
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Dodatkowo, beneficjenci działania 9.4 wysoko oceniali przydatność i skuteczność zasobów
wykorzystywanych przy realizacji projektów. Zdaniem badanych, największe znaczenie w tym
zakresie miały możliwe do rozdysponowania środki finansowe (średnia ocen 8,5/10). Nieco
niżej, choć nadal bardzo wysoko, oceniano zasoby kadrowe i infrastrukturalne (średnie ocen
po 8,3).
Tabela 48. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację
projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Finansowe
Kadrowe (ludzkie)
Infrastrukturalne

Średnia ocen
8,5
8,3
8,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Beneficjenci działania 9.4 w zdecydowanej większości deklarowali, że bez wsparcia ze
środków programu, realizacja projektów nie byłaby możliwa (96,4%). Zaledwie jeden
respondent wskazał, że również bez wsparcia zewnętrznego udałoby się mu w całości
zrealizować działanie (1,8%).
Wykres 17. Czy, Pana/i zdaniem, możliwa była realizacja projektu bez wsparcia ze środków
RPO WP 2014-2020?
1,8%

96,4%

1,8%

Tak, możliwa była pełna realizacja projektu
Nie było możliwości realizacji projektu bez wsparcia środków RPO WP
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Także przy realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.6.2 bardzo skuteczne okazało się
wykorzystanie zarówno zasobów ludzkich, jak i finansowych czy infrastrukturalnych. Ocena
beneficjenta w skali od 0 do 10 wyniosła w każdym przypadku 10,0.
Tabela 49. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację
projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Infrastrukturalne
Kadrowe (ludzkie)
Finansowe

Średnia ocen
10,0
10,0
10,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2.

Również zdaniem beneficjenta Poddziałania 9.6.2, realizacja projektu bez uzyskania wsparcia
ze środków unijnych nie byłaby możliwa.
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Z kolei przedstawiciele Departamentu Zarządzania RPO biorący udział w badaniu
jakościowym wskazywali, że możliwe do wykorzystania w ramach analizowanych działań RPO
WP środki nie pozwalały na całkowite zaspokojenie potrzeb regionu w zakresie kształcenia
zawodowego i ustawicznego. Zostały one natomiast rozdysponowane i ukierunkowane w
sposób umożliwiający wsparcie najbardziej kluczowych i w największym stopniu
wymagających pomocy obszarów. Z kolei badani przedstawiciele IZ RPO WP 2014-2020 byli
zdania, że przy zaangażowaniu mniejszych nakładów finansowych niemożliwe byłoby
osiągnięcie rezultatów zbliżonych do tych, które udało się osiągnąć dzięki wsparciu z
programu62.
Ogółem, analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 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.
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.

8.2.8. Poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych PI w
obszarze kształcenia zawodowego63
Skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności64
Analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO
pozwala z kolei wskazać, że kryteria oceny przyjęte w zakresie Poddziałania 6.4.2
(Zobowiązanie wnioskodawcy do 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

62

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.

63

Pytanie badawcze: Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych PI w obszarze
kształcenia zawodowego?
64
Skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności (czy realizowane projekty w obszarze EFS i EFRR
przyczyniają się wspólnie do realizacji i osiągnięcia celów Programu)
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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.

Uzupełnienie wsparcia w obszarze EFS przez działania współfinansowane
w ramach EFRR 65
Poprzez wskazane powyżej, skuteczne mechanizmy zapewnienia komplementarności, 95%
projektów dofinansowanych w ramach Poddziałania 6.4.2 realizowanych było w
miejscowościach, na obszarze których wdrażane były projekty wsparte w ramach Działania
9.4.
Poniższa tabela przedstawia przykłady projektów infrastrukturalnych EFRR, wraz
z przyporządkowanymi do nich projektami „miękkimi” EFS. Komplementarność projektów
umożliwiła efektywne wykorzystanie nowopowstałej i przebudowanej/ dostosowanej
infrastruktury dzięki realizacji projektów EFS. Dodatkowo, dzięki komplementarności
projektów i realizacji projektów tzw. „twardych”, beneficjenci mieli przestrzeń do realizacji
projektów EFS.
Tabela 50. Przykłady projektów komplementarnych EFS i EFRR
Projekt EFS

Projekt EFRR

Rzeszowskie szkoły zawodowe
otwarte na rynek pracy66
Synergia. Od jakości kształcenia
do wzrostu zatrudnienia68

"Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w
Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie"67
Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez
przebudowę pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz
zakup wyposażenia69
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu
Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego.71

Wsparcie szkolnictwa
zawodowego w Powiecie
Łańcuckim70
65

Analiza czy działania współfinansowane w ramach EFRR są uzupełnieniem dla wsparcia w obszarze EFS
Cel główny proektuj.: Poprawa warunków i wzrost jakości kształcenia zawodowego w 16 SZiPKZ w Rzeszowie
poprzez rozwój oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb regionalnego rynku pracy.
67
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia
zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.
68
Celem projektu jest zwiększenie szans na wzrost zatrudnienia absolwentów tarnobrzeskich szkół na lokalnym i
regionalnym rynku pracy w okresie do 31.10.2019r.
69
Celem Projektu jest stworzenie lepszych warunków kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez podjęcie
działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 dostosowanej do potrzeb rynku pracy. Przebudowa pracowni i zakup
sprzętu dydaktycznego ww. szkół ma na celu poprawę warunków kształcenia.
70
Cel główny projektu: Poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 3 szkołach i 1placówce
oświatowej Powiatu Łańcuckiego w celu wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych w okresie do
31.10.2019 r.
71
Projekt obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 1. W Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie: a) Budowa
Hali Sportowej. b) Przebudowa korytarzy, sanitariatów, podłóg w pracowniach. 2. Przebudowa pracowni
dydaktycznej z zapleczem socjalnym- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w
Łańcucie. 3. Zakup wyposażenia pracowni zawodowej dla szkół: ZST w Łańcucie , ZS nr 2 w Łańcucie i ZS Nr 3 w
Łańcucie.
66
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych z systemu SL 2014.

Ponad połowa projektów realizowanych przez beneficjentów działania 9.4 komplementarna
była z innymi projektami realizowanymi na poziomie regionalnym w ramach m.in. PO WER i
,,Podkarpacie stawia na zawodowców’’, a blisko co piąty – z działaniami krajowymi, głównie
w zakresie wymian międzynarodowych, w tym w ramach programu Erasmus.
Wykres 18. Czy realizowany projekt był komplementarny z innymi projektami?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Projekty komplementarne finansowane były zarówno ze środków RPO WP 2014-2020
(27,3%), jak i pozostałych programów unijnych (54,5%).
Wykres 19. Z jakich źródeł finansowane były projekty komplementarne do projektu, który
Państwo realizowali?
27,3%
Ze środków RPO WP 2014-2020

54,5%

18,2%

Ze środków pozostałych programów unijnych

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4, n=11.

Do realizacji projektów komplementarnych, beneficjentów działania 9.4, skłaniały najczęściej
identyfikowane potrzeby (52,6%) lub promocja realizacji tego typu działań (28,9%).
Wykres 20. Co skłoniło Państwa do realizacji projektu komplementarnego?
28,9%

52,6%

Promowanie realizacji takich projektów
Wymóg postawiony w regulaminie
Trudno powiedzieć

2,6% 7,9%

7,9%

Potrzeby identyfikowane w jednostce
Chęć stworzenie uczniom szansy rozwoju

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4, n=38.

Natomiast projekt realizowany przez beneficjenta Poddziałania 9.6.2 komplementarny był z
projektami realizowanymi na poziomie regionalnym (wojewódzkim) dotyczącymi wsparcia
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stypendialnego uczniów szkolnictwa ogólnego i projektami konkursowymi, finansowanymi ze
środków RPO WP 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.6.1 i działania 10.14 oraz ze środków
własnych realizatora.
Natomiast beneficjenta Poddziałania 9.6.2 do realizacji projektu komplementarnego skłoniło
promowanie realizacji takich projektów.
Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym IDI/ITI byli zdania, że projekty
realizowane w ramach RPO WP zbilansowane były pod względem realizacji działań o
charakterze twardym, infrastrukturalnym, jak i miękkim72.
Badani w ramach panelu delfickiego eksperci wskazywali, że projekty infrastrukturalne
stanowią bezpośrednie dopełnienie działań o charakterze miękkim, wspólnie zapewniając
kompletność procesu edukacji zawodowej. Doposażenie bazy dydaktycznej w niezbędny
sprzęt i narzędzia przyczynia się bowiem do wzrostu jakości kształcenia oraz do aktywizacji
kadry instruktorskiej i nauczycielskiej. Wskazywano przy tym, że komplementarność pozwala
wzmocnić potencjał rozwojowy na określonym terenie – powstała czy doposażona
infrastruktura może być wykorzystywana wielokrotnie, jako baza dla kolejnych działań i
przedsięwzięć z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego.
Podsumowując: 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.

Działania współfinansowane z EFS uzupełniane przez środki własne
samorządów73
Zgodnie z danymi wygenerowanymi z systemu SL 2014: 49 na 75 projektów realizowanych w
ramach działania 9.4 finansowanych było przy współudziale środków Jednostek Samorządu
Terytorialnego.
Tabela 51. Wykaz działań współfinansowanych z EFS uzupełnionych przez środki własne
samorządów
Poddział
anie/
Działanie

Liczba
projektów
współfinanso
wanych przez
JST

Wartość ogółem
projektów/
dofinansowanie

Przykłady projektów


9.4

49
współfinansow
anych na 75
ogółem

79 378 458,67 zł / 
71 388 346,94 zł


72
73

Wykwalifikowany logistyk i ekonomista sukces na rynku pracy
CKP kształci zawodowo. Wspieranie
kompetencji kadr i uczniów Centrum
Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu
Firma plus szkoła to pewna przyszłość

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami Kuratorium Oświaty.
Analiza czy działania współfinansowane z EFS były uzupełniane przez środki własne samorządów

117 | S t r o n a

Poddział
anie/
Działanie

Liczba
projektów
współfinanso
wanych przez
JST

Wartość ogółem
projektów/
dofinansowanie

Przykłady projektów



Szkolnictwo zawodowe w powiecie
bieszczadzkim otwarte na rynek pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL 2014.

Większość działań projektowych realizowanych przez beneficjentów działania 9.4
uzupełniano ze środków własnych JST – gmin lub powiatów (69,6%).
Wykres 21. Czy działania realizowane w projekcie były uzupełnione ze środków własnych
jednostek samorządu terytorialnego?
69,6%

30,4%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4. (n=56)

Także działania realizowane w ramach Poddziałania 9.6.2 współfinansowane były ze środków
własnych województwa podkarpackiego (jako środki przeznaczone na wkład własny).
Wyniki badania jakościowego pozwalają z kolei wskazać, że realizowane w ramach projektów
działania na różnym etapie współfinansowane były ze środków własnych samorządów. Jak
podkreślono w wywiadach pogłębionych, gminy niejednokrotnie wspierały interwencje w
zakresie infrastruktury poprzez np. budowę budynków bądź ich termomodernizację, a także
realizowały dedykowane szkolenia czy kursy.
W związku z powyższym – większość realizowanych działań projektowych uzupełniano ze
środków własnych JST – gmin lub powiatów. Działania te były współfinansowane ze
środków własnych samorządów na różnym etapie ich realizacji. Samorządy
niejednokrotnie wspierały interwencje w zakresie infrastruktury, poprzez np. budowę
budynków, ich termomodernizację, a także realizowały dedykowane szkolenia czy kursy.

8.2.9. Wypełnienie w projektach w obszarze kształcenia zawodowego
realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych74
Zasady horyzontalne, uwzględniane w projektach realizowanych w ramach RPO WP
2014-2020, to przede wszystkim:
 Zrównoważony rozwój, który został zdefiniowany jako rozwój odpowiadający
potrzebom ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia
74

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, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady
zrównoważonego rozwoju?
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swoich potrzeb75. Jest to zatem schemat rozwoju skoncentrowany wokół trzech
zasadniczych obszarów: wzrostu gospodarczego, włączenia społecznego oraz ochrony
środowiska. Zrównoważony rozwój został ujęty w ramach tzw. Agendy 2030,
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2015 r76.
Równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność dla osób z
niepełnosprawnościami oraz równość szans kobiet i mężczyzn została poruszona w
Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, której artykuł 21 wskazuje, iż zakazana
jest wszelka dyskryminacja w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry,
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania,
poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości
narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną77.
Zasada równości płci została uwzględnione w Europejskim Pakcie na rzecz Równości
Płci na lata 2011-2020. W dokumencie wskazano także obszary, w ramach których
Unia Europejska powinna działać na rzecz zapewnienia równości płci, tj: niwelowanie
różnic w zatrudnieniu i ochrony socjalnej pomiędzy kobietami a mężczyznami,
wspieranie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz zwalczanie
wszelkich form przemocy wobec kobiet78.

Projekty realizowane przez beneficjentów działania 9.4 w bardzo dużym stopniu
uwzględniały wypełnianie zasad polityk horyzontalnych. Największy poziom powiązania
odnotowano w przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, uwzględniającej osoby z
niepełnosprawnościami (średnia ocen 9,4/10) oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn
9,3). Tylko niewiele niższy był stopień uwzględniania zasady zrównoważonego rozwoju (9,1).
Tabela 52. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt uwzględniał wypełnienie
poniższych zasad horyzontalnych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a
10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Zasada równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Średnia
ocen

Uzasadnienie: przykłady działań


9,4 


Miejsca spotkań były dostosowane do osób
niepełnosprawnych;
Preferencje w naborze dla osób z
niepełnosprawnościami;
Indywidualizacja w procesie dydaktycznym;

75

https://www.unic.un.org.pl/strony-2011-2015/zrownowazony-rozwoj-i-cele-zrownowazonegorozwoju/2860
(dostęp: 30.04.2021).
76
Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja przyjęta
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r., A/RES/70/1
http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf (dostęp:
30.04.2021)
77
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE C 202/389 z 7.6.2016 r.,
https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR (dostęp: 30.04.2021).
78
Konkluzje Rady z dnia 7 marca 2011 r. – Europejski pakt na rzecz równości płci (2011-2020),
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52011XG0525%2801%29 (dostęp:
30.07.2020).
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Oceniany aspekt

Średnia
ocen

Uzasadnienie: przykłady działań



Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn

Zasada zrównoważonego
rozwoju


9,3 



9,1



Pełna dostępność do wszystkich działań projektowych;
W projektach kierowano się zasadami równości szans i
niedyskryminacji.
Równe szanse uczestnictwa w projekcie;
W projektach kierowano się zasadami równości szans
bez względu na płeć.
Dwustronne drukowanie i kopiowanie;
Ograniczanie zużycia energii;
Generowanie małej ilości odpadów;
Działania uwzględniające kwestie ochrony środowiska;
Kursy odbywały się w miejscowościach dla których
istnieje możliwość dojazdu komunikacją publiczną.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.4.

Także w projekcie realizowanym przez beneficjenta Poddziałania 9.6.2 stosowano się do
zasad polityk horyzontalnych. Stopień uwzględniania w projekcie wypełniania
poszczególnych zasad wraz z uzasadnieniem przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 53. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt uwzględniał wypełnienie
poniższych zasad horyzontalnych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a
10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Zasada równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn
Zasada zrównoważonego
rozwoju

Średnia Uzasadnienie
ocen
 Stosowanie wrażliwego na niepełnosprawność języka;
 Dostosowanie stron, języka i obiektów do potrzeb
8,0
osób z niepełnosprawnościami
8,0 
8,0



Stosowanie wrażliwego na płeć języka;
Dwustronne drukowanie prawidłowych wniosków po
ich wcześniejszym sprawdzeniu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentem Poddziałania 9.6.2, n=1.

Również wyniki badania jakościowego IDI/ITI potwierdzają, że projekty realizowane w
ramach RPO WP były zgodne z politykami horyzontalnymi. We wszystkich działaniach
zapewniono zgodność dzięki wykorzystaniu odpowiedniego kryterium merytorycznego
odnoszącego się do zestawu pytań dotyczących równości szans i niedyskryminacji oraz zasad
zrównoważonego rozwoju. Deklarowano m.in., że tworzona infrastruktura dostosowywana
była do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano również
dostępność działań projektowych w zakresie edukacji dla wszystkich, bez względu na płeć. W
projektach kierowano się również zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając kwestie
ochrony środowiska i korzystając z elektronicznych wersji dokumentów czy
energooszczędnych rozwiązań.
Podsumowując, zdaniem ewaluatora, realizowane projekty w bardzo dużym stopniu
uwzględniały wypełnianie zasad polityk horyzontalnych. Największy poziom powiązania
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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.
W projektach kierowano się również zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniając
kwestie ochrony środowiska i korzystając z elektronicznych wersji dokumentów czy
energooszczędnych rozwiązań.

8.2.10.
Wdrażania projektów z zakresu kształcenia zawodowego w
perspektywie 2021-202779
Analiza przyszłego zapotrzebowania w regionie w obszarze kształcenia
zawodowego
14,3% beneficjentów działania 9.4 wskazało, że podczas realizacji projektów zidentyfikowali
potrzeby czy wymagania rynku pracy, których zaspokojenie okaże się niezbędne w
przyszłości. Wymieniano przy tym kwestie takie jak:
 Konieczność monitorowania zapotrzebowania rynku pracy;
 Potrzeba organizacji szkoleń/kursów umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji
zawodowych przez uczniów (jak obsługa wózków jezdniowych, obsługa specjalistycznych
programów itp.);
 Dokształcanie kadr dydaktycznych;
 Potrzeba współpracy z małymi firmami;
 Potrzeba kształcenia w zawodach takich jak:
o Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;
o Operator wózków widłowych;
o Spawacz;
o Mechanik pojazdów samochodowych;
o Kucharz, barman, kelner;
o Opiekun w domu pomocy społecznej.
62,5% respondentów, którzy wskazywali na identyfikację przyszłych potrzeb rynku pracy
deklarowało, że realizowany przez nich projekt przyczynił się do opracowania rozwiązania
wspierającego powiązanie kształcenia z rozpoznawanymi potrzebami. Wskazywano przy tym,
że projekty przyczyniły się do stałego monitorowania obecnych i przyszłych potrzeb rynku

79

Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie wdrażania
projektów z zakresu kształcenia zawodowego?
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pracy oraz że w ich ramach zacieśniono współpracę z przedsiębiorcami, w tym w formie
umów partnerskich.
Beneficjent Poddziałania 9.6.2 biorący udział w badaniu CAWI/CATI wskazał, że realizacja
projektu pozwoliła na identyfikację przyszłych potrzeb rynku pracy. Wskazywano przy tym na
potrzeby takie jak podnoszenie kompetencji językowych uczniów oraz rozwijanie
kompetencji miękkich, kluczowych, jak przedsiębiorczość, kreatywność, umiejętność pracy w
grupie oraz umiejętność uczenia się. Zdaniem beneficjenta, realizowany projekt przyczynił
się do opracowania rozwiązania wspierającego powiązanie kształcenia z diagnozowanymi
przyszłymi potrzebami rynku. Wskazano przy tym, że projekt przyczynił się do wypracowania
kultury współpracy z uczniem, dzięki indywidualnej diagnozie jego umiejętności i potrzeb
oraz ukierunkowanie go i wspieranie pod względem rozwoju edukacyjnego.
Jeśli natomiast chodzi o przyszłe potrzeby rynku pracy pod względem edukacji, respondenci
podkreślali, iż należy dążyć do jak największej współpracy szkół z pracodawcami i zwracać na
to szczególną uwagę również w kolejnej perspektywie.
Jak wykazała analiza CS - nauczyciele uczestniczący w projektach realizowanych w ramach
działania 9.4 wśród postulowanych zmian w realizacji tego typu projektów w latach 20212027 wskazywali na:
 Ograniczenie wymogów biurokratycznych związanych z projektami;
 Zapewnienie większej swobody w zakresie ukierunkowania wsparcia;
 Rozszerzenie liczby dostępnych kierunków w kształceniu zawodowym;
 Zwiększenie nacisku na współpracę szkół z pracodawcami;
 Zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego – praktycznego;
 Uwzględnienie aktualnych potrzeb uczniów i nauczycieli dotyczących kursów, szkoleń czy
warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów;
 Zapewnienie kursów nauki języka obcego;
 Zapewnienie staży dla uczniów, pozwalających im nabyć praktyczne umiejętności w
zakresie wykonywania zawodu;
 Indywidualizację podejścia do uczestników;
 Oddelegowanie opiekuna praktyk do faktycznej opieki nad praktykantem.
Badani uczniowie wymieniali natomiast takie kwestie jak:
 Wzrost wysokości stypendiów
 Dofinansowanie do biletów umożliwiających dotarcie do przedsiębiorstwa, gdzie
odbywają staże;
Zwiększenie liczby godzin zajęć praktycznych.
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Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie80
Zdecydowana większość, bo aż 97,6% uczestników projektów realizowanych w ramach
działania 9.4 było zdania, że tego typu działania powinny być kontynuowane w kolejnych
latach. Przeciwnego zdania było jedynie 2,4% badanych.
Zdaniem uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4, w kolejnej
perspektywie finansowej, podczas realizacji tego typu projektów należałoby uwzględnić
kwestie takie jak:
 Zwiększenie poziomu finansowania;
 Rozszerzenie zakresu kształcenia;
 Kontynuacja wsparcia w ramach programu;
 Ograniczenie wymagań biurokratycznych;
 Doposażenie placówek kształcenia zawodowego;
 Zwiększenie poziomu współpracy szkół z przedsiębiorcami;
 Zwiększenie liczby uczestników projektów.
Ponadto, ponad połowa uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4
wskazała, że w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego, po roku 2020, należałoby
rozbudować pracownie szkolne. Natomiast 25,6% badanych było zdania, że konieczne jest
rozszerzenie poziomu współpracy z otoczeniem gospodarczym. Nieco rzadziej wskazywano
na potrzebę zapewnienia wsparcia stypendialnego dla uczniów czy sfinansowania rozbudowy
stanowisk nauki zawodu u pracodawców (odpowiednio 11,2% i 9,3%). Wśród innych
odpowiedzi pojawiły się wskazania na:
 Modernizację i doposażenie pracowni;
 Doradztwo zawodowe;
 Promocję kształcenia zawodowego;
 Wyposażenie nauczycieli w niezbędny sprzęt, w tym komputerowy.
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Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie (zarówno działań, które powinny być
kontynuowane w kolejnej perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z bieżących potrzeb)
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Wykres 22. Jakie, Pana/i zdaniem, obszary powinny zostać wspierane po 2020 r. w celu
zwiększenia jakości kształcenia zawodowego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4. (n=375)

Analogiczne pytanie postawiono beneficjentom Poddziałania 9.6.2, których zdaniem w
przyszłej perspektywie finansowej należałoby zwiększyć promocję kształcenia zawodowego.
Należałoby również monitorować potrzeby wojewódzkiego rynku pracy w celu identyfikacji
zawodów wysokiej szansy.
Dodatkowo, zdaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli – uczestników projektów
realizowanych w ramach działania 9.4 biorących udział w badaniu CAWI/CATI – wsparcie w
ramach programu powinno być również kontynuowane w przyszłości. Badani nauczyciele
wskazywali przy tym, że w celu poprawy jakości kształcenia zawodowego należy przede
wszystkim:
 Rozszerzyć współpracę z przedsiębiorcami;
 Rozbudowywać pracownie praktycznej nauki zawodu;
 Zapewnić stypendia dla uczniów;
 Sfinansować rozbudowę stanowisk nauki zawodu u pracodawców;
 Zintensyfikować współpracę między nauczycielami;
 Zapewnić materiały dydaktyczne do praktycznej nauki zawodu;
 Zapewnić wizyty studyjne, praktyki i staże, w tym zagraniczne, dla chętnych
nauczycieli i uczniów.
Także w ramach badania IDI/TDI przedstawiciele IZ, IP RPO WP 2014-2020 i KO odnosili się
do pytania dotyczącego przyszłego wsparcia. Wskazywano, że dotychczasowy zakres
interwencji w odniesieniu do kształcenia zawodowego powinien być kontynuowany w
przyszłej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy szkół z
pracodawcami i instytucjami rynku pracy, dalszego doposażania i modernizowania
placówek, w tym przede wszystkim w zakresie sprzętu służącego praktycznej nauce
zawodu oraz podnoszenia kompetencji kadr dydaktycznych.
Podkreślano przy tym, że wyzwaniem w zakresie tego typu kształcenia jest lepsze
ukierunkowanie wsparcia i zapewnienie równowagi między działaniami służącymi
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wyrównywaniu szans poszczególnych placówek a wspieraniem tych szkół, które mogą stać
się motorem rozwoju, w tym finansowanie kierunków eksperymentalnych81.
Wskazywano również na ukierunkowanie wsparcia w taki sposób, by kształcenie odbywało
się w sposób jak najbardziej precyzyjny, celowy i skoordynowany na poziomie całego
województwa podkarpackiego.
Ponadto zdaniem badanych należy pamiętać o zmianach zachodzących w środowiskach
szkolnych i na rosnącą liczbę problemów wychowawczych, a co za tym idzie, konieczności
zapewnienia wsparcia szkoleniowego dla kadr dydaktycznych w zakresie reagowania w
różnego typu trudnych sytuacjach oraz odpowiedniego wsparcia psychologicznego dla
uczniów82.
Prócz powyższych elementów, wskazywano również na działania takie, jak:
 Koncentracja na wsparciu zawodów deficytowych, tj. przekształcanie oferty szkół
zgodnie z realnymi potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy;
 Umożliwienie zdobywania dodatkowych kompetencji i kwalifikacji przez uczniów w
zakresie dotyczącym nauczanego zawodu;
 Zdobywanie i uznawanie kompetencji rynkowych;
 Kształtowanie umiejętności kluczowych i umiejętności transwersalnych, zarówno
dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.
 Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym po ponownym
wdrożeniu nauki stacjonarnej:
 Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 Wielosektorowa współpraca na rzecz edukacji.
Zdaniem ekspertów biorących udział w panelu, w kolejnej perspektywie finansowej
wspierane powinny być przede wszystkim działania skoncentrowane na promocji
kształcenia zawodowego oraz na nawiązywaniu i zacieśnianiu współpracy placówek
edukacyjnych z przedsiębiorcami i innymi podmiotami rynku pracy, tak, by kształcąca się
osoba, po zakończeniu szkoły czy szkolenia miała gwarancję, że zostanie zatrudniona przez
konkretnego pracodawcę. Tylko w ten sposób – jak zaznaczono – szkolnictwo zawodowe
spełniać będzie swoją rolę i zaspokoi potrzeby kursantów. Według ekspertów, niezbędne jest
również zagwarantowanie wysokiej jakości doradztwa zawodowego, pozwalającego
ukierunkować uczniów w zakresie dalszego rozwoju zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i
predyspozycjami zawodowymi, oraz prowadzenie głębszych analiz badań medycznych
przydatności do zawodu. Podkreślano także, że istnieje potrzeba wsparcia uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zakres wsparcia powinien, zdaniem badanych
ekspertów, ponadto objąć:
 Promocję szkolnictwa zawodowego;
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Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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Ibidem.
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Skoncentrowanie na kształceniu praktycznym, dostosowanym do potrzeb
diagnozowanych na rynku pracy;
Wsparcie zawodów deficytowych;
Umożliwienie uczniom nabywania nowych uprawnień i umiejętności dających im
przewagę na rynku pracy, w tym wprowadzanie innowacyjnych szkoleń
niewystępujących w ofertach innych ośrodków edukacyjnych;
Rozwój kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej;
Organizację konferencji tematycznych związanych z nowymi technologiami, opartych
na wiedzy dużych ośrodków akademickich i przemysłowych z całego świata.
Utworzenie sieci tematycznych kół pozalekcyjnych w miastach, gminach bądź
szkołach, skupiających młodzież o zbieżnych zainteresowaniach i pozwalających im na
rozwijanie zainteresowań w formie pozalekcyjnej;
Popularyzację wykorzystania narzędzi cyfrowych w celach edukacyjnych;
Wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych i technicznych przyszłych pracowników,
tak, by w jak największym stopniu być w stanie odpowiedzieć na rosnące i
zmieniające się wyzwania współczesności;
Wzmocnienie opieki medycznej i psychologicznej dla młodych ludzi podejmujących
pracę.

Podsumowując, wsparcie z zakresu kształcenia zawodowego powinno być kontynuowane w
przyszłej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem dalszego rozwoju
współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy. Niewątpliwie jednak równie
istotne jest umożliwienie dalszego wsparcia o charakterze infrastrukturalnym, uwzględniając
dalsze doposażanie i modernizowanie placówek, w tym w zakresie sprzętu służącego
praktycznej nauce zawodu. W celu właściwego ukierunkowania wsparcia ważnym
elementem są właściwie opracowane Diagnozy potrzeb edukacyjnych szkół. W dotychczas
opracowywanych dokumentach (działanie 9.4) zauważono istotne różnice w stosowanym
przez szkoły podejściu metodologicznym. Na potrzeby wsparcia organizowanego w
przyszłości, zaleca się więc opracowanie szczegółowego zakresu metodologii opracowania
Diagnozy, co może przyczynić się do trafniejszego dostosowania wsparcia do rzeczywistych
potrzeb jednostek.
Ponadto, prócz kontynuowania wsparcia w powyższym zakresie, przydatne byłoby
zwiększenie nacisku na dostosowanie oferty kształcenia nie tylko pod względem wymogów
lokalnych przedsiębiorstw (na podstawie zawartych kooperacji), lecz również odnośnie do
potrzeb całego regionu. Jak wykazała analiza w stosunkowo niskim zakresie brano
dotychczas pod uwagę analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie i
województwie, skupiając się w większym stopniu na konkretnych wymaganiach
poszczególnych przedsiębiorstw, z którymi podjęto współpracę. W efekcie szkoły
dostosowywały profil nauczania do potrzeb rynku pracy, lecz opierając się na zmianach w
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zakresie dotychczas oferowanych kierunkach nauczania, nie dostosowując natomiast oferty
o dodatkowe zawody zidentyfikowane jako deficytowe w regionie.

8.3.
Ocena efektów wsparcia dotyczących kształcenia
ustawicznego:
8.3.1. Logika interwencji w zakresie kształcenia ustawicznego83
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. 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. Ten
najgorszy wynik w kraju (na równi z woj. warmińsko-mazurskim) negatywnie wpływa
zarówno na rynek pracy, zwiększając niedopasowanie strukturalne podaży pracy do popytu
na pracę, jak i pogarsza możliwości tworzenia innowacji. W roku 2012 wskaźnik pozostał na
niezmienionym poziomie 3%”84.
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 informacyjno-komunikacyjnych oraz języków obcych.
Przeprowadzone badanie potwierdza, 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 analiza studiów przypadków potwierdza skuteczność
interwencji, w tym biorąc pod uwagę kierunek wsparcia, jak i jego zakres, a zrealizowane
badania (panel ekspercki i warsztat ewaluacyjny) potwierdzają, że na efektywność
interwencji wpływa także dostępność do specjalistów.
Analiza logiki interwencji w ramach RPO WP 2014-2020 pozwala wskazać, że osiągnięte
rezultaty stanowią bezpośrednie odzwierciedlenie celów interwencji, zarówno na poziomie
83

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?
84
RPO WP 2014-2020.
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całego Programu, jak i poszczególnych działań/poddziałań dotyczących wsparcia kształcenia
ustawicznego na Podkarpaciu. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa (wytypowane do
analizy CS) przyczyniła się do poprawy warunków kształcenia i wzrostu kompetencji i
kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. Dzięki interwencji zwiększył się
również poziom kwalifikacji zawodowych osób dorosłych. Wpływ na to miało przede
wszystkim 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 (szczegółowa analiza przedstawiona została w podrozdziale 8.3.2). 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.
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Tabela 54. Szczegółowe odtworzenie logiki interwencji RPO WP 2014-2020 w zakresie kształcenia ustawicznego
Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Wzmocnienie i
efektywne
wykorzystanie
gospodarczych i
społecznych
potencjałów
regionu dla
zrównoważoneg
oi
inteligentnego
rozwoju
województwa

EDUKACJA
Modernizacja i
dostosowanie
procesów
kształcenia do
potrzeb
regionalnego rynku
pracy poprzez
upowszechnienie
uczenia się osób
dorosłych, w
szczególności osób
starszych i o
niskich
kwalifikacjach;
Zwiększenie
odsetka osób
dorosłych objętych
kształceniem
ustawicznym, w
szczególności osób
starszych i o
niskich
kwalifikacjach, w
obszarze TIK i
języków obcych.
RYNEK PRACY
 Osoby
pozostające poza
rynkiem pracy są

EDUKACJA
 Zwiększenie
odsetka osób
dorosłych
objętych
kształceniem
ustawicznym,
w
szczególności
osób starszych
i o niskich
kwalifikacjach,
w obszarze TIK
i języków
obcych.
RYNEK PRACY
 Wzrost liczby
osób lepiej
przygotowanyc
h do wejścia i
utrzymania się
na rynku pracy;
 Wzrost liczby
osób
powracających
na rynek pracy;
 Wzrost liczby
pracowników
firm
podnoszących

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

OP VI
Spójność
przestrzenn
a i społeczna

6.4.2
Kształcenie
zawodowe i
ustawiczne
oraz PWSZ
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Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Lepsze warunki
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego

4. Budowa,
przebudowa,
nadbudowa i/lub
zakup
wyposażenia
infrastruktury
dydaktycznej
szkół
zawodowych,
placówek
kształcenia
ustawicznego w
szczególności dla
laboratoriów,
pracowni i
warsztatów, z
uwzględnieniem
preferencji dla
branż mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju
gospodarki na
poziomie
krajowym i
regionalnym,
identyfikowanyc
hw
dokumentach
strategicznych
lub definiujących

Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
kształcenia
zawodowego
[szt.]
Liczba
wspartych
obiektów
infrastruktury
szkół wyższych
[szt.].

Liczba uczniów
korzystających
z objętej
wsparciem
infrastruktury
edukacyjnej –
kształcenie
zawodowe.

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

słabo
przygotowane do
wejścia i
utrzymania się na
rynku;
 Pracodawcy w
niewystarczający
m stopniu
podnoszą
kwalifikacje
pracowników.

swoje
kompetencje;
 Wzrost
świadomości
pracodawców
w zakresie
konieczności
podnoszenie
kwalifikacji
wśród
pracowników.

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów
inteligentne
specjalizacje.
5. Budowa,
przebudowa
oraz nadbudowa
i/lub
wyposażenie
istniejącej
infrastruktury
dydaktycznej
państwowych
wyższych szkół
zawodowych w
zakresie
uruchamiania
nowych
kierunków
kształcenia lub
poprawy
istniejącej oferty
dydaktycznej
związanej z
inteligentnymi
specjalizacjami
i/lub wynikającej
ze Strategii
Rozwoju
Regionalnego
oraz
odpowiadającej
zidentyfikowany
m potrzebom
rynku pracy, z
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Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Liczba mikro,
małych i
średnich
przedsiębiorst
w objętych
usługami
rozwojowymi
w programie
[szt.].
Liczba osób
pracujących,
łącznie z
prowadzącymi
działalność na
własny
rachunek,
objętych
wsparciem w
programie
[os.].
Liczba osób
pracujących,
łącznie z

Liczba mikro-,
małych i
średnich
przedsiębiorst
w, które
zrealizowały
swój cel
rozwojowy
dzięki
udziałowi w
programie
[szt.]
Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje
po opuszczeniu
programu [os.].

uwzględnieniem
preferencji dla
branż mających
strategiczne
znaczenie dla
rozwoju
gospodarki na
poziomie
krajowym i
regionalnym

OP VII
Regionalny
rynek pracy

7.5 Rozwój
kompetencji
pracowników
sektora MŚP
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Podniesienie
kompetencji i
kwalifikacji
przedsiębiorcó
w sektora MŚP
i ich
pracowników.

Dofinansowanie
usług rozwojowych,
w tym podnoszenie
kwalifikacji
pracowników,
wynikających z
diagnozy potrzeb
rozwojowych
przedsiębiorstwa.

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

prowadzącymi
działalność na
własny
rachunek, w
wieku 50 lat i
więcej
objętych
wsparciem w
programie
[os].
Liczba osób
pracujących o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie
[os.]
1.

OP IX Jakość
edukacji i
kompetencji
w regionie

9.3
Podnoszenie
kompetencji
osób
dorosłych w
obszarze TIK i
języków
obcych
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Wzrost
kompetencji w
obszarze TIK i
języków
obcych uosób
dorosłych
będących w
niekorzystnej
sytuacji na
rynku pracy.

Szkolenia lub
inne formy
uzyskiwania
kwalifikacji lub
zdobywania i
poprawy
kompetencji
cyfrowych i
uzyskiwanie
kwalifikacji
językowych,
skierowane do
osób dorosłych,
które z własnej
inicjatywy są

Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie
[os.].
Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej
objętych
wsparciem w
programie
[os.].

Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach,
które uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje
po opuszczeniu
programu [os.]
Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej, które
uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

9.5
Podnoszenie
kompetencji
osób
dorosłych w
formach
pozaszkolnyc
h
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Cel działania/
poddziałania

Wzrost
kwalifikacji
osób dorosłych
poprzez
uczestnictwo w
pozaszkolnych
formach
kształcenia

Typy projektów
zainteresowane
nabyciem,
uzupełnieniem
lub
podwyższeniem
umiejętności,
kompetencji lub
kwalifikacji
cyfrowych i
językowych.
2. Programy
walidacji i
certyfikacji
kompetencji
uzyskanych
poza projektem
w zakresie TIK i
języków
obcych.
Podnoszenie
umiejętności oraz
uzyskiwanie
kwalifikacji
zawodowych przez
uczestników
pozaszkolnych form
kształcenia
zawodowego i
wzmacnianie ich
zdolności do
zatrudnienia
poprzez:

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej
objętych
wsparciem w
programie
[os.].

kompetencje
po opuszczeniu
programu [os.]
Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej, które
uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje
po opuszczeniu
programu [os.]

Liczba osób
uczestniczącyc
hw
pozaszkolnych
formach
kształcenia w
programie
[os.].

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje w
ramach
pozaszkolnych
form
kształcenia
[os.].

Cel RPO WP

Wyzwanie

Oczekiwane
rezultaty

Oś
priorytetow
a

Działanie/
poddziałanie

Cel działania/
poddziałania

Typy projektów
a.

b.

c.

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020.
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kwalifikacyjne
kursy
zawodowe;
kursy
umiejętności
zawodowych;
inne kursy niż
ww.,
umożliwiające
uzyskiwanie i
uzupełnianie
wiedzy,
umiejętności i
kwalifikacji
zawodowych.

Wskaźniki
produktu

Wskaźniki
rezultatu

Rysunek 5. Graficzne przedstawienie logiki działania w ramach RPO WP 2014-2020 –
kształcenie ustawiczne
Wyzwanie
Dostosowanie procesów
kształcenia do potrzeb rynku
pracy poprzez upowszechnienie
uczenia się osób dorosłych

Wzrost liczby przedsiębiorców
podnoszących kwalifikacje
pracowników

Przygotowanie osób
pozostających poza rynkiem
pracy do wejścia i utrzymania
się na rynku

Zwiększenie odsetka osób
dorosłych objętych
kształceniem ustawicznym w
obszarze TIK i języków obcych

Cel RPO WP 2014-2020

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego
rozwoju województwa

Zakładane rezultaty wsparcia w ramach Programu
Wzrost odsetka osób dorosłych
objętych kształceniem
ustawicznym w obszarze TIK i
języków obcych

Wzrost liczby osób lepiej
przygotowanych do wejścia i
utrzymania się na rynku pracy/
powracających na rynek pracy

Wzrost liczby pracowników firm
podnoszących swoje
kompetencje

Wzrost świadomości
pracodawców w zakresie
konieczności podnoszenie
kwalifikacji pracowników

Kierunek wsparcia

Poprawa warunków
kształcenia ustawicznego

Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji
przedsiębiorców sektora
MŚP i ich pracowników

Wzrost kompetencji w obszarze TIK i
języków obcych u osób dorosłych
będących w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy

Wzrost kwalifikacji osób
dorosłych poprzez
uczestnictwo w pozaszkolnych
formach kształcenia

Działania/Poddziałania

6.4.2 Kształcenie zawodowe i
ustawiczne oraz PWSZ

7.5 Rozwój kompetencji
pracowników sektora MŚP

9.3 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w obszarze TIK i
języków obcych

9.5 Podnoszenie kompetencji
osób dorosłych w formach
pozaszkolnych

Rezultaty wsparcia
Kształcenie
dostsosowane
do potrzeb
rynku pracy

Wzrost kwalifikacji i
kompetencji
pracowników sektora
MŚP

Wzrost kwalifikacji i
kompetencji osób dorosłych
poprzez uczestnictwo w
kształceniu ustawicznym

Wzrost świadomości
przedsiębiorców i pracowników nt.
poprzeby podnoszenia swoich
kwalifikacji i kompetencji

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020.
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Wsparta
infrastruktura
kształcenia
ustawicznego

Na etapie realizacji przedmiotowego badania ewaluacyjnego zidentyfikowano szereg
uwarunkowań, które mogą wpływać na efektywność realizacji celów RPO WP 2014-2020.
Dwie poniższe tabele przedstawiają katalog: uwarunkowań, które muszą zostać spełnione,
aby założenia Programu faktycznie mogły być zrealizowane, a także zmiennych i/lub
czynników zewnętrznych – zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które miały wpływ na
osiągnięcie zakładanych efektów.
Tabela 55. Uwarunkowania, które muszą zostać spełnione, by założenia Programu mogły
faktycznie być zrealizowane
Uwarunkowania realizacji założeń Programu
 Wysoka jakość współpracy z opiekunem projektów;
 Sprawność zatwierdzania wniosków o dofinansowanie;
 Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
 Sprawne podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 Jasne procedury wyboru projektów;
 Zrozumiałość stosowanych kryteriów wyboru projektów;
 Wysoka jakość działań szkoleniowych;
 Zrozumiałość języka wykorzystywanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu;
 Odpowiednio dopasowany do potrzeb proces realizacji usług rozwojowych pod
względem możliwości rekrutacji uczestników – zarówno pracowników, jak i
przedsiębiorców;
 Dostosowanie wysokości wkładu własnego do możliwości beneficjentów wsparcia;
 Promocja kształcenia ustawicznego;
 Wsparcie mobilnych doradców;
 Możliwość weryfikacji i potwierdzenia efektów kształcenia;
 Wykorzystanie systemu popytowego
 Zapewnienie środków na dodatkowe formy szkolenia;
 Wykorzystanie BUR;
 Elastyczność doboru szkoleń do własnych potrzeb;
 Uproszczenia formalne, w tym jasne procedury aplikacyjne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników zrealizowanych badań.

Tabela 56. Zmienne/czynniki zewnętrzne, które wpłynęły na osiągnięcie zakładanych
efektów
Pozytywne
 Gotowość przedsiębiorców do
oddelegowania pracowników do
wzięcia udziału w kształceniu
ustawicznym;
 Zaangażowanie uczestników w proces
edukacji i ich gotowość do
poświęcenia czasu wolnego od
zajęć/pracy na rzecz podnoszenia
swoich kwalifikacji i kompetencji;
 Dobra znajomość obszaru realizacji
projektu;

Negatywne
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Niechęć części pracodawców do
oddelegowania pracowników do udziału
w kursach czy szkoleniach
dokształcających;
Niska jakość części szkoleń/kursów
zawodowych;
Wystąpienie nieprzewidzianych
czynników utrudniających lub
uniemożliwiających interwencję w

Pozytywne



















Doświadczenie w realizacji projektów
dofinansowanych z funduszy UE;
Wsparcie przez inne instytucje w
promocji projektu (PUP, Punkty PIF,
gminy, organizacje skupiające
przedsiębiorców);
Potrzeba rynku – zainteresowanie
pracodawców i pracowników
kształceniem;
Dostępność szkoleń;
Atrakcyjność szkoleń;
Wsparcie mobilnych doradców;
Możliwość weryfikacji i potwierdzenia
efektów kształcenia;
Wysoki poziom kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli i trenerów;
Dostosowanie programów nauczania
do aktualnych wymagań rynku pracy;
Możliwość wykorzystania nowych
technologii w procesie kształcenia;
Globalizacja wpływająca na
rozszerzenie możliwości nauki;
Wykorzystanie systemu popytowego;
Zapewnienie środków na dodatkowe
formy szkolenia;
Diagnozowanie zapotrzebowania
rynku pracy i dostosowanie oferty
edukacyjnej do faktycznych potrzeb;
Większy wybór szkoleń w BUR;
Większa elastyczność doboru szkoleń
do własnych potrzeb;
Uproszczenia formalne, w tym jasne
procedury aplikacyjne.

Negatywne
zakresie kształcenia zawodowego, jak
np. wystąpienie stanu pandemicznego;
 Trudności z wyłonieniem wykonawców
w przypadku działań o charakterze
infrastrukturalnym;
 Problemy z rekrutacją uczestników;
 Ograniczone zasoby finansowe i
czasowe;
 Przeszacowania w poziomach
wskaźników założonych do osiągnięcia;
 Konieczność dojazdu uczestników na
miejsce szkolenia;
 Skomplikowane procedury rekrutacyjne;
 Zbyt duże ograniczenia co do liczby
uczestników;
 Mała rozpoznawalność BUR;
 Opór małych przedsiębiorstw do
uczestnictwa w projektach;
 Nieumiejętność lub niechęć do
korzystania z nowoczesnych rozwiązań
w zakresie technologii przez część
przedsiębiorców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań.

W poniższej tabeli przedstawiony został mechanizm wsparcia obrazujący, w jaki sposób
podejmowane działania przekładają się na osiągane efekty. Związki przyczynowo – skutkowe
pomiędzy zaplanowanymi w Programie działaniami, produktami i rezultatami zostały
poddane analizie i ocenione pod względem dostosowania ich do zaplanowanych do
osiągnięcia efektów.

137 | S t r o n a

Tabela 57. Mechanizm wsparcia
Działanie/
Poddziałanie

6.4.2
Kształcenie
zawodowe i
ustawiczne
oraz PWSZ

7.5 Rozwój
kompetencji
pracowników
sektora MŚP

9.3
Podnoszenie
kompetencji
osób
dorosłych w
obszarze TIK i

Efekt

Wykorzystany mechanizm

W przypadku kształcenia ustawicznego,
wsparcie w ramach poddziałania
obejmowało budowę, przebudowę lub
modernizację placówek kształcenia
ustawicznego i/lub ich doposażenie, a
Lepsze warunki także budowę, przebudowę lub
kształcenia
modernizację PWSZ i/lub ich
zawodowego i
doposażenie w zakresie uruchamiania
ustawicznego
nowych kierunków kształcenia lub
poprawy istniejącej oferty dydaktycznej,
przy uwzględnieniu preferencji dla branż
o strategicznym znaczeniu dla rozwoju
gospodarki na poziomie krajowym i
regionalnym.
W ramach działania dofinansowane
zostały usługi rozwojowe przedsiębiorstw
sektora MŚP, w tym podnoszenie
kompetencji i kwalifikacji pracowników.
Jak wskazywano w ramach realizowanych
badań, skorzystanie ze wsparcia w
Podniesienie
ramach projektów przyczyniło się do
kompetencji i
osiągnięcia awansu stanowiskowego lub
kwalifikacji
finansowego, zwiększyło poważanie
przedsiębiorców
wśród współpracowników i pozwoliło na
sektora MŚP i
zlecanie doszkolonym pracownikom
ich
bardziej odpowiedzialnych zadań.
pracowników
Możliwość indywidualnego wyboru
kierunku kursu czy szkolenia przez
pracodawców i pracowników pozwoliło
na dostosowania wsparcia do
rzeczywistych potrzeb danego
przedsiębiorstwa.
Wzrost
W ramach działania realizowane były
kompetencji w
szkolenia lub inne formy nabywania i
obszarze TIK i
podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w
języków obcych zakresie wykorzystania technologii
uosób dorosłych informacyjno-komunikacyjnej i
będących w
posługiwania się językiem obcym.
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Ocena
dostosowania
kierunku wsparcia
do osiągniętych
efektów

Kierunek wsparcia
został właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.

Kierunek wsparcia
został właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.

Kierunek wsparcia
został właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.

Działanie/
Poddziałanie

języków
obcych

9.5
Podnoszenie
kompetencji
osób
dorosłych w
formach
pozaszkolnych

Efekt

Wykorzystany mechanizm

niekorzystnej
sytuacji na
rynku pracy

Wsparcie skierowane zostało do osób
dorosłych zainteresowanych
samodoskonaleniem, znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym
osób w wieku co najmniej 50 lat i osób o
niskich kwalifikacjach i kompetencjach.
Wsparcie objęło również zapewnienie
programów walidacji i certyfikacji
kompetencji we wskazanym zakresie,
które uzyskane zostały poza projektem.
Realizacja działania pozwoliła
uczestnikom na nabycie umiejętności
niezbędnych obecnie na rynku pracy, a
tym samym – na poprawę ich sytuację
zatrudnienia.
Wsparcie w ramach działania objęło
podnoszenie/nabywanie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych przez
uczestników pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego oraz
wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia poprzez kwalifikacyjne kursy
zawodowe, kursy umiejętności
zawodowych oraz inne kursy pozwalające
na zyskanie i uzupełnienie wiedzy,
umiejętności i uprawnień. Tym samym
uczestnicy projektów podnieśli swoje
kompetencje i kwalifikacje zawodowe
bądź nabyli nowe, co przyczyniło się do
poprawy ich sytuacji zawodowej i
zwiększyło szanse na awans w ramach
dotychczasowej pracy lub możliwość
znalezienia zatrudnienia na lepszych od
dotychczasowych warunkach.

Wzrost
kwalifikacji osób
dorosłych
poprzez
uczestnictwo w
pozaszkolnych
formach
kształcenia

Ocena
dostosowania
kierunku wsparcia
do osiągniętych
efektów

Kierunek wsparcia
został właściwie
dopasowany do
założonych do
osiągnięcia
efektów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WP 2014-2020 oraz SZOOP RPO WP 2014-2020 i wyników
zrealizowanych badań.
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8.3.2. Skuteczność wsparcia w zakresie kształcenia ustawicznego85
Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania
celów RPO WP 2014-2020
Analogicznie do kształcenia zawodowego, ocenę stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na
etapie programowania celów RPO WP 2014-2020, należy rozpocząć od wskazania celów
analizowanych działań poddziałań:
 6.4.2 – Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego
Informacje dotyczące podziałania 6.4.2 zostały zaprezentowane przy okazji omawiania
skuteczności działań związanych z kształceniem zawodowym.
 7.5 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich
pracowników
Projekty realizowane w ramach działania uwzględniały przede wszystkim podniesienie
kwalifikacji pracowników podkarpackich przedsiębiorstw zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami podmiotów z sektora MŚP86.
 9.3 – Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych
będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Jak wynika z diagnozy ujętej w RPO WP 2014-2020: „Kapitał ludzki jest jednym z
najważniejszych czynników przyczyniających się do wzrostu gospodarczego i wydajności (…)
Kształcenie ustawiczne to jeden z obszarów, które wymagają znaczącej poprawy dla
zwiększenia innowacyjności w województwie podkarpackim oraz w całej Polsce. (…) Istotną
barierą uczestnictwa w kształceniu jest niski poziom kompetencji kluczowych osób
dorosłych. Z kolei brak chęci z ich strony do samokształcenia powoduje, iż kompetencje te
pozostają na niezmienionym poziomie”87.
 9.5 - Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych
formach kształcenia
Zmiana, podniesienie i aktualizacja kwalifikacji oddziałuje głównie na stabilność zatrudnienia,
możliwość awansu zawodowego, możliwość zmiany pracy czy znalezienia miejsca pracy. Na
etapie programowania celów RPO WP 2014-2020 zaobserwowano również zjawisko luki
kompetencyjnej pomiędzy kwalifikacjami uczestników rynku pracy a potrzebami
pracodawców88.
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 wskaźniki produktów i rezultatów. Przyjęty wskaźnik rezultatu: ,,Osoby dorosłe w
wieku 25-64 lata uczestniczące w kształceniu i szkoleniu” osiągnięto w 2020 r. w 69,0%
85

Pytanie badawcze: Jaka jest skuteczność wsparcia w zakresie kształcenia ustawicznego w ramach osi
priorytetowej IX, VII i VI (działania 9.3, 9.5, 7.5, poddziałanie 6.4.2)?
86
Ibidem.
87
Ibidem.
88
Ibidem.
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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 dane dotyczące ich udziału w latach 20132020 widoczne jest jednak, że spadek ten był zgodny z tendencją krajową (spadek o 0,6 p.p.
zarówno w przypadku Polski, jak i województwa podkarpackiego)89.
Tabela 58. Stopień osiągnięcia wartości wskaźników dla PI 10 OP VI
Wskaźnik

Typ wskaźnika

Osoby dorosłe w
wieku 25-64 lata
uczestniczące w
kształceniu i
szkoleniu [%]

Rezultatu

Wartość
docelowa dla
2023 roku

2,9%

Wartość
osiągnięta
(2020 rok)

2,0%

Stopień osiągnięcia
wartości wskaźnika
do końca roku 2020

69,0%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych, dział Aktywność ekonomiczna
ludności.

Tabela 59. Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i dokształcających się w ludności
ogółem w tej samej grupie wieku w latach 2013-2020 [%]
Polska
Podkarpackie

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4,3
4,0
3,5
3,7
4,0
5,7
4,8
3,7
2,6
1,9
1,9
2,0
2,1
3,6
2,4
2,0

Źródło: opracowanie własne na postawie GUS – Bank Danych Lokalnych, dział Aktywność ekonomiczna ludności.

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 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:

89

Bank Danych Lokalnych, dział Aktywność ekonomiczna ludności.
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,,Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie”
przekroczona została o 50,38 p.p.
Tabela 60. Poziom osiągnięcia wartości wskaźników dla PI 8v OP VII
Wskaźnik
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i
średnich
przedsiębiorstw,
które zrealizowały
swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w
programie [szt.]
Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
lub nabyły
kompetencje po
opuszczeniu
programu [os.]
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i
średnich
przedsiębiorstw
objętych usługami
rozwojowymi w
programie [szt.]
Liczba osób
pracujących objętych
wsparciem w
programie (łącznie z
pracującymi na
własny rachunek) (CI)
[os.]
Liczba osób
pracujących (łącznie z
pracującymi na
własny rachunek) w
wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem
w programie [os.]
Liczba osób
pracujących o niskich
kwalifikacjach
objętych wsparciem
w programie [os.]

Typ
wskaźnika

Wartość
docelowa dla
2023 roku

Wartość osiągnięta
od początku
realizacji projektów

Stopień osiągnięcia
wartości
wskaźnika*

Rezultatu

80,0%

1 910

96,2%

Rezultatu

80,0%

5 780

113,4%

Produktu

1 674

2 481

148,2%

Produktu

4 674

6 371

136,3%

Produktu

526

746

141,8%

Produktu

1 963

2 952

150,38%

*W przypadku wskaźników rezultatu stopień osiągnięcia wartości docelowej obliczany został na podstawie: wartość osiągnięta
wskaźnika rezultatu/ (odpowiadający wskaźnik produktu*wartość zakładana do osiągnięcia dla wskaźnika rezultatu)*100%
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Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport
za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

W związku z powyższym, w opinii ewaluatora, 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 98,40%. 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. 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%.
Warto podkreślić 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, wobec czego nie
można wnioskować o niższej skuteczności w tym obszarze.
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%.
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Tabela 61. Stopień osiągnięcia wartości wskaźników dla PI 10iii i PI 10iv OP IX
Wartość
docelowa
dla 2023
roku

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Stopień
osiągnięcia
wartości
wskaźnika

Rezultatu

85,0%

12 930

99,9%

Rezultatu

85,0%

9 928

98,4%

Rezultatu

85,0%

16 952

90,55%

Produktu

17 363

15 220

87,66%

Produktu

13 129

11 870

90,4%

Produktu

30 000

22 025

73,4%

Rezultatu

65,0%

23 364

127,17%

Produktu

25 380

28 265

111,4%

Typ
wskaźnika

Wskaźnik

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [os]
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [os.]
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [os.]
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie [os.]
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie [os.]
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych
wsparciem w programie [os.]
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w
ramach pozaszkolnych form kształcenia [os.]
Liczba osób uczestniczących w
pozaszkolnych formach kształcenia w
programie [os.]

*W przypadku wskaźników rezultatu stopień osiągnięcia wartości docelowej obliczany został na podstawie: wartość osiągnięta
wskaźnika rezultatu/(odpowiadający wskaźnik produktu*wartość zakładana do osiągnięcia dla wskaźnika rezultatu)*100%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport
za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

Podsumowując – w opinii ewaluatora, projekty realizowane w obszarze kształcenia
ustawicznego charakteryzują się wysokim poziomem wpływu na osiągnięcie celów OP VI,
OP VII oraz OP IX RPO WP 2014-2020. Nie przewiduje się również braku możliwości
zrealizowania zakładanych wartości wskaźników.
Dodatkowo, analizie poddano realizację poziomu docelowych wartości wskaźników
kluczowych oraz wskaźników specyficznych dla Programu przez wszystkie zrealizowane
projekty. Dzięki danym wygenerowanym z systemu SL 2014 zidentyfikowano najbardziej
efektywne pod tym względem projekty:
 Projekt realizowany w ramach podziałania 6.4.2, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika: Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] to
projekty: Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych
i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia (216%)
 Projekty realizowane w ramach podziałania 6.4.2, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźnika: Liczba miejsc w objętej wsparciem
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infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI
35) to projekty:
 Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu
Piastowym (113%)
 Przebudowa budynku dydaktycznego służącego kształceniu
zawodowemu w Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie
(112%).
Projekty realizowane w ramach działania 7.5, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźników:
o Wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych
usługami rozwojowymi w programie:
 Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion
"SK" (194%)
o Wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie:
 Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion
"SK" (432%)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie:
 Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion
"SK" (152%)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, objętych wsparciem w programie:
 GENERATOR KOMPETENCJI - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji
pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie subregionu
rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych,
dostępnych w BUR (118%)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie:
 Twój kierunek rozwoju Finansowanie usług rozwojowych w
subregionie tarnobrzeskim (159%)
o Wskaźnik: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
po opuszczeniu programu:
 Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych - subregion
"SK" (442%)
Projekty realizowane w ramach działania 9.3:, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźników:
o Wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie [osoby]:
 Certyfikowane kompetencje cyfrowe (704%)
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o Wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 Certyfikowane kompetencje cyfrowe (914%)
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]:
 Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych (113%)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w
programie:
 Szkolenia Językowe Szansą na Rozwój Zawodowy (117%)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 E-kompetentni (153%)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie:
 Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych (1338%)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje
lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 Cyfrowa szansa - szkolenia z zakresu technologii informacyjnokomunikacyjnych (1500%)
 Projekty realizowane w ramach działania 9.5:, które osiągnęły najwyższy poziom
osiągnięcia docelowej wartości wskaźników:
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]:
 Akademia Kwalifikacji Zawodowych - edycja II (117%)
o Wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie [osoby]:
 Program nabywania kwalifikacji, dla których istnieje największe
zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we
współpracy z pracodawcami (143%)
o Wskaźnik: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych
form kształcenia [osoby]:
 Akademia Kwalifikacji (242%)
O ocenę stopnia osiągnięcia celów poproszeni zostali również uczestnicy projektów
realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wskazywali, że uczestnictwo w
projekcie w bardzo dużym stopniu wpłynęło na zaspokojenie diagnozowanych potrzeb
szkoleniowych (odsetek ocen najwyższych wyniósł 37,1%) oraz wzrost kompetencji i
kwalifikacji pracowników sektora MŚP (42,0%).
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI jakość prowadzonych usług
rozwojowych oceniali wysoko (łącznie wskazania na odpowiedź: ,,zdecydowanie wysoko” i
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,,raczej wysoko” – 40,0%) lub przeciętnie (40,0%). Pozostałe 20,0% respondentów nie
potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Wykres 23. Jak ocenia Pan/i jakość prowadzonych usług rozwojowych?
20,0%

20,0%

Zdecydowanie wysoko

40,0%

Raczej wysoko

Ani wysoko, ani nisko

20,0%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Beneficjenci z tej grupy bardzo wysoko oceniali także wpływ realizowanych przez siebie
projektów na potrzeby pracodawców i ich pracowników. Najlepiej oceniano oddziaływanie
interwencji na poprawę kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz na pozyskanie nowych
umiejętności niezbędnych w pracy (średnia ocen po 9,4). Nieco niżej, choć nadal bardzo
wysoko, oceniano nabycie certyfikatów czy zaświadczeń potrzebnych w pracy (9,2) oraz
poprawę efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw (8,6).
Tabela 62. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływał na poniższe
potrzeby pracodawców i ich pracowników? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa kompetencji (umiejętności/ zdolności/ predyspozycje) pracowników
Poprawa kwalifikacji (umiejętności potwierdzonych świadectwami, dyplomami
itp.) zawodowych pracowników
Pozyskanie nowych umiejętności potrzebnych w pracy
Nabycie certyfikatów/ zaświadczeń itp. potrzebnych w pracy
Zwiększenie efektywności organizacyjnej przedsiębiorstw

Średnia ocen
9,4
9,4
9,4
9,2
8,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Beneficjenci działania 9.3 biorący udział w badaniu ilościowym bardzo wysoko oceniali
wpływ realizowanych projektów na wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u
osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W skali od 0 do 10, gdzie 0
oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu, średnia ocen respondentów
wyniosła 9,1. Wskazywano przy tym, że dzięki projektom, osoby dorosłe, w tym osoby
będące w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, mogły podnieść swoje kompetencje i
kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach językowych i szkoleniach
zmierzających do wzrostu umiejętności cyfrowych, a tym samym – podnieść swoje szanse na
znalezienie pracy. Realizowane projekty w największym stopniu wpływały na wzmocnienie
umiejętności w zakresie uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji (średnia
ocena wpływu: 8,8) oraz zmiany pracy na lepszą (8,3). Wysoki był również stopień
oddziaływania na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określony poziom znajomości
języka obcego (7,1) i umiejętność posługiwania się nim (6,2). Przeciętny wpływ działań
projektowych wskazywano natomiast w przypadku nabywania kompetencji cyfrowych (5,2).
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Tabela 63. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływał na wzmocnienie
umiejętności w zakresie: (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 –
największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Umiejętności posługiwania się językiem obcym
Nabycie kompetencji w obszarze TIK
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji
Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego określony poziom biegłości językowej
Zmiana pracy na lepszą

Średnia ocen
6,2
5,2
8,8
7,1
8,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Z kolei beneficjenci działania 9.5 wskazywali, że realizowane przez nich projekty w
najwyższym stopniu wpływały na kwestię zmniejszania stopnia występowania nierówności
ograniczających dostępność do kształcenia dla osób z obszarów wiejskich i pozostających w
trudnej sytuacji ekonomicznej (średnia ocen 8,6 w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu). Wysoko oceniano również oddziaływanie na
poprawę dostępności kształcenia (8,3) oraz jego jakości (7,8). Przeciętnie natomiast oceniano
wpływ na wsparcie wykorzystywania niestandardowych form nauczania (5,3).
Tabela 64. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpływał na poniższe
potrzeby osób dorosłych zainteresowanych kształceniem? (W skali od 0 do 10, gdzie 0
oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa jakości kształcenia
Poprawa dostępności kształcenia
Redukowanie nierówności ograniczających dostępność dla osób z obszarów
wiejskich i pozostających w trudnej sytuacji ekonomicznej
Wsparcie stosowania niestandardowych form nauczania

Średnia ocen
7,8
8,3
8,6
5,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Zdaniem respondentów biorących udział w badaniu jakościowym, 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, w badaniu IDI/TDI wskazywano na coraz większe
zainteresowanie pozyskiwaniem nowych kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe90.
Respondenci podkreślali, że model popytowy był wcześniej niespotykany, jeśli chodzi o
wsparcie MŚP, a wykorzystanie go w ramach działań projektowych przyniosło silnie
pozytywne efekty. Pozwalało to bowiem na określanie przez firmy przedmiotu szkolenia i
jego zakresu, co nie było możliwe w poprzednich perspektywach finansowych, gdzie
kierunek doszkalania pracowników był z góry określony.
Podkreślano przy tym również znaczenie szkoleń dedykowanych, realizowanych specjalnie
na potrzeby danego przedsiębiorstwa. Wskazano także, że dzięki konieczności
wcześniejszego poniesienia kosztów szkolenia przez pracodawcę, które później są im
90

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.
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refundowane i limit możliwych do wykorzystania środków, przedsiębiorcy bardziej celowo i
rozmyślnie decydowali o kierunku wykorzystania wsparcia.
Wyniki wywiadów pogłębionych pozwalają wskazać, że 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 zawodowego, poziomu i
efektywności szkoleń. Równocześnie podkreślano jednak, że niezbędne jest podnoszenie
znaczenia uzyskiwanych certyfikatów tak, by były one akceptowane na rynku pracy i by
odpowiadały rzeczywistym umiejętnościom posiadających je pracowników.
Ponadto, uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 biorący udział w
badaniu CAWI/CATI realizowanym na potrzeby case study, bardzo wysoko oceniali udział w
projekcie. Wskazywano przy tym na dostosowanie wsparcia do ich aktualnych potrzeb i
oczekiwań, jak i do realnych potrzeb przedsiębiorców. Interwencja pozwoliła uczestnikom
także podnieść lub nabyć kompetencje i kwalifikacje przydatne w codziennej pracy. Zdobyte
umiejętności i uprawnienia uznano ponadto za zdecydowanie przydatne na rynku pracy.
Wskazywano przy tym, że stanowią one cenny atut i zapewniają przewagę w stosunku do
innych pracowników, bądź też, że wymagane są obecnie przez niemal wszystkich
pracodawców. Co więcej, jak podkreślono w badaniu, nabyte umiejętności w zakresie
posługiwania się językiem obcym pozwalają na lepsze kontakty zarówno z klientami, jak i
pracownikami. Uczestnicy projektu wysoko oceniali również wpływ interwencji na wzrost
efektywności bądź jakości pracy. Wskazywano przy tym najczęściej, że dzięki uczestnictwu w
projekcie udało im się otrzymać awans stanowiskowy i/lub finansowy. Nieco rzadziej
wskazywano na inne pozytywne efekty wsparcia, tj.: powierzanie bardziej odpowiedzialnych
zadań oraz większe poważanie wśród współpracowników.
Reasumując, w opinii ewaluatora, 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 zawodowego, poziomu i efektywności szkoleń.
Równocześnie należy podkreślić, że niezbędne jest jednak podnoszenie znaczenia
uzyskiwanych certyfikatów tak, by były one akceptowane na rynku pracy i aby odpowiadały
one rzeczywistym umiejętnościom.

Typy/rodzaje projektów, które przyczyniają się do realizacji celów
Programu91
Poniższa tabela przedstawia udział poszczególnych typów projektów wśród wszystkich
realizowanych w ramach poszczególnych działań.
91

Identyfikacja typów/rodzajów projektów, które najbardziej przyczyniają się do realizacji celów Programu i
zaspokajają zidentyfikowane potrzeby
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W ramach poddziałania 6.4.2 najczęściej realizowano projekty związane z budową,
przebudowa, nadbudowa i/lub zakup wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół
zawodowych (…). Z kolei w ramach działania 7.5 realizowano wyłącznie: Dofinansowanie
usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, wynikających z diagnozy
potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa. W ramach działania 9.3 interwencja obejmowała
wyłącznie: Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób dorosłych,
które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych, przy czym 55% projektów
przypadło na nabory dotyczące projektów z zakresu języków obcych (tym samym, na
projekty TIK przypadło 45%). Natomiast w ramach działania 9.5 wsparcie dotyczyło wyłącznie
jednego rodzaju projektów: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie
ich zdolności do zatrudnienia.
Powyższe typy są tym samym projektami, które w największym stopniu przyczyniają się do
realizacji celów RPO WP 2014-2020.
Tabela 65. Działanie/ Poddziałanie Typy projektów (konkursowe/pozakonkursowe) Typy
projektów (zakres interwencji)
Działanie/
Typy projektów (konkursowe/
Poddziałanie pozakonkursowe)
Konkursowe Pozakonkursowe

6.4.2

77,3%

22,7%

Typy projektów (zakres interwencji)
Zakres
Budowa, przebudowa,
nadbudowa i/lub zakup
wyposażenia infrastruktury
dydaktycznej szkół
zawodowych, placówek
kształcenia ustawicznego w
szczególności dla
laboratoriów, pracowni i
warsztatów, z uwzględnieniem
preferencji dla branż mających
strategiczne znaczenie dla
rozwoju gospodarki na
poziomie krajowym i
regionalnym,
identyfikowanych w
dokumentach strategicznych
lub definiujących inteligentne
specjalizacje
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Odsetek
projektów

77,3%

Działanie/
Typy projektów (konkursowe/
Poddziałanie pozakonkursowe)
Konkursowe Pozakonkursowe

7.5

100,0%

9.3 - TIK

100,0%

9.3 – języki
obce

100,0%

Typy projektów (zakres interwencji)
Zakres

Budowa, przebudowa oraz
nadbudowa i/lub wyposażenie
istniejącej infrastruktury
dydaktycznej państwowych
wyższych szkół zawodowych w
zakresie uruchamiania nowych
kierunków kształcenia lub
poprawy istniejącej oferty
dydaktycznej związanej z
inteligentnymi specjalizacjami
i/lub wynikającej ze Strategii
Rozwoju Regionalnego oraz
odpowiadającej
zidentyfikowanym potrzebom
rynku pracy, z uwzględnieniem
preferencji dla branż mających
strategiczne znaczenie dla
rozwoju gospodarki na
poziomie krajowym i
regionalnym
Dofinansowanie usług
rozwojowych, w tym
podnoszenie kwalifikacji
0,0%
pracowników, wynikających z
diagnozy potrzeb rozwojowych
przedsiębiorstwa
Szkolenia lub inne formy
uzyskiwania kwalifikacji lub
zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych i
uzyskiwanie kwalifikacji
językowych, skierowane do
0,0%
osób dorosłych, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji
cyfrowych i językowych
Szkolenia lub inne formy
uzyskiwania kwalifikacji lub
zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych i
0,0% uzyskiwanie kwalifikacji
językowych, skierowane do
osób dorosłych, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane
nabyciem, uzupełnieniem lub

151 | S t r o n a

Odsetek
projektów

22,7%

100,0%

45,0%

55,0%

Działanie/
Typy projektów (konkursowe/
Poddziałanie pozakonkursowe)
Konkursowe Pozakonkursowe

9.5 – model
podażowy

100,0%

9.5 – model
popytowy

100,0%

Typy projektów (zakres interwencji)
Zakres

podwyższeniem umiejętności,
kompetencji lub kwalifikacji
cyfrowych i językowych
Podnoszenie umiejętności oraz
uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez
0,0% uczestników pozaszkolnych
form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia
Podnoszenie umiejętności oraz
uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez
0,0% uczestników pozaszkolnych
form kształcenia zawodowego i
wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia

Odsetek
projektów

96,25%

3,75%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014.

W celu uszczegółowienia analizy wpływu poszczególnych typów projektów pod względem
realizacji celów RPO WP 2014 ocenie poddane zostały wskaźniki kluczowe i specyficzne dla
programu pod względem analizy wartości liczbowych. Dzięki czemu możliwa była
identyfikacja projektów/ działań, które w największym stopniu przyczyniły się do realizacji
celów Programu. Poniżej przedstawione zostały najwyższe osiągnięte wartości wskaźników,
w podziale na analizowane podziałania/działania.
 Podziałanie 6.4.2:
o Wskaźnik: Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]
 Projekt: Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę
pracowni zawodowych i budynku Internatu oraz zakup wyposażenia
(54 osoby):
 Działanie 7.5:
o Wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami
rozwojowymi w programie
 Projekt: GENERATOR KOMPETENCJI - Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie
subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych, dostępnych w BUR (625 podmiotów)
o Wskaźnik: Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które zrealizowały
swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie
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Projekt: GENERATOR KOMPETENCJI - Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie
subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych, dostępnych w BUR (601 podmiotów)
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]
 Projekt: GENERATOR KOMPETENCJI - Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie
subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych, dostępnych w BUR (460 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
 Projekt: Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych subregion "SK" (667 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, objętych wsparciem w programie oraz Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu
 Projekt: GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie
subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych, dostępnych w BUR (1996 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na
własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
 Projekt: GENERATOR KOMPETENCJI – Podniesienie kompetencji i
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP na terenie
subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług
rozwojowych, dostępnych w BUR (204 osoby)
Działanie 9.3:
o Wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w
programie [osoby]
 Projekt: Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób
dorosłych (530 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]
 Projekt: Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób
dorosłych (516 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]
 Projekt: Cyfrowe okno na świat - szkolenia ICT z certyfikatem dla osób
dorosłych (551 osób)
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Projekt: Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób
dorosłych (551 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w
programie
 Projekt: Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób
dorosłych (610 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]
 Projekt: Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób
dorosłych (551 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie
 Projekt: Praca Bez Barier - Akademia Umiejętności Językowych (380
osób)
o Wskaźnik: Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]:
 Projekt: Oswoić komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób
dorosłych (368 osób)
Działanie 9.5:
o Wskaźnik: Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych [osoby]
 Projekt: Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży
Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC (200 osób)
o Wskaźnik: Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie [osoby]
 Projekt: Centralny Okręg Szkoleniowy - subregion tarnobrzeski (1816
osób)
o Wskaźnik: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych
form kształcenia [osoby]
 Projekt: Z kwalifikacjami zawodowymi możesz więcej (926 osób)

Należy zwrócić uwagę, że uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5
zdecydowanie najczęściej korzystali ze wsparcia w formie usługi szkoleniowej (aż 98%). Na
drugiej pozycji w poniższym zestawieniu znalazły się studia i kształcenie podyplomowe, lecz
udział uczestników korzystających z tej formy wsparcia był zdecydowanie niższy i wyniósł
zaledwie 1,17% ogółu uczestników projektów tego działania. Pozostałe, możliwe do
wykorzystania, formy wsparcia uzyskały udział poniżej 1%.
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Wykres 24. Formy zwiększania kwalifikacji wykorzystywane przez uczestników projektów
w ramach działania 7.5
usługa szkoleniowa

98,03%

studia/ kształcenie podyplomowe

1,17%

egzamin

0,61%

usługa rozwojowa o charakterze zawodowym/ kurs
zawodowy

0,10%

inne

0,04%

usługa doradcza

0,03%

opracowanie i/ lub wdrożenie planu zmiany

0,01%

usługa e-learningowa

0,01%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (dane
wygenerowane dnia 04.01.2021).

W przypadku uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.3 (zarówno biorąc
pod uwagę wsparcie TIK, jak i w zakresie języków obcych), ponownie zdecydowanie
najczęściej wykorzystywaną formą wsparcia były szkolenia i kursy (aż 97,42%).
Wykres 25. Formy zwiększania kwalifikacji wykorzystywane przez uczestników projektów
w ramach działania 9.3
szkolenie/ kurs

97,42%

Wsparcie z wykorzystania TIK

1,58%

inne

0,95%

zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania

0,03%

opieka nad dzieckiem do lat 3/ refundacja kosztów opieki
nad dziećmi do lat 7 lub inną osobą zależną

0,02%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (dane
wygenerowane dnia 04.01.2021).

Zbliżony udział uczestników korzystających ze szkoleń i kursów odnosi się również do
działania 9.5, w ramach którego wartość ta wyniosła niemal 93% spośród ogółu uczestników.
Warto jednak zwrócić uwagę również na takie formy wsparcia, jak przygotowanie zawodowe
osób dorosłych (1,75%) oraz wsparcie doradcze (1,16%). Studia oraz kształcenie
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podyplomowe, podobnie jak w przypadku pozostałych analizowanych działań, były
wykorzystywane przez bardzo niewielki odsetek uczestników (0,73%).
Wykres 26. Formy zwiększania kwalifikacji wykorzystywane przez uczestników projektów
w ramach działania 9.5
szkolenie/ kurs

inne

92,70%

3,66%

przygotowanie zawodowe dorosłych

1,75%

doradztwo

1,16%

studia/ kształcenie podyplomowe

0,73%

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (dane
wygenerowane dnia 04.01.2021).

Warto również odnieść się do wyników badania ankietowego z beneficjentami. Wśród
kategorii usług szkoleniowych realizowanych w ramach projektów przez beneficjentów
działania 7.5, wymieniano najczęściej szkolenia z zakresu transportu i motoryzacji, prawa
jazdy, szkolenia techniczne, dotyczące finansów i bankowości, informatyki i telekomunikacji,
a także zdrowia i medycyny. Szkolenia te realizowane były w ramach wszystkich
analizowanych interwencji. Często również podejmowano szkolenia z zakresu biznesu lub
języków (po 80,0% wskazań), rzadziej natomiast związane ze stylem życia bądź prawem i
administracją (po 40,0%).
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Wykres 27. Proszę wskazać kategorie usług szkoleniowych realizowanych w ramach
Państwa projektu:

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Z kolei, w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów działania 9.3 biorących
udział w badaniu CAWI/CATI, udzielano najczęściej wsparcia dotyczącego zwiększenia
kompetencji osób w wieku 50 lat i więcej (91,2% projektów) oraz osób o niskich
kwalifikacjach (89,7%). Ponad połowa podjętych działań dotyczyła wzrostu kompetencji
językowych u osób dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji pod względem zatrudnienia
(58,8%), a 42,6% – poprawy umiejętności cyfrowych u przedstawicieli tej grupy.
Beneficjenci z tej grupy w większości realizowali projekty udzielające wsparcia w formie
szkoleń bądź innych działań służących podnoszenia lub nabywania kompetencji cyfrowych i
umiejętności językowych przez osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy były
zainteresowane samorozwojem w tym zakresie (98,5%). Ponadto, blisko ¼ działań dotyczyła
także programów walidacji i certyfikacji kompetencji w zakresie TIK i języków obcych, które
nabyte zostały poza projektem (23,5%).

157 | S t r o n a

Wykres 28. Jakiego rodzaju projekt Państwo realizowali?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Z kolei wśród projektów realizowanych przez beneficjentów działania 9.5 biorących udział w
badaniu CAWI/CATI dominowało natomiast wsparcie w formie kursów zawodowych (77,8%)
oraz innych kursów umożliwiających nabycie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych (29,6%). Średnio, co dziesiąty z projektów dotyczył wsparcia w
rodzaju kursów umiejętności zawodowych (9,3%).
Wykres 29. Jakiego rodzaju projektu Państwo realizowali?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

Warto również nawiązać do wyników badań jakościowych. Respondenci biorący w nich
udział wskazywali, że najwyższym poziomem skuteczności (pod względem poprawy jakości
kształcenia ustawicznego) wyróżniały się te, realizowane w systemie popytowym w ramach
działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Jak
deklarowano w badaniu, pozwalały one na nabywanie niezbędnych w danym momencie
kwalifikacji, dzięki możliwości wyboru adekwatnego aktualnie kierunku kształcenia92.

92

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL 2014.
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Identyfikacja obszarów o największych potrzebach, w tym finansowych
Pomimo wysokiego poziomu realizacji celów RPO WP 2014-2020, analizie poddano również
obszary, które w opinii respondentów charakteryzują się największymi potrzebami.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wskazywali, że
obszarem kształcenia wymagającym największego wsparcia jest obszar nauk technicznych
(27,1%) oraz obszar medycznych (19,8%).
Wykres 30. Jakie są Pana/i zdaniem obszary kształcenia, które wymagają największego
wsparcia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI. (n=143)

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wskazywali, że
obszarem kształcenia wymagającym największego wsparcia jest obszar języków obcych
(35,4% odpowiedzi). Wysoki był również odsetek wskazań na obszar zarządzania projektami i
obszar umiejętności interpersonalnych (po 21,8% wskazań).
Wśród obszarów kształcenia, które, zdaniem beneficjentów działania 9.3 biorących udział w
badaniu ilościowym, wymagają największego wsparcia pod względem zwiększenia liczby
oferowanych szkoleń czy kursów, wymieniano: języki obce (72,1% odpowiedzi) oraz TIK
(51,5%). Znacznie rzadziej wskazywano na techniki autoprezentacji czy zarządzanie zespołem
(odpowiednio 14,7% i 13,2%), jeszcze rzadziej – na zarządzanie projektami (7,4%). Najmniej
odpowiedzi respondentów dotyczyło szkoleń zawodowych i kursów doszkalających oraz
kształcenia kompetencji społecznych (odpowiednio 2,9% i 1,5%).
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Wykres 31. Jakie są Pana/i zdaniem obszary kształcenia, które wymagają największego
wsparcia pod względem zwiększenia liczby oferowanych szkoleń/ kursów itp.?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Z kolei obszarami kształcenia, które w opinii badanych beneficjentów działania 9.3 wymagają
zaangażowania największej ilości środków finansowych, są: języki obce (67,6%) i TIK (50,0%).
Rzadziej wskazywano na zarządzanie zespołem i techniki autoprezentacji (odpowiednio
13,2% i 11,8%). Najrzadziej natomiast – na zarządzanie projektami (4,4%), szkolenia
zawodowe i kursy doszkalające (2,9%) oraz kształcenie kompetencji społecznych (1,5%).
Wykres 32. Jakie są Pana/i zdaniem obszary kształcenia, które wymagają zaangażowania
największych środków finansowych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Wśród obszarów kształcenia, które zdaniem beneficjentów działania 9.5 wymagają
największego wsparcia wskazywano najczęściej na obszar nauk technicznych (70,4%) oraz
nauk ścisłych (44,4%). Stosunkowo często pojawiały się również odpowiedzi dotyczące nauk
z zakresu medycyny (35,2%) oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej (24,1%).
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Wykres 33. Jakie są Pana/i zdaniem obszary kształcenia, które wymagają największego
wsparcia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

Podsumowują – w opinii ewaluatora, obszarem kształcenia wymagającym największego
wsparcia jest obszar nauk technicznych oraz obszar medycznych, obszar języków obcych, TIK
oraz obszar zarządzania projektami i obszar umiejętności interpersonalnych.

Działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ RPO WP 2014-202093
Do mechanizmów zapewniających koordynację udzielonego wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020 zaliczyć można takie instrumenty jak: zastosowanie cross-financingu (7.5, 9.5),
oraz zaangażowanie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 (dot. działań 6.4.2, 7.5,
9.5).
Ponadto, beneficjenci działania 7.5 wysoko oceniali działania organizacyjno-techniczne
podjęte przez IZ RPO 2014-2020 pod względem podniesienia efektywności wsparcia.
Najwyżej oceniano jakość współpracy z opiekunem projektów oraz sprawność zatwierdzania
wniosków o dofinansowanie (średnia ocen po 9,6), a także sprawność zawierana z
wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o

93

Ocena działań organizacyjno-technicznych podjętych przez IZ RPO WP 2014-2020, tj. analiza na poziomie
przyjętych rozwiązań instytucjonalnych (m.in. ocena warunków konkursowych i systemu oceny projektów,
ewolucja kryteriów oceny, ocena procesu naboru projektów, podjęte działania informacyjno-promocyjne)
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dofinansowaniu projektu (9,2). Wysokie były również oceny przypadające na procedury
wyboru projektów oraz zrozumiałość stosowanych kryteriów (po 8,8), a także wskazujące na
jakość działań szkoleniowych i zrozumiałość języka wykorzystywanego w dokumentach
naboru, w tym regulaminu konkursu (po 8,6).
Tabela 66. Jak ocenia Pan/i poniższe działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ
RPO pod względem zwiększenia efektywności wsparcia? (W skali od 1 do 10, gdzie 1
najniższą ocenę, a 10 – najwyższą ocenę)
Oceniany aspekt
Zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu
Procedury wyboru projektów do dofinansowania
Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
Sprawność zatwierdzania wniosków o dofinansowanie
Jakość działań szkoleniowych
Jakość współpracy z opiekunem projektów

Średnia ocen
8,8
8,6
8,8
9,2
9,6
8,6
9,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5.

Również beneficjenci działania 9.3 bardzo wysoko oceniali działania organizacyjne i
techniczne podjęte przez IZ pod względem zwiększenia efektywności wsparcia. Największe
znaczenie w tym zakresie – zdaniem respondentów – miała jakość współpracy z opiekunem
projektu i jakość działań szkoleniowych (średnia ocen odpowiednio 9,2 i 9,0). Wysoko
oceniano również aspekty takie jak zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do
dofinansowania (8,6), sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie
projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu (8,4) oraz procedury wyboru
projektów do dofinansowania (8,3). Najniższe, choć nadal wysokie oceny wskazywały na
Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu konkursu
(7,8).
Tabela 67. Jak ocenia Pan/i poniższe działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ
RPO pod względem zwiększenia efektywności wsparcia? (W skali od 0 do 10, gdzie 0
oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu
Procedury wyboru projektów do dofinansowania
Sprawność zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
Sprawność zatwierdzania wniosków o płatność
Jakość działań szkoleniowych
Jakość współpracy z opiekunem projektów
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3.
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Średnia ocen
8,6
7,8
8,3
8,4
8,2
9,0
9,2

Podobnie, w opinii beneficjentów działania 9.5, działania organizacyjno-techniczne podjęte
przez IZ RPO 2014-2020 miały bardzo duże znaczenie dla wzrostu efektywności wsparcia.
Najwyżej oceniano przy tym współpracę z opiekunem projektów (średnia ocen 8,5) i
sprawność zatwierdzania wniosków o płatność (8,3) oraz zawierania z wnioskodawcami
umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
(8,1). Poszczególne z działań, wraz z ocenami, przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 68. Jak ocenia Pan/i poniższe działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ
RPO pod względem zwiększenia efektywności wsparcia? (W skali od 0 do 10, gdzie 0
oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Zrozumiałość kryteriów wyboru projektów do dofinansowania
Zrozumiałość języka stosowanego w dokumentach naboru, w tym regulaminu
konkursu
Procedury wyboru projektów do dofinansowania
Sprawność zawierania z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub
podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu
Sprawność zatwierdzania wniosków o płatność
Jakość działań szkoleniowych
Jakość współpracy z opiekunem projektów

Średnia ocen
8,0
7,5
7,6
8,1
8,3
7,9
8,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5.

Reasumując, w opinii eksperckiej, działania organizacyjno-techniczne podjęte przez IZ RPO
2014-2020 miały bardzo duże znaczenie dla wzrostu efektywności wsparcia. Działania
podjęte przez IZ RPO 2014-2020 zostały bardzo wysoko ocenione pod względem
podniesienia efektywności wsparcia. Najwyżej oceniano jakość współpracy z opiekunem
projektów oraz sprawność zatwierdzania wniosków o dofinansowanie, a także sprawność
zawierana z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji
o dofinansowaniu projektu. Wysokie były również oceny przypadające na procedury
wyboru projektów oraz zrozumiałość stosowanych kryteriów, a także wskazujące na jakość
działań szkoleniowych i zrozumiałość języka wykorzystywanego w dokumentach naboru, w
tym regulaminu konkursu.

Identyfikacja szans i barier związanych ze wsparciem w obszarze
kształcenia ustawicznego
Szanse rozwoju kształcenia ustawicznego
Szanse rozwoju kształcenia ustawicznego zostały zdiagnozowane na podstawie doświadczeń
osób zaangażowanych w realizację RPO WP 2014-2020.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wysoko
oceniali szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu. Odsetek wskazań na
zdecydowanie i raczej wysokie szanse wyniósł łącznie 57,4%.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, dość wysoko
oceniali szanse rozwoju kształcenia ustawicznego w regionie. Na oceny zdecydowanie i
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raczej wysokie wskazało łącznie 50,6% respondentów. Jako niskie oceniło je natomiast 11,1%
badanych.
Uczestnicy wsparcia w ramach TIK ocenili szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na
terenie podkarpacia raczej wysoko (49,0% odpowiedzi), przy czym 41,2% nie wiedział jak ten
aspekt ocenić, wybierając odpowiedź ani wysokie, ani niskie. Zdaniem osób, które wysoko
oceniły szanse rozwoju, głównym powodem takiej oceny jest: wysokie zapotrzebowanie i
wysoka liczba osób chcących zwiększyć swoje kwalifikacje, zwiększająca się świadomość
społeczeństwa o potrzebie nabywania umiejętności i posiadania danych kompetencji, oraz
fakt powstawania placówek świadczących usługi w tym zakresie. Przeciwnego zdania było
5,9% badanych, którzy raczej nisko i zdecydowanie nisko ocenili szanse rozwoju, wskazując iż
ich zdaniem, niskie jest zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi a na rynku jest duża
konkurencja.
Zdaniem większości badanych uczestników wsparcia w zakresie języków obcych szanse
rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie podkarpacia są raczej wysokie (40,5%
odpowiedzi). Raczej nisko i zdecydowanie nisko szanse rozwoju oceniło łącznie 8,9%
badanych, wskazując na brak różnorodności tematyki szkoleń, ograniczoną liczbę zajęć i firm
szkolących, niedostateczną informację o możliwościach rozwoju, jak również brak osobistej
motywacji do zmian oraz trudności w dostępie do szkoleń z uwagi na pandemię wirusa SARSCoV2.
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI podkreślili, że szanse rozwoju
kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu są wysokie. Wskazało na to łącznie 80,0%
respondentów (razem odpowiedzi ,,zdecydowanie wysokie” i ,,raczej wysokie”). Jak
wskazano, zmiany takie jak postęp techniczny, zmiany w przepisach prawnych i pojawianie
się nowych zawodów wymuszają niejako doszkalanie czy przekwalifikowywanie
pracowników. Wpływ na duże szanse kształcenia ustawicznego ma również bogata oferta
edukacyjna i dostosowywanie jej do realnych potrzeb rynku pracy.
Wykres 34. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?
40,0%

Zdecydowanie wysokie

40,0%

Raczej wysokie

20,00%

Ani wysokie, ani niskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Zdecydowana większość beneficjentów działania 9.3 była zdania, że szanse rozwoju
kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu są bardzo lub raczej wysokie (łącznie 85,3%
odpowiedzi). Wskazywano przy tym, że w województwie występuje bardzo duże
zapotrzebowanie i zainteresowanie tą formą kształcenia, zwłaszcza jeżeli jest ono
dofinansowywane ze środków unijnych. Wielu mieszkańców regionu chce podnosić swoje
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, by w przyszłości móc uzyskać lepszą pracę.
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Przeciwnego zdania w kwestii szans rozwoju kształcenia ustawicznego był zaledwie jeden
respondent, który uzasadniając swoją ocenę wskazał na konieczność zwiększenia współpracy
między organami działającymi w ramach kształcenia ustawicznego (1,5%). Badani, którzy
szanse te oceniali przeciętnie (13,2%), byli zdania, że rozwój kształcenia zależny jest od
zwiększania liczby dofinansowywanych i szeroko dostępnych szkoleń oraz od poziomu
współpracy w tym zakresie instytucji prywatnych i publicznych.
Wykres 35. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
Podkarpacia?
32,4%

Zdecydowanie wysokie

52,9%

Raczej wysokie

Ani wysokie, ani niskie

13,2%

1,5%

Raczej niskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

Beneficjenci działania 9.5 także wysoko oceniali szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na
Podkarpaciu (68,5%). Wskazywano przy tym, że istnieje potrzeba ciągłego podnoszenia
kwalifikacji i kompetencji przez pracowników oraz dostosowania posiadanych umiejętności i
uprawnień do dynamiki rynku pracy. Za przeciętne szanse te uznało je 27,8% respondentów,
podkreślając, że nadal brakuje kultury edukacyjnej wśród pracodawców, a sami pracownicy,
bez wsparcia finansowego na szkolenia, albo nie są nimi zainteresowani, albo też nie mogą
sobie na nie pozwolić. Wskazano także, iż obecnie oferowane formy wsparcia kształcenia
ustawicznego na Podkarpaciu ze środków UE jedynie częściowo zaspokajają potrzeby w tym
zakresie. Pozostałe 3,7% badanych uznało szanse kształcenia zawodowego za raczej niskie,
odpowiedź uzasadniając brakiem chęci potencjalnych uczestników do kształcenia się, a
pracodawców – do kierowania pracowników na szkolenia. Podkreślano również kwestię
niewystarczającej promocji kształcenia oraz preferowanie przez mieszkańców studiów
wyższych, ze względu na ich prestiż.
Wykres 36. Jakie są Pana/i zdaniem szanse rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?
22,2%

Zdecydowanie wysokie

46,3%

Raczej wysokie

27,8%

Ani wysokie, ani niskie

3,7%

Raczej niskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

Również w opinii respondentów badania jakościowego szanse rozwoju kształcenia
ustawicznego na Podkarpaciu w przyszłej perspektywie finansowej są bardzo duże. Jak
wskazano, rośnie zainteresowanie przedsiębiorców zwiększaniem kwalifikacji i umiejętności
swoich pracowników, a zapotrzebowanie na wsparcie w tym zakresie przekroczyło
wcześniejsze oczekiwania. Co więcej, w związku w wystąpieniem pandemii COVID-19 i
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związanych z tym zmian na rynku pracy, w wielu przypadkach w kolejnych latach konieczne
będzie przebranżawianie przedsiębiorstw, a co za tym idzie – potrzeba doszkalania bądź
przekwalifikowywania pracowników. Konieczne będzie zatem zapewnienie im możliwości i
środków w tym zakresie, a zarazem bieżące dostosowywanie zakresu kształcenia do
aktualnych potrzeb94.
Bariery rozwoju kształcenia ustawicznego
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wśród
najistotniejszych barier rozwoju kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu wskazywali: brak
świadomości potrzeby ciągłego aktualizowania i uzupełniania kwalifikacji (35,1%) oraz
niedostateczną motywację osób dorosłych do dalszego kształcenia (24,2%).
Wykres 37. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143)

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wskazywali w
większości, że bariery te powinny zostać uwzględnione w ramach wsparcia z programu
(83,5% odpowiedzi twierdzących).
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wskazywali, że
największymi barierami rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie Podkarpacia są: brak
dofinansowania ze strony pracodawcy (26,5%) oraz niemożność godzenia kształcenia z pracą
zawodową (25,4%).

94

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.
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Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wskazywali, że
wymienione bariery i sposoby im przeciwdziałania powinny zostać uwzględnione w ramach
wsparcia w perspektywie 2021-2027 (łącznie 79,6% odpowiedzi twierdzących). Przeciwnego
zdania było tylko 1,7% respondentów.
Zdaniem uczestników wsparcia TIK, trudności ze znalezieniem szkoleń stanowią
najistotniejszą barierę rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie Podkarpacia (31,5%
wskazań respondentów ankiety), przy czym drugi największy odsetek ankietowanych uważał,
iż na terenie województwa nie występują bariery tego rodzaju (26,8% badanych). 7,1%
respondentów wskazał również odpowiedź inne – ich zdaniem barierą jest przede wszystkim
niewystarczający zakres informacji o bezpłatnych szkoleniach tego rodzaju.
Uczestnicy wsparcia w zakresie TIK zapytani zostali również w jaki sposób można
przeciwdziałać zidentyfikowanym barierom. Zdaniem uczestników badania przeciwdziałać
barierom można na dwa sposoby – zwiększając zakres realizowanych szkoleń oraz
zwiększając działania informacyjno-promocyjne na temat projektów. Ankietowani wskazali,
iż z działań w ramach projektu często może skorzystać tylko dana grupa, np. osoby
bezrobotne, wykluczając udział osób pracujących, chcących zwiększyć swoje umiejętności,
dodając, iż chcieliby oni uczestniczyć w większej liczbie szkoleń o różnym poziomie
zaawansowania, a działania realizowane powinny być również z mniejszych miejscowościach.
W kontekście działań informacyjno-promocyjnych, zdaniem badanych uczestników wsparcia
w obszarze TIK, należałoby zintensyfikować promocję w mediach i na portalach
społecznościowych, organizować także kursy i szkolenia w weekendy, oferty powinny być
kierowane do włodarzy wsi, którzy mają bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami,
bądź o możliwości zwiększenia umiejętności i kompetencji w ramach projektu powinni
informować pracodawcy.
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Wykres 38. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI.

Zdaniem badanych uczestników wsparcia w ramach TIK zidentyfikowane bariery oraz
działania im zapobiegające powinny być uwzględnione w ramach wsparcia RPO (39,2%
odpowiedzi raczej tak i 24,5% odpowiedzi zdecydowanie tak), przy czym niemal jedna trzecia
badanych nie potrafiła jednoznacznie stwierdzić (34,3% odpowiedzi trudno powiedzieć).
Przeciwnego zdania było 2% badanych, jednak nie uzasadnili oni swojej odpowiedzi.
Zdaniem 37,9% uczestników wsparcia w zakresie języków obcych uważało, iż najistotniejszą
barierą dla rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie podkarpacia jest trudność ze
znalezieniem szkoleń oraz niedostępność szkoleń (21,8% badanych). 29,2% uczestników
wsparcia uważało, iż na terenie województwa tego rodzaju bariery nie występują. Osoby,
które zidentyfikowały inne bariery uważały, że problemem jest negatywne nastawienie
społeczeństwa do zmian i uczestnictwa w dodatkowych zajęciach, co wiązać się może,
zdaniem badanych, z brakiem czasu, koniecznością dojazdu bądź poniesienia kosztów.
Uczestnicy wsparcia w zakresie języków obcych zapytani zostali również o sposoby
przeciwdziałania napotykanym barierom. Większość badanych wskazała, iż konieczne jest
zintensyfikowanie kampanii informacyjno-promocyjnej, przekazywanie informacji o
realizowanych działaniach w szerszym zakresie oraz wykorzystanie w celach promocyjnych
mediów społecznościowych i domen publicznych (jak np. strony urzędów).
Zdaniem niemal wszystkich badanych uczestników wsparcia w zakresie języków obcych
wskazane bariery oraz działania im zapobiegające powinny być uwzględnione w ramach
wsparcia w perspektywie 2021-2027 (łącznie 85,6% badanych). 12% uczestników nie znało
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odpowiedzi na to pytanie, natomiast przeciwnego zdania było 2,4% respondentów,
tłumacząc swoje zdanie osobistymi powodami.
Wśród barier rozwoju kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu uczestnicy projektów
realizowanych w ramach działania 9.5 wymieniali najczęściej trudności ze znalezieniem
szkoleń (42,6%) oraz ich niedostępność (28,1%). Wśród innych odpowiedzi pojawiały się
również wskazania na:
•
Niewystarczającą promocję szkoleń i rozpowszechniania informacji o programie;
•
Zbyt ograniczony budżet przeznaczany na szkolenia;
•
Zbyt mały zakres możliwych do wyboru szkoleń.
Częściej niż co czwarty respondent wskazywał natomiast, że w regionie nie występują tego
typu bariery (26,1%).
Wykres 39. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI.

Wskazywano, że w celu zapobiegania występowaniu wymienionych barier należałoby podjąć
takie działania jak:
•
Zwiększenie promocji;
•
Ułatwienie rekrutacji i ograniczenie ilości potrzebnych dokumentów;
•
Rozszerzenie grupy docelowej;
•
Zwiększenie liczby zajęć praktycznych;
•
Zapewnienie dojazdu/ dofinansowanie dojazdu do miejsca realizacji szkolenia.
Zdaniem 80,8% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5 wskazane
bariery, wraz ze sposobami ich niwelowania powinny zostać uwzględnione w ramach
wsparcia programu.
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI wśród barier rozwoju
kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu najczęściej wymieniali zbyt małe fundusze na
kształcenie pracowników (80,0%) i brak kultury uczenia się przez całe życie (60,0%). Nieco
rzadziej wskazywano na niską świadomość pracodawców nt. korzyści płynących z doszkalania
kadr pracowników oraz na brak zachęt dla pracodawców (odpowiednio 40,0% i 20,0%).
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Zdaniem badanych, by zapobiec występowaniu wymienionych barier należałoby podjąć
działania takie jak:
 Zwiększenie promocji możliwości uzyskania dofinansowania przez BUR;
 Organizacja kampanii dotyczącej uczenia się przez całe życie;
 Zwiększenie limitów na szkolenia w ramach programu;
 Diagnozowanie potrzeb rynku pracy – pracodawców.
 Uświadamianie pracodawcom korzyści płynących z doszkalania pracowników.
Wszyscy respondenci z tej grupy wskazywali także, że bariery te i sposoby im
przeciwdziałania powinny zostać uwzględnione w ramach wsparcia w ramach perspektywy
2021-2027.
Wykres 40. Czy wskazane przez Pana/Panią bariery oraz działania im zapobiegające
powinny być uwzględnione w ramach wsparcia RPO?
60,0%

40,0%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Zdaniem beneficjentów działania 9.3, największą barierą rozwoju kształcenia ustawicznego
na Podkarpaciu jest niewystarczająca promocja tej formy doskonalenia zawodowego, na co
wskazywał średnio co czwarty respondent. Stosunkowo dużym problemem, w opinii
badanych, jest również zbyt małe zainteresowanie kształceniem ustawicznym jego
potencjalnych odbiorców (16,2%), braki w kadrach pedagogicznych (13,2%) oraz bariery
finansowe (11,8%). Połowa respondentów była natomiast zdania, że w województwie
podkarpackim nie występują żadne tego typu bariery.
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Wykres 41. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
Podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Wskazywano przy tym, że w celu zapobiegania występowaniu powyższych trudności
należałoby przede wszystkim podjąć działania promujące kształcenie ustawiczne (42,4%
wskazań) oraz zwiększyć poziom finansowania kształcenia i liczby dofinansowywanych
projektów z nim związanych (30,3%). Wskazywano również na potrzebę uwzględniania
deficytów na rynku pracy przy opracowywaniu kierunków kształcenia (12,1%), a także
podkreślano, że na niektóre bariery – w tym przypadku wystąpienie stanu pandemii – nie
można mieć wpływu i że należy czekać, aż samoistnie ustąpią (9,1%). Nieco rzadziej
wymieniano konieczność zwiększenia liczby personelu pedagogicznego oraz zwiększenia
dostępności do szkoleń (po 6,1%) czy poprawy koordynacji instytucji funkcjonujących w
ramach kształcenia ustawicznego (3,0%).
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Wykres 42. Jakie działania należy podjąć, aby zapobiec występowaniu barier?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Zdaniem większości beneficjentów działania 9.3, bariery te i zapobiegające im działania
powinny zostać uwzględnione w ramach perspektywy 2021-2027 (łącznie 87,9% odpowiedzi
,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”).
Wykres 43. Czy wskazane przez Pana/Panią bariery oraz działania im zapobiegające
powinny być uwzględnione w ramach wsparcia RPO?
66,7%

21,2%

Zdecydowanie tak

Raczek tak

12,1%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Z kolei beneficjenci działania 9.5 wśród barier rozwoju kształcenia ustawicznego na
Podkarpaciu wymieniali najczęściej niechęć pracodawców do oddelegowywania
pracowników na szkoleniach, na co wskazała ponad połowa badanych. Często pojawiały się
również wskazania na niewystarczającą promocję kształcenia oraz niską znajomość rynku
pracy przez kadry dydaktyczne (odpowiednio 37,0% i 31,5% odpowiedzi). Blisko ¼
respondentów wśród barier wymieniała potrzeby regionalnego rynku pracy bądź brak
wsparcia w formie doradztwa zawodowego.
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Wykres 44. Jakie są Pana/i zdaniem bariery rozwoju kształcenia ustawicznego na terenie
podkarpacia?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

Zdaniem respondentów, w celu zapobiegania występowaniu wskazanych barier należałoby
podjąć działania takie jak:
 Ciągła obserwacja i bieżąca diagnoza rynku pracy;
 Intensyfikacja działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących kierunków
kształcenia;
 Zwiększenie środków na różnego typu formy wsparcia kształcenia ustawicznego;
 Umożliwienie skorzystania ze wsparcia szkoleniowego (np. Poprzez elastyczność w
grafiku dyżurów czy gratyfikację finansową dla pracodawców za oddelegowanie
pracownika na szkolenia) i zachęcanie pracodawców do korzystania z bezpłatnego
szkolenia pracowników;
 Rozszerzenie grupy docelowej;
 Ograniczenie wymogów związanych z biurokracją;
 Utworzenie punktów doradztwa zawodowego dla dorosłych;
 Zintensyfikowanie współpracy z firmami i pracodawcami;
 Zwiększenie dostępności do kursów
 Rozszerzenie oferty szkoleń bezpłatnych;
 Zwiększenie wynagrodzenia dla trenerów.
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Zdaniem zdecydowanej większości respondentów, wskazane wyżej bariery i sposoby im
zapobiegania powinny zostać uwzględnione w ramach wsparcia w następnej perspektywie
finansowej (89,1% odpowiedzi).
Wykres 45. Czy wskazane przez Pana/Panią bariery oraz działania im zapobiegające
powinny być uwzględnione w ramach wsparcia RPO?
71,7%
Zdecydowanie tak

17,4%
Raczej tak

10,9%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=46.

Przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 zapytani o identyfikowane w okresie programowania
2014-2020 bariery wsparcia kształcenia zawodowego wskazywali jedynie na brak środków
finansowych na promocję projektów (w ramach działania 7.5) na początku ich realizacji95.
W celu upowszechniania informacji operatorzy przekazywali je bezpośrednio
przedsiębiorcom. Organizowano również spotkania informacyjno-promujące, dotyczące
m.in. możliwości wykorzystania nieznanego wcześniej systemu popytowego czy publikowano
informacje na dedykowanych platformach internetowych. Podkreślano, że w przyszłej
perspektywie powinno się zagwarantować również środki na finansowanie działań
informacyjno-promocyjnych dotyczących programu, w tym przede wszystkim bazy usług
rozwojowych i systemu popytowego.
W badaniu IDI/ITI wskazywano również na barierę w postaci ograniczonego zakresu
możliwych odbiorców wsparcia do osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku
życia, co wynikało bezpośrednio z założeń programowych. Wskazywano, że grupa docelowa
powinna zostać w przyszłości rozszerzona o osoby poniżej 25 roku życia oraz osoby o
średnim i wyższym wykształceniu.
Warto również w tym miejscu odnieść się do opinii eksperckiej. W panelu delfickim
wskazano, że w ramach wdrażania działania 7.5 zaobserwowano pewne problemy dotyczące
rekrutacji osób o niskich kwalifikacjach lub w wieku powyżej 50 roku życia. Zjawisko to nie
dotyczyło jednak całego obszaru województwa, a występowało „regionalnie”. Nie groziło to
jednak nieosiągnięciem zakładanych wskaźników, a jedynie stanowiło utrudnienie w ich
uzyskanie. Wskazano przy tym, że pracodawcy w mniejszym stopniu kierowali na szkolenia
czy kursy właśnie takie osoby. Należałoby w związku z tym położyć większy nacisk na
edukację przedsiębiorców w zakresie korzyści płynących z inwestowania w pracowników z
tych grup, zwłaszcza w działaniach takich jak działanie 7.5, gdzie przedsiębiorca sam
decydował, którego pracownika wydeleguje do skorzystania ze wsparcia.
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Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.
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Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych
celów (oraz czynników, które utrudniły realizację założonych96
Czynniki pozytywne, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI wśród czynników, które
ułatwiły realizację działań projektowych wymieniali:
 Dobrą znajomość obszaru, na którym realizowany był projekt;
 Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE;
 Dobre relacje z przedsiębiorcami;
 Wsparcie przez inne instytucje w promocji projektu (PUP, Punkty PIF, gminy,
organizacje skupiające przedsiębiorców);
 Potrzeba rynku – zainteresowanie pracodawców i pracowników oraz ich chęć
uczestniczenia w tego typu projektach;
 Dostępność szkoleń dla wszystkich;
 Atrakcyjność szkoleń dzięki możliwościom uzyskania nowych/podniesienia
kwalifikacji i kompetencji;
 Wsparcie mobilnych doradców umawiających się bezpośrednio z przedsiębiorcą w
celu udzielenia informacji czy pomocy.
Zdaniem badanych beneficjentów poddziałania 6.4.2, wśród czynników zewnętrznych
mających wpływ na poprawę warunków kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu
największe znaczenie miało finansowanie unijne (średnia ocen 10,0). Wysoko oceniano
również pozostałe z wymienionych aspektów, tj. wzrost zapotrzebowania na kształcenie
osób dorosłych oraz zwiększenie liczby ofert pracy, gdzie wymagane są potwierdzone
kwalifikacje (średnia ocen odpowiednio 9,4 i 9,2).
Tabela 69. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki zewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa
podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Finansowanie unijne
Zwiększenie zapotrzebowania na kształcenie osób dorosłych
Zwiększenie liczby ofert pracy, gdzie wymagane są potwierdzone kwalifikacje

Średnia ocen
10,0
9,4
9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5.

Wśród czynników wewnętrznych, zdaniem badanych beneficjentów działania 9.3, na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa
podkarpackiego w największym stopniu wpłynęła możliwość weryfikacji i potwierdzenia
efektów kształcenia (średnia ocen respondentów wyniosła 9,0). Wysoko oceniano także
96

Identyfikacja czynników, które przyczyniły się do osiągnięcia założonych celów (tj. pozytywnych) oraz
czynników, które utrudniły realizację założonych celów (tj. negatywnych), w tym czynników zależnych i
niezależnych od IZ RPO WP 2014-2020, zarówno na poziomie Programu, jak i projektu oraz wskazanie ich
przyczyn
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zwiększanie poziomu kwalifikacji nauczycieli i trenerów oraz dostosowanie programów
nauczania do aktualnych wymagań rynku pracy (średnia ocen po 8,4). Najniżej natomiast,
choć nadal bardzo wysoko, oceniano znaczenie dostępności do różnych form kształcenia
ustawicznego (8,2). Dwóch respondentów wskazało również na dodatkowy czynnik w postaci
darmowych szkoleń, oceniając ich wpływ na wzrost warunków kształcenia na 10,0.
Tabela 70. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki wewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa
podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Możliwość weryfikacji i potwierdzenia efektów kształcenia (zdobycie
certyfikatów, dyplomów itp.)
Dostępność zróżnicowanych form kształcenia ustawicznego
Zwiększanie poziomu kwalifikacji kadry dydaktycznej, trenerów itp.
Dostosowanie programów nauczania do obecnych wymagań rynku pracy

Średnia ocen
9,0
8,2
8,4
8,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3.

Z kolei wśród czynników zewnętrznych, w opinii beneficjentów działania 9.3, na możliwość
poprawy warunków kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu w największym stopniu
wpłynęła globalizacja, wskutek której nastąpił wzrost możliwości w zakresie podnoszenia
kwalifikacji i kompetencji (średnia ocen 8,2). Kolejnymi z istotnych czynników były:
dostosowanie form i kierunków kształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy oraz
zmiany technologiczne wpływające na wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie
kształcenia (po 8,1). Nieco niżej oceniano znaczenie wzrostu efektywności systemu
finansowania kształcenia ustawicznego (7,9) i dopasowania form i kierunków kształcenia do
prognozowanych zmian zachodzących na rynku pracy (7,7). Najniższe oceny, choć dość nadal
wysokie, przypadały na poprawę jakości zarządzania systemem oświaty (7,4).
Tabela 71. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki zewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa
podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa jakości zarządzania systemem oświaty
Dostosowanie form i kierunków kształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy
Dostosowanie form i kierunków kształcenia do prognozowanych zmian
zachodzących na rynku pracy
Poprawa efektywności systemu finansowania kształcenia ustawicznego
Globalizacja wpływająca na zwiększenie możliwości poprawy kwalifikacji i
kompetencji
Zmiany technologiczne wpływające na wykorzystanie nowoczesnych technologii
w procesie kształcenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3.
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Średnia ocen
7,4
8,1
7,7
7,9
8,2
8,1

Beneficjenci działania 9.5 wskazywali natomiast, że realizację projektów ułatwiły czynniki
takie jak:
 Zainteresowanie i motywacja uczestników do zdobywania nowej wiedzy;
 Zapewnienie środków na dodatkowe formy szkolenia;
 Diagnozowane zapotrzebowanie rynku pracy;
 Dostępność kursów;
 Większy wybór szkoleń w BUR;
 Większa elastyczność doboru szkoleń do własnych potrzeb;
 Uproszczenia formalne, w tym jasne procedury aplikacyjne.
Badani z tej grupy bardzo wysoko oceniali również znaczenie czynników wewnętrznych dla
poprawy warunków kształcenia ustawicznego w województwie. Największy wpływ
przypisywano przy tym możliwości pogłębienia wiedzy potrzebnej na rynku pracy (średnia
ocen 9,0 na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom
wpływu), pozyskaniu dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (8,8) i zwiększeniu
zainteresowania kształceniem wśród osób dorosłych (8,7). Nieco niżej, choć nadal bardzo
wysoko, oceniano znaczenie wzrostu dostępności kształcenia ustawicznego i dostosowania
programów nauczania do aktualnych wymagań rynku pracy (średnia ocen po 8,2).
Tabela 72. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki wewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa
podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Możliwość pozyskania dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje
Możliwość pogłębienia wiedzy potrzebnej na rynku pracy
Zwiększenie dostępności kształcenia ustawicznego
Zwiększenie zainteresowania kształceniem wśród osób dorosłych
Dostosowanie programów nauczania do obecnych wymagań rynku pracy

Średnia ocen
8,8
9,0
8,2
8,7
8,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Zdaniem beneficjentów z tej grupy, na możliwość poprawy warunków kształcenia
ustawicznego na terenie województwa podkarpackiego w wpłynęły również takie czynniki
zewnętrzne jak dostosowanie form i kierunków kształcenia do aktualnych wymogów rynku
pracy i do prognozowanych zmian zachodzących na rynku pracy (średnia ocen odpowiednio
7,9 i 7,8) oraz globalizacja i związany z nią wzrost możliwości w zakresie nabywania i
podnoszenia umiejętności (7,2). W opinii respondentów, stosunkowo duże znaczenie miały
również poprawa efektywności systemu finansowania kształcenia ustawicznego (6,2) oraz
zachodzące zmiany technologiczne (6,1). Najniższy stopień oddziaływania przypisywano
natomiast poprawie jakości zarządzania systemem oświaty (4,1).
Tabela 73. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, poniższe czynniki wewnętrzne wpłynęły na
możliwość poprawy warunków kształcenia ustawicznego na terenie województwa

177 | S t r o n a

podkarpackiego? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy
poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Poprawa jakości zarządzania systemem oświaty
Dostosowanie form i kierunków kształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy
Dostosowanie form i kierunków kształcenia do prognozowanych zmian
zachodzących na rynku pracy
Poprawa efektywności systemu finansowania kształcenia ustawicznego
Globalizacja wpływająca na zwiększenie możliwości nabycia i poprawy
umiejętności
Zmiany technologiczne wpływające na wykorzystanie nowoczesnych technologii
w procesie kształceni

Średnia ocen
4,1
7,9
7,8
6,2
7,2
6,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Respondenci biorący udział w badaniu jakościowym, poproszeni o wskazanie specyficznych
aspektów, bez których osiągnięcie założonych celów i rezultatów byłoby niemożliwe,
wskazywano na organizację spotkań dla operatorów, pozwalających na bieżące
diagnozowanie i zwalczanie występujących trudności. Wspólnie wypracowywano potrzebne
zmiany umożliwiając tym samym harmonijne realizowanie zamierzonych działań.
Jeśli chodzi o czynniki zależne od IZ, które wpływały na efektywność przyjętych rozwiązań w
zakresie kształcenia zawodowego, przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 wskazywali na
utworzenie i wdrożenie systemu popytowego. Wśród czynników niezależnych wymieniono
natomiast zaangażowanie i zapotrzebowanie przedsiębiorców na dokształcania
pracowników, przekraczające wcześniejsze założenia.
Czynniki negatywne, które utrudniały osiągnięcie założonych celów
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, w
zdecydowanej większości nie natrafiali na żadne problemy czy trudności (88,1%).
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, w zdecydowanej
większości podczas uczestnictwa w projekcie nie natrafiali na żadne problemy czy trudności
(96,9%).
Niemal wszyscy badani uczestnicy wsparcia w ramach TIK nie zidentyfikowali problemów
bądź trudności podczas uczestnictwa w projekcie, natomiast problemy zauważone były przez
8,8% respondentów. Trudności te związane były z pandemią wirusa SARS-CoV2,
koniecznością dalekiego dojazdu, oraz trudności w przyswojeniu wiedzy – niski odsetek
respondentów wskazał, iż po raz pierwszy pracował na komputerze bądź poziom ich
umiejętności odbiegał od poziomu pozostałych uczestników, w związku z czym informacje
przekazywany były ze zbyt dużą intensywnością.
89,2% uczestników wsparcia z zakresu języków obcych nie zidentyfikowało żadnych
problemów oraz trudności podczas uczestnictwa w projekcie. 10,8% badanych napotkało
trudności, wskazując na znaczny zakres materiału do przyswojenia w krótkim czasie, różnice
w poziomie biegłości językowej pomiędzy uczestnikami wsparcia, problemy w dostępie
komunikacyjnym dla osób z mniejszych miejscowości, trudnościami w nauce z uwagi na wiek
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uczestników, przerwanie zajęć z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV2 oraz zmianę miejsca
realizacji projektu w trakcie uczestnictwa.
Jedynie 6,6% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5 podczas
uczestnictwa w projekcie zidentyfikowało różnego typu trudności czy problemy.
Wskazywano przy tym na:
•
Problemy związane z dojazdami na szkolenia, w tym lokalizacja ośrodków
szkoleniowych w dużej odległości od miejsca zamieszkania;
•
Zbyt mały przepływ informacji;
•
Niska jakość szkolenia;
•
Biurokracja;
•
Skomplikowane procedury rekrutacyjne;
•
Zbyt mała liczba zajęć praktycznych.
Beneficjenci działania7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI do czynników utrudniających
wdrażanie działań projektowych zaliczyli natomiast głównie trudności związane z rekrutacją
przedsiębiorców (40,0% wskazań). Pojawiały się również problemy związane ze zbyt dużymi
limitami w zakresie szkoleń, niską jakością usług rozwojowych oraz ograniczeniami
spowodowanymi wystąpieniem pandemii koronawirusa.
Wykres 46. Jakie czynniki utrudniły realizację projektu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

40,0% beneficjentów z tej grupy wskazało również, że w trakcie realizacji projektu pojawiły
się trudności związane z małą rozpoznawalnością BUR przez przedsiębiorców, a także
oporem małych przedsiębiorstw do uczestnictwa w projektach. W większości przypadków
jednak nie napotykano na problemy czy trudności we wdrażaniu zaplanowanych działań
(60,0%).
Wykres 47. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo jakieś problemy lub
trudności?
40,0%

60,0%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.
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Zdecydowana większość beneficjentów działania 9.3 w trakcie wdrażania interwencji nie
identyfikowała żadnych barier czy trudności w realizacji działań (80,9%). Na trudności
wskazywało natomiast pozostałe 19,1% badanych, wymieniając przy tym przede wszystkim
nieudogodnienia spowodowane wystąpieniem pandemii COVID-19, w tym braki w
umiejętnościach z zakresu IT i niedobory infrastrukturalne, utrudniające prowadzenie zajęć
w sposób zdalny. Część odbiorców wsparcia była również niechętnie nastawiona do takiej
formy nauki. Występowały ponadto problemy z rekrutacją uczestników, w tym wskutek zbyt
dużych wymagań biurokratycznych związanych z udziałem w projekcie.
Wykres 48. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo jakieś problemy lub
trudności?
19,1%

80,9%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

W większości przypadków nie diagnozowano również czynników utrudniających wdrażania
interwencji (63,2% odpowiedzi). 16,2% badanych miało natomiast trudności wynikające z
wystąpienia stanu pandemii lub też problemy z rekrutacją uczestników do projektów (po
16,2% wskazań). Co dziesiąty respondent deklarował, że natrafił na problem dotyczący zbyt
ograniczonego katalogu kosztów (10,3%), a niespełna co dwudziesty – na problemy związane
z organizacją (4,4%).
Wykres 49. Jakie czynniki utrudniły realizację projektu?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Jedynie 13,0% beneficjentów działania 9.5 wskazało, że podczas realizacji projektu
zidentyfikowano jakieś problemy lub trudności. Wymieniano przy tym problemy związane z
ogromnym zainteresowaniem projektem i niemożnością zaspokojenia wszystkich
identyfikowanych potrzeb lub przeciwnie – brakiem chętnych do udziału w projekcie,
zdarzały się również trudności administracyjne. Ponadto wskazano, że natrafiano na niechęć
pracodawców do zwalniania osób z pracy na rzecz podnoszenia kwalifikacji przez
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pracowników. Wspominano również o ograniczeniach związanych z wystąpieniem pandemii
COVID-19.
Wykres 50. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo jakieś problemy lub
trudności?
13,0%

87,0%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

Najczęściej występującymi czynnikami, które utrudniały realizację projektów przez
beneficjentów działania 9.5, były natomiast: trudności w rekrutacji uczestników oraz zbyt
ograniczony katalog kosztów. Z tego typu trudnościami mierzył się średnio co piąty
respondent. Inne z utrudnień pojawiały się raczej epizodycznie. W przypadku 44,4%
projektów wskazywano, że nie diagnozowano żadnych czynników, które w sposób
negatywny wpływałyby na przebieg interwencji.
Badani w ramach wywiadów pogłębionych wskazywali natomiast, że dużym utrudnieniem w
realizacji założonych celów były kwestie techniczne związane z nieumiejętnością czy
niechęcią korzystania z nowoczesnych rozwiązań przez część przedsiębiorstw. Kwestię tą
obrazuje wypowiedź jednego z respondentów, wskazująca zakres i czasochłonność tego typu
trudności97.
Badani wskazywali również, że na początku okresu programowania występował problem
związany z małą liczbą podmiotów wpisanych do bazy usług rozwojowych, co utrudniało
wówczas beneficjentom przygotowanie i realizację projektów. Jak jednak podkreślono,
obecnie nie ma już takiego problemu.
Warto powyższe uwagi uzupełnić o wypowiedzi ekspertów biorących udział w badaniu
panelowym. Respondenci podkreślali, że wybuch pandemii COVID-19 i związane z nią
ograniczenia w pewnym stopniu zahamowały czy osłabiły rozwój podkarpackich
przedsiębiorstw, wywierając istotny, negatywny wpływ na sytuację zatrudnienia, w tym
sytuację osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

8.3.3. Poziom wpływu projektów na wzrost kwalifikacji i kompetencji
uczestników projektów98
Porównanie efektów różnych form wsparcia
Formy wsparcia stosowane w ramach kształcenia ustawicznego:
97

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.

98

Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu projekty w ramach działań 9.3, 9.5 i 7.5 wpłynęły na wzrost kwalifikacji i
kompetencji uczestników projektów?
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7.5 - Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji
pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
 9.3:
o Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem,
uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
cyfrowych i językowych.
o Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w
zakresie TIK i języków obcych.
O poziom zaspokojenia przez realizowane projekty potrzeb rynku pracy zapytani zostali
respondenci badania CAWI/CATI. Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu wysoko
oceniali wpływ realizowanych projektów na dostosowanie kompetencji pracowników do
potrzeb pracodawców (średnia ocen 8,8). Wskazywano przy tym, że w większości
przypadków usługi szkoleniowe były w pełni dostosowane do aktualnych potrzeb
pracowników i pracodawców, na co pozwalał samodzielny wybór zakresu szkolenia.
W opinii respondentów – beneficjentów działania 9.3 – realizowane projekty również w
bardzo dużym stopniu wpłynęły na zaspokojenie aktualnych potrzeb rynku pracy w zakresie
wzrostu poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników i potencjalnych pracowników oraz
dostosowania ich kompetencji do potrzeb pracodawców. Warto jednak zwrócić uwagę, że
wyższe średnie ocen w tychże obszarach przypadły na wsparcie z obszaru TIK.
Tabela 74. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpłynął zaspokojenie
poniższych, bieżących potrzeb rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt

Średnia ocen TIK

Dostosowanie kompetencji
pracowników i potencjalnych
pracowników do potrzeb
pracodawców

8,4

Zwiększenie poziomu
kompetencji i kwalifikacji
pracowników i potencjalnych
pracowników

8,7

Średnia ocen –
języki obce

Uzasadnienie
Dzięki realizacji projektów
możliwe było
8,2
podniesienie/nabycie
przez pracowników i
potencjalnych
pracowników kompetencji
i kwalifikacji w zakresie
znajomości języków
8,5
obcych i umiejętności
cyfrowych – niezbędnych z
punktu widzenia
pracodawców.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3.

Również zdaniem beneficjentów działania 9.5, realizowane projekty pozwoliły na
zaspokojenie aktualnych potrzeb podkarpackiego rynku pracy zarówno pod względem
wzrostu poziomu kompetencji i kwalifikacji uczestników, jak i dostosowania ich umiejętności
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do potrzeb pracodawców. Średnie ocen badanych, wraz z uzasadnieniem, przedstawione
zostały w poniższej tabeli.
Tabela 75. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt wpłynął zaspokojenie
poniższych, bieżących potrzeb rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Dostosowanie
kompetencji
uczestników do
potrzeb
pracodawców
Zwiększenie poziomu
kompetencji i
kwalifikacji
uczestników

Średnia ocen

Uzasadnienie
Działania projektowe pozwalały na zdobycie umiejętności
wymaganych przez lokalnych przedsiębiorców, a tym
9,2 samym na zapewnienie przyszłych kadr pracowników
bądź podniesienie kompetencji i kwalifikacji dotychczas
zatrudnionych osób.
Realizacja projektów znacząco zwiększyła kompetencje i
kwalifikacje uczestników. Dzięki uczestnictwu w
9,5 szkoleniach nabyli oni nowe umiejętności wymagane
obecnie na rynku pracy, w tym uprawnienia do
posługiwania się specjalistycznym sprzętem.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

W opinii ekspertów, wysoce efektywne z zakresie kształcenia ustawicznego okazało się
wykorzystanie systemu popytowego. Umożliwiło 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, uzupełnienie braków w kwalifikacjach
bądź przekwalifikowanie pracowników zgodnie w pojawiającymi się wymaganiami.
Podsumowując – w opinii ewaluatora, realizowane projekty w wysokim stopniu wpłynęły
na dostosowanie kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców. W większości
przypadków usługi szkoleniowe były w pełni dostosowane do aktualnych potrzeb
pracowników i pracodawców, na co wpływał przede wszystkim 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. W przypadku działania 9.3 większy stopień dostosowania kompetencji
pracowników i potencjalnych pracowników do potrzeb pracodawców oraz zwiększenia
poziomu kompetencji i kwalifikacji pracowników i potencjalnych pracowników
odnotowano w przypadku projektów związanych ze wsparciem TIK (w porównaniu do
projektów z zakresu języków obcych).
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.
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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 COVID19, uzupełnienie braków w kwalifikacjach bądź przekwalifikowanie pracowników zgodnie w
pojawiającymi się wymaganiami.

Wpływ interwencji na kompetencje i kwalifikacje uczestników, w tym osób
starszych i o niskich kwalifikacjach
Możliwość zwiększenia kompetencji i kwalifikacji związana była z realizacją projektów w
ramach działań:
 7.5 - Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji
pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.
 9.3 – Szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i poprawy
kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, skierowane do osób
dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych i językowych.
W tym aspekcie należy wskazać projekty, podczas realizacji, których w największym stopniu
zwiększyła się liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje. Były to
projekty:
 Działanie 7.5:
o Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po
opuszczeniu programu: 5 780 osób.
 Działanie 9.3:
o Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 12 414;
o Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 16 925;
o Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły
kompetencje po opuszczeniu programu [osoby]: 9 928.
 Działanie 9.5:
o Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form
kształcenia [osoby]: 23 364.
Wysoki poziom wpływu interwencji na kompetencje i kwalifikacje uczestników, w tym
osób starszych i o niskich kwalifikacjach, potwierdzili respondenci uczestniczący w
badaniach ilościowych i jakościowych. Zdecydowanie większy odsetek uczestników wsparcia
w zakresie TIK, zauważył, iż udział w projekcie miał pozytywny wpływ na zwiększenie
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kompetencji (oceny w skali od 6 do 10 znacznie przewyższały odsetek odpowiedzi od 0 do 4).
Największy udział odpowiedzi przypadał na ocenę 7 (18,6%), choć stosunkowo wysoki
procent uczestników wskazał również ocenę bardziej neutralną, 5 (16,7%).
Uczestnicy wsparcia w zakresie TIK ocenili stopień, w jakim uczestnictwo w projekcie
wpłynęło na zwiększenie poziomu zainteresowania zwiększaniem kwalifikacji i kompetencji.
Zdecydowana większość respondentów oceniła ten aspekt wysoko, wskazując pozytywne
oceny w skali od 5 do 10, przy czym najwyższą możliwą ocenę wskazał trzeci największy
odsetek badanych.
Uczestnicy wsparcia, w zakresie języków obcych, pod względem przydatności na rynku pracy
uzyskane kwalifikacje i kompetencje ocenili jako przydatne (37,9% odpowiedzi przypadło na
ocenę zdecydowanie przydatne, a 31,8% - raczej przydatne). Łącznie 4,5% uczestników
uznało efekty wsparcia za raczej nieprzydatne i zdecydowanie nieprzydatne. Należy jednak
podkreślić, że odpowiedzi te udzieliły osoby starsze, niepodejmujące zatrudnienia oraz osoby
nieposiadające certyfikatu potwierdzającego posiadane umiejętności.
Uczestnicy wsparcia z zakresu języków obcych ocenili stopień, w jakim projekt wpłynął na
zwiększenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych. Oceny pozytywne w skali
od 5 do 10 zdecydowanie przewyższały odsetek odpowiedzi udzielanych w skali od 0 do 4.
Najczęściej wskazywane były odpowiedzi 5 oraz 7.
Zdaniem najwyższego odsetka badanych uczestników wsparcia, z zakresu języków obcych,
uczestnictwo w projekcie w umiarkowanym stopniu wpłynęło na zwiększenie poziomu
zainteresowania zwiększaniem poziomu kwalifikacji i kompetencji. Najczęściej wskazywaną
oceną było 4 (27,8%), przy czym wskazać należy, iż odpowiedzi wysoko oceniające efekty
wsparcia były wskazywane zdecydowanie częściej niż oceny niskie od 0 do 3.
44,8% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5 wskazało, że udział w
projekcie pozytywnie wpłynął na efektywność lub jakość wykonywanej pracy. Wskazywano
przy tym, że nabyte kompetencje i kwalifikacje pozwoliły uczestnikom na znalezienie lepiej
płatnej pracy bądź też awans w dotychczasowym miejscu pracy. Rozszerzenie wiedzy i
umiejętności przyczyniło się również do lepszego przygotowania do wykonywania zawodu.
Przeciwnego zdania był średnio co dziesiąty respondent. Wskazywano również na zbyt krótki
okres trwania części szkoleń, a tym samym – ograniczony zasób nabytych kwalifikacji czy
kompetencji.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.5 dość wysoko oceniali wpływ
projektu na poprawę poziomu ich kwalifikacji. W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu, średnia ocen respondentów wyniosła 7,5.
Uczestnicy wysoko oceniali także stopnień oddziaływania udziału w projekcie na wzrost
zainteresowania badanych zwiększaniem poziomu kwalifikacji i kompetencji. Średnia ocen
respondentów wyniosła 8,0/10.
Badani w ramach CAWI/CATI beneficjenci działania 7.5 wysoko oceniali wpływ interwencji na
wzrost kompetencji pracowników sektora MŚP (średnia ocen 8,6 na 10-stopniowej skali,
gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu).
Na tak wysokie oceny składały się:
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Dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości samodzielnego
ich wyboru przez pracowników;
 Pozyskanie przez pracowników nowych kwalifikacji i kompetencji lub podnoszenie
poziomu dotychczasowego wykształcenia;
 Wzrost szans na znalezienie nowego miejsca pracy;
 Zapewnienie wysoko wyszkolonych kadr pracowniczych, dostosowanych do potrzeb
przedsiębiorców.
Zdaniem beneficjentów działania 9.3, interwencja w ramach projektów w dużym stopniu
pozwoliła na wzrost kompetencji i kwalifikacji pracowników firm z sektora MŚP. Średnia ocen
badanych w skali od 0 do 10 wyniosła 8,6.
W opinii beneficjentów działania 9.5 realizowane w ramach wsparcia RPO WP projekty w
bardzo dużym stopniu oddziaływały na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przez osoby
dorosłe (średnia ocen 9,3). Jak wskazano, pozwoliła na to możliwość bezpłatnego udziału w
działaniach szkoleniowych dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji
kształcenia w formie pozaszkolnej. Zdaniem beneficjentów działania 9.5 realizacja projektów
w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb uczestników. Na 10stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy poziom powiązania,
średnia ocen respondentów wyniosła 9,3. Co więcej, zdaniem badanych, szanse na
podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczestników bez realizacji wdrażanych w ramach RPO
WP projektów byłyby raczej przeciętne (średnia ocen 5,1 na 10-stopniowej skali).
Z kolei analiza wyników wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020
pozwala wskazać, że realizowane w ramach programu działania szkoleniowe w sposób silnie
pozytywny wpłynęły na sytuację odbiorców na podkarpackim rynku pracy. Efekt ten udało
się uzyskać przede wszystkim dzięki zastosowaniu systemu popytowego, umożliwiającego
elastyczne korzystanie ze wsparcia i zapewnienie szkoleń służących podnoszeniu
kompetencji i kwalifikacji pracowników dostosowanych do aktualnych potrzeb danego
przedsiębiorstwa. Zdaniem badanych, dzięki określeniu odpowiednich kryteriów,
interwencja umożliwiła uczestnictwo w kształceniu ustawicznym osób, które wcześniej nie
podnosiły w ten sposób swoich kompetencji. Równocześnie jednak podkreślano, że osoby po
50 roku życia czy o niskich kwalifikacjach często nie są zmotywowane do uczestnictwa w tego
typu kształceniu i w przyszłości niezbędne jest zapewnienie odpowiednio większych
nakładów przeznaczonych na działania promocyjne i motywujące.
Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu panelowym, wskutek interwencji zmieniło
się również podejście osób powyżej 50 roku życia do podnoszenia bądź zmiany swoich
kwalifikacji. Przedstawiciele tej grupy stali się bardziej otwarci na ofertę edukacyjną w
porównaniu z okresem wcześniejszym. Wzrosła także świadomość potrzeby elastyczności
pracownika na rynku pracy.
W tym zakresie warto zauważyć, że w wyniku podjętej interwencji aż blisko 10 tys. osób w
wieku 50+ (w ramach działania 9.3) uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje. Również
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w przypadku osób o niskich kwalifikacjach wpływ interwencji był znaczący (ponad 12 tys.
osób z tej grupy uzyskało kwalifikacji lub podniosło kompetencje w ramach działania 9.3).

Nieplanowane efekty realizacji projektów99
15,4% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorców,
wskazało, że dzięki uczestnictwu w projekcie udało im się uzyskać nieplanowane,
niewyrażone w celach pozytywne efekty. 0,7% odpowiedzi wskazywało natomiast na
wystąpienie negatywnych nieprzewidzianych efektów.
Beneficjenci działania 7.5 nie wskazywali na dodatkowe efekty z realizacji projektów. 40,0%
respondentów deklarowało, że tego typu nieplanowane skutki nie wystąpiły, a pozostałe
60,0% nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Wykres 51. Czy, podczas realizacji projektu, osiągnęli Państwo jakiekolwiek nieplanowane
wcześniej efekty jego realizacji (efekty nieuwzględnione w celach projektu zawartych we
wniosku o dofinansowanie)?
40,0%

60,0%
Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Tylko jeden z badanych z tej grupy wskazał, że dzięki realizacji projektu udało się osiągnąć
dodatkowy efekt, inny niż liczba osób zwiększających kwalifikacje i kompetencje.
Respondent wskazał, że dzięki interwencji nastąpił również wzrost poziomu zintegrowania
pracowników (20,0%).
Wykres 52. Czy zidentyfikowali Państwo inne niż liczba osób zwiększających kwalifikacje i
kompetencje, rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu?
20,0%

40,0%
Tak

Nie

40,0%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Również zdecydowana większość beneficjentów wsparcia w ramach działania 9.3
wskazywała, że w trakcie wdrażania projektów nie zidentyfikowali żadnych rezultatów
nieprzewidzianych we wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania o wsparcie lub że
nie są w stanie jednoznacznie tego stwierdzić (łącznie 97,1% odpowiedzi). Efekty takie
dostrzegano jedynie w dwóch przypadkach, wskazując przy tym na dwa efekty pozytywne
oraz jeden negatywny:
99

Analiza skutków interwencji w postaci pojawienia się nieplanowanych efektów realizacji projektów
(niewyrażonych w jej celach), zarówno pozytywnych stanowiących wartość dodaną oraz negatywnych ubocznych; jeśli tak należy je wskazać i opisać.
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Wypracowanie nawyku uczenia się przez całe życie;
Nadprogramowa nauka korzystania ze zdalnych form nauki (wskutek pandemii);
Niskie zainteresowanie w porównaniu z oczekiwanym.

Wykres 53. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo nieprzewidziane we
wniosku o dofinansowanie na etapie aplikowania o wsparcie rezultaty (wyniki)?
2,9%

69,2%

Tak

27,9%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Blisko ¾ beneficjentów działania 9.3 wskazywało także, że w trakcie wdrażania działań
projektowych nie udało im się osiągnąć żadnych nieprzewidzianych wcześniej rezultatów
(73,5%). Na efekty pozytywne w postaci identyfikacji realnego zapotrzebowania na nowe
kierunki kształcenia wskazało 2,9% respondentów.
Wykres 54. Czy, podczas realizacji projektu, osiągnęli Państwo jakiekolwiek nieplanowane
wcześniej efekty jego realizacji (efekty nieuwzględnione w celach projektu zawartych we
wniosku o dofinansowanie)?
2,9%

73,5%

Tak, pozytywne

23,5%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3. (n=68)

Z kolei blisko co piąty z respondentów w badaniu CAWI/CATI – beneficjentów działania 9.5,
wskazywał, że w trakcie realizacji projektu udało się osiągnąć dodatkowe, nieuwzględniane
wcześniej efekty pozytywne. Wskazywano przy tym na rezultaty takie jak:
 Znalezienie pracy przez część bezrobotnych uczestników;
 Wzrost wykorzystania BUR i wymuszenie profesjonalizacji wsparcia szkoleniowego;
 Zdobycie nowych doświadczeń;
 poszerzenie katalogu szkoleń;
 Większa liczba uczestników projektów w stosunku do planowanej we wnioskach;
 Wymiana doświadczeń;
 Wzrost zainteresowania szkoleniami;
 Zawiązywanie się znajomości wśród uczestników, w tym wspólne planowanie
prowadzenia działalności.
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Wykres 55. Czy, podczas realizacji projektu, osiągnęli Państwo jakiekolwiek nieplanowane
wcześniej efekty jego realizacji (efekty nieuwzględnione w celach projektu zawartych we
wniosku o dofinansowanie)?
18,5%

68,5%
Tak, pozytywne

Nie

13,0%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5. (n=54)

24,1% beneficjentów realizujących projekty w ramach działania 9.5 identyfikowało także
inne niż zwiększenie liczby osób uzyskujących kwalifikacje i kompetencje, rezultaty
osiągnięte dzięki wdrożeniu interwencji. Wskazywano przy tym na efekty takie jak:
 Znalezienie zatrudnienia lub otrzymanie awansu zawodowego przez część
uczestników;
 Określenie zapotrzebowania na rynku pracy dzięki realizowanym badaniom;
 Duże zainteresowanie i zaangażowanie kobiet;
 Podniesie konkurencyjności uczestników projektów na rynku pracy.
29,6% badanych nie dostrzegało tego typu nieplanowanych rezultatów, a pozostałe 46,2%
respondentów nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Wykres 56. Czy zidentyfikowali Państwo inne niż zwiększenie liczby osób uzyskujących
kwalifikacje i kompetencje, rezultaty osiągnięte dzięki realizacji projektu?
24,1%

29,6%
Tak

46,3%
Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Wśród nieplanowanych efektów realizacji projektów przedstawiciele Departamentu
Zarządzania RPO wymieniali, że wsparcie udzielone w ramach RPO WP w zakresie kształcenia
ustawicznego pozwoliło regionalnym pracodawcom na pozyskanie dobrych, odpowiednio
wyszkolonych pracowników, posiadających kompetencje i kwalifikacje dopasowane do
bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Natomiast przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020
wskazywali na poprawę jakości usług oferowanych na rynku szkoleniowym oraz większe od
przewidywanego zainteresowanie osób dorosłych nabywaniem nowych kwalifikacji
zawodowych.
Jako negatywny ponadprogramowy skutek wskazano, że wraz ze wzrostem popytu na usługi
szkoleniowe, wzrosły również ceny oferowanych kursów i szkoleń zawodowych.
W ramach badania panelowego podkreślano ponadto, że ze względu na popyt na działania
zmierzające do rozwoju kompetencji pracowników, rynek usług uelastycznił się tak, by
odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców, a w związku z możliwością korzystania ze
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wsparcia dedykowanego, powszechnym stało się bieżące dostosowywanie rodzaju
świadczonych usług do tychże wymagań. Wskazano także, że zmiany wywołane zostały
również sytuacją pandemiczną, wymuszając świadczenie usług szkoleniowych w sposób
zdalny, co z jednej strony przyczyniło się do łatwiejszego dostępu do usług edukacyjnych i
wymusiło podniesienie kompetencji uczestników w zakresie wykorzystania nowych
technologii, z drugiej natomiast – ograniczyło możliwości bezpośredniego nawiązywania
kontaktu z innymi i praktycznego zaangażowania w część prowadzonych kursów/szkoleń.
Podsumowując, nieznaczna część realizowanych projektów wygenerowała nieplanowane,
niewyrażone w celach pozytywne efekty, takie jak: wzrost poziomu zintegrowania
pracowników, wypracowanie nawyku uczenia się przez całe życie; nadprogramowa nauka
korzystania ze zdalnych form nauki (wskutek pandemii). Jako jeden negatywny
ponadprogramowy skutek wskazano, że wraz ze wzrostem popytu na usługi szkoleniowe,
wzrosły również ceny oferowanych kursów i szkoleń zawodowych.

8.3.4. Wpływ interwencji na zaspokojenie potrzeb ostatecznych odbiorców
wsparcia (uczestników projektów)100
Dopasowanie interwencji do potrzeb jej odbiorców (w tym osób starszych i
o niskich kwalifikacjach)
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, bardzo dobrze
oceniali udział w projekcie. Na oceny bardzo dobre i dobre wskazało łącznie 95,8%
respondentów.
Wykres 57. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
71,3%

24,5%

3,5%
Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

0,0%

0,7%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143).

100

Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu interwencja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb ostatecznych
odbiorców wsparcia (uczestników projektów)?
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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%.
Tabela 76. Wpływ udziału w Projekcie na potrzeby przedsiębiorców
Potrzeby
Średnia ocen przedsiębiorców
Zwiększenie kompetencji przedsiębiorców
8,3
Zwiększenie kompetencji pracowników
8,0
Zwiększenie kwalifikacji zawodowych pracowników
8,0
Zwiększenie efektywności pracy pracowników
7,4
Nabycie nowych umiejętności przez pracowników
8,1
Zaspokojenie zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych
8,3
Zwiększenia kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP
8,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143).

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, w większości
wysoko oceniali udział w projekcie. Na oceny bardzo dobre i dobre wskazało łącznie 91,1%
badanych. Na oceny niskie wskazało natomiast zaledwie 1,2% respondentów.
Wykres 58. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
47,5%
43,6%

7,8%

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

1,2%

0,0%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=257).

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.
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Wykres 59. Jak Pan/i ocenia pozyskane kwalifikacje i kompetencje pod względem
przydatności na rynku pracy
49,8%
40,5%

7,8%

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

1,6%

0,4%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=257).

Ponadto wysoko oceniali oni 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 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%).
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wysoko oceniali
wpływ uczestnictwa w projekcie na wzrost zainteresowania badanych zwiększaniem
poziomu kwalifikacji. W skali od 0 do 10 przeważały oceny 8, oznaczający wysoki poziom
wpływu (23,3%). Wysoki był także odsetek wskazań na oceny najwyższe – 9 i 10
(odpowiednio 18,7% i 19,1%).
Tabela 77. Wpływ udziału w Projekcie na potrzeby pracowników sektora MŚP
Potrzeby
Średnia ocen przedsiębiorców
Zwiększenie kompetencji
7,6
Zwiększenie kwalifikacji zawodowych
7,3
Zwiększenie efektywności pracy
7,1
Nabycie nowych umiejętności
7,8
Wzrost zainteresowania zwiększaniem poziomu
7,5
kwalifikacji i kompetencji
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=257).

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,
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ocenę źle – 1%, natomiast nikt nie ocenił swojego udziału bardzo źle. Uczestnicy zadowoleni
ze swojego udziału w projekcie wskazywali, iż zajęcia były dobrze zorganizowane,
prowadzone w sposób nie rutynowy, przekazywane informacje były zrozumiałe a wszelkie
pytania i wątpliwości były na bieżąco wyjaśniane. Uczestnicy dodali także, iż zdobyta wiedza
jest przydatna w życiu codziennym, zapewniając możliwość rozwoju. Uczestnicy, którzy niżej
ocenili wsparcie wskazywali, iż mieli oni problem z przyswojeniem wiedzy z uwagi na wiek
bądź stan zdrowia, dla jednej osoby zakres materiału nie był dostosowany do oczekiwań,
według innego respondenta zaś materiały pomocnicze nie były odpowiednio przygotowane.
Wykres 60. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
49,0%
43,1%

6,9%

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

1,0%

0,0%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=102).

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.
Wykres 61. Czy zakres merytoryczny szkolenia TIK oraz jego poziom były dostosowane do
Pana/i Pani potrzeb
96,1%

3,9%
Tak

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=102).
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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.
Wykres 62. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
57,6%

32,8%

8,1%

Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

0,8%

0,6%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=472).

Zdaniem 92,8% badanych z tej grupy zakres merytoryczny szkolenia językowego oraz jego
poziom były dostosowane do potrzeb 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.
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Wykres 63. Czy zakres merytoryczny szkolenia językowego oraz jego poziom były
dostosowane do Pana/i Pani potrzeb
92,8%

7,2%
Tak

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=472).

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.5 bardzo wysoko oceniali udział w
projekcie (łącznie 93,4% ocen pozytywnych). Na ocenę przeciętną wskazało tylko 4,5%
respondentów, a na niższe od przeciętnej – łącznie 2,1% badanych.
Wykres 64. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
65,5%

27,9%

4,5%
Bardzo dobrze

Dobrze

Przeciętnie

1,1%

1,0%

Źle

Bardzo źle

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=800).

Zdaniem zdecydowanej większości respondentów z tej grupy, rodzaj oferowanych w
projekcie szkoleń dostosowany był do potrzeb uczestników (97,0%).
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Wykres 65. Czy rodzaj szkoleń oferowanych w projekcie dopasowany był do potrzeb
uczestników
97,0%

3,0%
Tak

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=800).

Zdecydowana większość uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5
oceniała udział w projekcie jako zdecydowanie lub raczej przydatny (łącznie 87,8%
odpowiedzi). Przeciwnego zdania było zaledwie 2,3% respondentów.
Wykres 66. Jak Pan/Pani ocenia udział w projekcie
56,0%

31,8%

10,0%
2,0%
Zdecydowanie
przydatne

Raczej przydatnie

Trudno powiedzieć Raczej nieprzydatne

0,3%
Zdecydowanie
nieprzydatne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=800).

Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI w większości wskazywali, że
przed realizacją interwencji podjęli działania zmierzające do zdiagnozowania potencjalnych
potrzeb odbiorców – przedsiębiorców i pracowników firm z sektora MŚP (60,0%). Przybierały
one najczęściej formę rozpoznania rynku oraz określenia potrzeb pracowników i
przedsiębiorców poprzez otrzymane przez nich informacje. Równocześnie respondenci ci
wskazywali, że w trakcie realizacji projektu nie dostrzegli żadnych nowych,
nieuwzględnianych wcześniej potrzeb odbiorców, na które projekt by nie odpowiadał lub że
nie potrafią jednoznacznie wskazać, czy takie potrzeby się pojawiły czy nie.
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Wykres 67. Czy przed realizacją projektu identyfikowali Państwo potencjalne potrzeby jego
odbiorców, tj. przedsiębiorców i pracowników firm z sektora MŚP?
60,0%

40,0%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Badani z tej grupy wskazywali również, że ich zdaniem realizacja projektu w bardzo dużym
stopniu pozwoliła zaspokoić potrzeby ostatecznych odbiorców (średnia ocen 8,4 na 10stopniowej skali, gdzie 0 oznaczało brak wpływu, a 10 – najwyższy poziom wpływu).
Także zdecydowana większość beneficjentów działania 9.3 przed przystąpieniem do realizacji
projektów podjęła działania zmierzające do identyfikacji potencjalnych potrzeb odbiorów
wsparcia (59,6%). Przybrały one formę przede wszystkim badań rynkowych, badań
ankietowych i wywiadów telefonicznych wśród mieszkańców regionu, zmierzających do
określenia faktycznego zapotrzebowania na dane kierunki kształcenia i zainteresowania
potencjalnych jego odbiorców.
Wykres 68. Czy przed realizacją projektu identyfikowali Państwo potencjalne potrzeby jego
odbiorców, tj. osób dorosłych wykazujących największą lukę kompetencyjną?
95,6%

Tak

4,4%

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami Działania 9.3, n=68.

Respondenci, którzy nie podjęli się próby identyfikacji potrzeb ludności, wskazywali na brak
możliwości zbadania potencjalnych odbiorców pod względem ich kompetencji. Według
beneficjentów z tej grupy, realizacja projektu w bardzo dużym stopniu pozwoliła zaspokoić
potrzeby uczestników. Na 10-stopniowej skali średnia ocen respondentów wyniosła 9,2.
W tym miejscu należy zaprezentować również wyniki metody kontrfaktycznie. W
przypadku badania z potencjalnymi beneficjentami w latach 2014-2020 wyłącznie 4%
badanych realizowało projekt związany z poprawą warunków i jakości kształcenia
ustawicznego.
W zdecydowanej większości, przed przystąpieniem do realizacji projektów w ramach
działania 9.5, podejmowane były działania zmierzające do identyfikacji potencjalnych
potrzeb odbiorców – osób dorosłych zainteresowanych kształceniem. Na podjęcie tego typu
działań wskazywało aż 96,3% beneficjentów. Analizy potrzeb odbiorców dokonywano zwykle
poprzez realizację badań ilościowych (ankietowych) wśród potencjalnych uczestników i
pracodawców. Wykorzystywano również metody jakościowe, w tym wywiady pogłębione.
Prowadzono ponadto monitoring rynku pracy w celu identyfikacji obszarów deficytowych. W
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przypadku pozostałych 3,7% respondentów wskazywano, iż nie dostrzegano potrzeby
podejmowania tego typu działań.
Zdaniem Przedstawicieli Departamentu Zarządzania RPO biorących udział w badaniu IDI/TDI
najistotniejszymi potrzebami osób o niskich kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia
są: potrzeba aktywizowania tych grup docelowych oraz zwiększenia ich uczestnictwa w rynku
pracy tak, by ich kwalifikacje nie uległy dezaktualizacji i by w przypadku utraty pracy, mogli w
miarę łatwo znaleźć nową. Wsparcie w tym zakresie w ramach projektów w działaniach 7.5,
9.3 i 9.5 RPO WP nakierowane zostało przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji
zawodowych. Jak wskazano, w toku realizacji interwencji napotkano na trudności z objęciem
nią założonej liczby osób101.
Z kolei przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 do najistotniejszych potrzeb osób o niskich
kwalifikacjach, osób w wieku powyżej 50 roku życia, na które odpowiadała interwencja w
ramach programu, zakwalifikowali potwierdzanie oraz nabywanie nowych kwalifikacji. Jak
wskazywano, udokumentowanie nowych uprawnień odpowiednim certyfikatem
wskazującym na zyskanie konkretnych umiejętności, stanowi znaczącą wartość dodaną i
zwiększa szanse odbiorców wsparcia na znalezienie lub zmianę pracy.
Jak wskazano w panelu eksperckim, osoby po 50 roku życia stanowią grupę w coraz
większym stopniu dyskryminowaną na rynku pracy. Tracąc pracę, osoby te mają duży
problem z ponownym znalezieniem zatrudnienia, zwłaszcza, gdy nie posiadają wysokich
kwalifikacji. Często zmuszeni są do przekwalifikowania się czy poszerzenia swojej wiedzy.
Zwykle nie chcą jednak całkowicie zmieniać zakresu posiadanych kwalifikacji, a raczej
zaktualizować posiadaną wiedzę i umiejętności. Takie rozwiązanie pozwala również
zwiększyć ich szanse na rynku pracy, ze względu na posiadane doświadczenie zawodowe.
Wśród najistotniejszych potrzeb edukacyjnych mieszkańców Podkarpacia z tej grupy
wskazywano zatem na poprawę dostępności do kursów i szkoleń pozwalających podnieść
poziom posiadanych kwalifikacji, przede wszystkim z zakresie odpowiadającym obecnym
wymaganiom rynku pracy, w tym umiejętności wykorzystania nowych technologii i
zdobywania kompetencji o charakterze miękkim. Duże znaczenie ma również wsparcie
przedsiębiorczości mieszkańców. Wskazywano ponadto, że osoby w średnim wieku,
zwłaszcza te o niskich kwalifikacjach, nie są raczej skłonne do podjęcia nauki w szkole
wyższej. W związku z tym, niezbędne jest zapewnienie im możliwości zdobycia nowych
kwalifikacji poza murami uczelni. Podkreślano przy tym, że dobrym kierunkiem wsparcia
osób z tej grupy byłoby stworzenie systemu nieformalnej nauki dorosłych w ich najbliższym
otoczeniu, który uwzględniałby potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców, bariery
utrudniające czy uniemożliwiające udział w edukacji i motywację potencjalnych uczniów, a
przede wszystkim zapewniałby doskonalenie kompetencji pozwalających skorzystać m.in. z
możliwości:
 Korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;
101

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020.
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 Rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich;
 Nauki porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych;
 Doskonalenia kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 Autoprezentacji;
 Wsparcia samooceny i wiary we własne możliwości;
 Pozyskania umiejętności przystosowania się do zmian;
 Radzenia sobie w trudnych sytuacjach, itd.
Zdaniem ekspertów, niezbędne jest zapewnienie przedstawicielom tej grupy
kompleksowego wsparcia, które dostosowane będzie do aktualnych potrzeb lokalnego rynku
pracy. Tematy szkoleń powinny stanowić odzwierciedlenie diagnozowanych u pracodawców
potrzeb, tak, by przygotować kształcące się osoby do podjęcia zatrudnienia zgodnie z
faktycznym zapotrzebowaniem.
Badani eksperci wskazywali, że mimo iż sytuacja osób o niskich kwalifikacjach oraz osób w
wieku powyżej 50 roku życia na rynku pracy jest trudna w stosunku do pozostałych grup
poszukujących zatrudnienia, to w latach 2014-2020 ulegała ona poprawie, przede wszystkim
w zakresie dostępności do zmiany kierunków kwalifikacji. Ponadto, jak już wskazano,
przedstawiciele młodszego pokolenia wykazują się większą koncentracją na wykorzystaniu w
pracy nowoczesnych technologii. Natomiast starsi pracownicy preferują natomiast
bezpośrednią rozmowę, co przekłada się na łatwiejsze nawiązywanie przez kontaktów, dzięki
czemu kompetencje przedstawicieli obu grup wzajemnie się uzupełniają.
Podkreślano również, że osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotne lub o niskich dochodach,
nierzadko nie mogą sobie pozwolić na opłacenie dość kosztownych szkoleń. Interwencja w
ramach programu umożliwiła w dużym stopniu na zaspokojenie tej potrzeby, dając wsparcie
finansowe nakierowane na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji przedstawicieli tych grup.
Reasumując, w opinii ewaluatora, realizacja projektów w bardzo dużym stopniu pozwoliła
zaspokoić potrzeby ostatecznych odbiorców. Najistotniejszymi potrzebami osób o niskich
kwalifikacjach oraz osób powyżej 50 roku życia są: potrzeba aktywizowania tych grup
docelowych oraz zwiększenia ich uczestnictwa w rynku pracy tak, aby ich kwalifikacje nie
uległy dezaktualizacji i by w przypadku utraty pracy, mogli w miarę łatwo znaleźć nową.
Wsparcie w tym zakresie w ramach projektów w działaniach 7.5, 9.3 i 9.5 RPO WP
nakierowane zostało przede wszystkim na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Określenie, jakie osoby korzystają ze wsparcia (biorąc pod uwagę, m.in.
wiek, wykształcenie, status na rynku pracy)
Poniższa tabela przedstawia szczegółową charakterystykę projektów mających na celu
poprawę jakości kształcenia ustawicznego.
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Tabela 78. Szczegółowa charakterystyka projektów – stan na 31.12.2020.
Działanie

Liczba
uczestników

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

102

7.5

7 208




9.3

19 013




9.5

29 826




102

Kobieta
(46%)
Mężczyzn
a (54%)

Kobieta
(71%)
Mężczyzn
a (29%)

Kobieta
(17%)
Mężczyzn
a (83%)









poniżej 18 (0,04%)
18-25 (15%)
26-35 (39%)
36-45 (28%)
46-55 (13%)
56-65 (4%)
pow. 65 (0,4%)









poniżej 18 (0%)
18-25 (1%)
26-35 (15%)
36-45 (19%)
46-55 (22%)
56-65 (27%)
pow. 65 (16%)









poniżej 18 (0,2%)
18-25 (32%)
26-35 (35%)
36-45 (21%)
46-55 (9%)
56-65 (3%)
pow. 65 (0,3%)
















Liczba uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie do dnia 31.12.2020 r.

200 | S t r o n a

podstawowe (ISCED 1)
(1%)
gimnazjalne (ISCED 2)
(2%)
ponadgimnazjalne (ISCED
3) (43%)
policealne (ISCED 4) (6%)
wyższe (ISCED 5-8) (48%)
podstawowe (ISCED 1)
(6%)
gimnazjalne (ISCED 2)
(2%)
ponadgimnazjalne (ISCED
3) (68%)
policealne (ISCED 4) (5%)
wyższe (ISCED 5-8) (20%)
podstawowe (ISCED 1)
(2%)
gimnazjalne (ISCED 2)
(6%)
ponadgimnazjalne (ISCED
3) (67%)
policealne (ISCED 4) (5%)



Osoba pracująca (100%)





osoba pracująca (36%)
osoba bierna zawodowo (34%)
osoba bezrobotna
niezarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy (22%)
osoba bezrobotna
zarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy (9%)
osoba pracująca (70%)
osoba bierna zawodowo (13%)
osoba bezrobotna
niezarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy (8%)







Działanie

Liczba
uczestników

Płeć

Wiek

Wykształcenie

Status osoby na rynku pracy w chwili
przystąpienia do projektu

102



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wygenerowanych w systemie SL 2014.
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wyższe (ISCED 5-8) (20%)



osoba bezrobotna
zarejestrowana w ewidencji
urzędów pracy (8%)

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wskazywali
najczęściej, że dzięki uczestnictwu w projekcie zapewniono podniesienie kompetencji 1
pracownika (59,9%).
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, reprezentowali
w większości mikroprzedsiębiorstwa (85,3%). Ze wsparcia korzystało również 9,8%
przedstawicieli małych- i 4,9% reprezentantów średnich przedsiębiorstw.
Wykres 69. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa, które Pan/i reprezentuje
85,3%

Mikro – do 10 pracowników

9,8%

4,9%

Małe – od 11 do 50 pracowników

Średnie – od 51 do 250
pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143)

23,0% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracowników
stanowili pracownicy mikro firm, a 40,9% – pracownicy małych przedsiębiorstw. Zatrudnieni
w przedsiębiorstwach średniej wielkości stanowili 36,2% uczestników.
Wykres 70. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa, które Pan/i reprezentuje
40,9%

36,2%

Małe – od 11 do 50 pracowników

Średnie – od 51 do 250
pracowników

23,0%

Mikro – do 10 pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=257)

Zdecydowana większość uczestników wsparcia w zakresie TIK wskazała, iż nie reprezentują
oni żadnego przedsiębiorstwa (46,1%), zaś wśród respondentów reprezentujących podmioty
dominowały przedsiębiorstwa średnie, zatrudniające od 51 do 250 pracowników (24,5%). W
najniższym stopniu reprezentowane były przedsiębiorstwa mikro (3,9%).
Wykres 71. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa, które Pan/i reprezentuje
46,1%

17,6%

24,5%
7,8%

3,9%
Mikro – do 10
pracowników

Małe – od 11 do 50 Średnie – od 51 do
pracowników
250 pracowników

Działalność
jednoosobowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=102)
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Nie dotyczy

Większość uczestników wsparcia w zakresie języków obcych nie reprezentowała żadnego
przedsiębiorstwa. Wśród osób reprezentujących podmioty największy odsetek wskazał na
przedsiębiorstwa średnie (22,9%) badanych, następnie małe (18,2%).
Wykres 72. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa, które Pan/i reprezentuje
46,4%
12,5%
Mikro – do 10
pracowników

18,2%

22,9%

Małe – od 11 do 50
pracowników

Średnie – od 51 do 250
pracowników

Nie dotyczy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=472)

12,3% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5 stanowili pracownicy
mikroprzedsiębiorstw, 18,9% – pracownicy małych przedsiębiorstw, a blisko co trzeci z
respondentów był zatrudniony w przedsiębiorstwie średniej wielkości.
Wykres 73. Proszę wskazać wielkość przedsiębiorstwa, w którym Pan/i pracuje

12,3%

Mikro – do 10
pracowników

31,3%

33,3%

Średnie – od 51 do 250
pracowników

Nie dotyczy

18,9%

Małe – od 11 do 50
pracowników

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=800)

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, w większości byli
osobami pełnosprawnymi (89,9%). Orzeczenie o niepełnosprawności posiadało jedynie 2,7%
respondentów.
W przypadku uczestników wsparcia w zakresie TIK 11,8% badanych posiadało orzeczenie o
niepełnosprawności, a 3,9% odmówiło odpowiedzi na zadane pytanie.
82,0% uczestników wsparcia z zakresu języków obcych w ramach działania 9.3 nie posiadała
orzeczenia o niepełnosprawności, 11,9% badanych takie orzeczenie posiadało, zaś 6,1%
badanych odmówiło odpowiedzi na zadane pytanie.
Zdecydowana większość uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5 nie
posiadała orzeczenia o niepełnosprawności (93,8%). 3,9% badanych wskazywało natomiast,
że są osobami z niepełnosprawnością.
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Ograniczenie tzw. „błędu rynku”103
Tzw. „błąd rynku” występuje w przypadku, gdy realizowane projekty wspierały możliwość
uczestnictwa w kształceniu ustawicznym osób, które nie podnosiły w ten sposób swoich
kompetencji (ze względu na korzystanie z kształcenia ustawicznego osób młodszych, lepiej
wykształconych, pracujących w większych przedsiębiorstwach). Jak wykazała analiza desk
research, interwencja w zakresie kształcenia ustawicznego w znacznym stopniu przyczynia
się jednak do uczestnictwa osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W
przypadku działania 9.3, na etapie oceny weryfikowane było, czy projekt spełnia założenia
dot. grupy docelowej, określonej w regulaminie konkursu. Zapisy w tym zakresie precyzyjnie
wskazują na potrzebę udziału w projektach osób, o szczególnych potrzebach, tj. osoby
dorosłe wykazujące największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK oraz posiadających
największe potrzeby w dostępie do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i
osoby w wieku 50 lat i więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj.
podkarpackiego i z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych. Ponadto, względem
grupy docelowej zastosowano również kryterium specyficznego dostępu nr 2, poprzez co
grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej, które z
własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych oraz co najmniej 40% uczestników w
danym projekcie spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: a) osoby posiadające
wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, b) osoby w wieku 50 lat i więcej, c) osoby z
niepełnosprawnościami d) rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny.
Również w przypadku działania 9.5, regulamin konkursu w zakresie grupy docelowej
skutecznie ogranicza możliwość wystąpienia błędu rynku. Zapisy wskazują bowiem na
konieczność zaangażowania w projekty osób dorosłych, zainteresowanych z własnej
inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych - w
szczególności osób starszych i o niskich kwalifikacjach.
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI zapytani zostali o to, w jaki
sposób w trakcie wdrażania projektów ograniczany był tzw. ,,błąd rynku”. Respondenci
wskazywali w większości, że trudno im jednoznacznie wskazać odpowiedź. Tylko jeden z nich
deklarował, że w ramach interwencji na etapie rekrutacji przyznawano dodatkowe punkty w
przypadku zgłaszania do projektu pracowników w wieku 50 lat wzwyż oraz o niskich
kwalifikacjach.
Z kolei beneficjenci działania 9.3 wskazywali, że w ramach realizacji projektów
identyfikowano osoby wymagające największego wsparcia, będące w trudnej sytuacji na
rynku pracy i to do nich kierowano oferowane możliwości podnoszenia swoich kompetencji.
Grupy te obejmowały przede wszystkim osoby starsze, osoby o niskich kwalifikacjach i
103

Analiza czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu interwencja ogranicza „błąd rynku”
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kompetencjach, wykazujące lukę kompetencyjną w zakresie znajomości języków obcych i
umiejętności TIK oraz posiadające największe potrzeby edukacyjne.
Beneficjenci działania 9.5 wskazywali natomiast, że podczas realizacji projektów ograniczano
tzw. ,,błąd rynku”, dzięki stosowaniu działań takich jak:
 Premiowanie osób z niepełnosprawnościami, w wieku powyżej 50 lat, o niskich
kwalifikacjach, o niskich dochodach i osoby z terenów wiejskich dzięki wykorzystaniu
odpowiednich kryteriów rekrutacyjnych;
 Przyjęcie w regulaminie stopnia wymaganego uczestnictwa w projekcie osób o
niskich kwalifikacjach.
Wyniki badania jakościowego z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO
pozwalają wskazać, że działania podjęte w ramach programu pozwoliły na ograniczenie
stopnia występowania tzw. ,,błędu rynku”. Respondenci podkreślali przy tym, że o ile dzięki
interwencji stworzono możliwości służące niwelowaniu poziomu występowania błędu, to
duże znaczenie miała w tym przypadku motywacja i zaangażowanie samych odbiorców.
Reasumując, w opinii ewaluatora, działania podjęte w ramach programu pozwoliły na
ograniczenie stopnia występowania tzw. ,,błędu rynku”. Wsparcie w zakresie kształcenia
ustawicznego skierowano przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach, osób po 50
roku życia oraz zatrudnionych w sektorze MŚP, zapewniając tym samym możliwość
uczestnictwa w kształceniu osób, które dotychczas nie podnosiły w ten sposób swoich
kompetencji.

8.3.5. Wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników104
Aż 91,2% badanych uczestników wsparcia TIK (działanie 9.3) 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.
Wykres 74. Czy po uczestnictwie zmienił/a Pan/i miejsce zamieszkania
91,2%

7,8%

1,0%

0,0%

Tak, w obrębie
województwa

Tak, poza województwo

Tak, poza granice Polski

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=102)

93,6% badanych uczestników wsparcia z zakresu języków obcych (Działanie 9.3) nie zmieniło
miejsca swego zamieszkania, po uczestnictwie w projekcie. Łącznie 6,3% badanych zmieniło
104

Jaki jest wpływ interwencji na zachowania migracyjne uczestników, w tym w jaki sposób udział w projekcie
przyczynił się do pozostania/opuszczenia województwa?
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miejsce zamieszkania, z czego 2,3% osób przeprowadziło się w obrębie województwa, 1,7%
poza województwo, a 2,3% poza granice kraju. Wśród osób, które po uczestnictwie zmieniły
miejsce zamieszkania, wyłącznie dla jednej osoby zmiana miejsca zamieszkania związana
była z udziałem w projekcie, zaś 29 osób udzieliło odpowiedzi przeczącej.
Wykres 75. Czy po uczestnictwie zmienił/a Pan/i miejsce zamieszkania
93,6%

2,3%

1,7%

2,3%

Tak, w obrębie
województwa

Tak, poza województwo

Tak, poza granice Polski

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=472)

4,8% uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.4 wskazało, że po udziale
w projekcie zmienili miejsce zamieszkania, z czego 0,5% wyjechało poza województwo
podkarpackie.
11,1% z tych uczestników, których miejsce zamieszkania uległo zmianie, wskazało, że zrobili
to wskutek udziału w projekcie.
Wykres 76. Czy zmiana miejsca zamieszkania była wynikiem uczestnictwa w projekcie?
88,9%

11,1%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z uczestnikami działania 9.4 (n=375)

Po wzięciu udziału w projekcie w ramach działania 9.6, jedynie 11,6% uczestników zmieniło
miejsce zamieszkania, z czego 9 p.p. przypadło na przeprowadzkę w granicach kraju, a 2,6
p.p. wyjechało poza granice Polski.
Wykres 77. Czy po uczestnictwie zmienił/a Pan/i miejsce zamieszkania?
88,4%

5,5%

3,5%

2,6%

Tak, w obrębie
województwa

Tak, poza województwo

Tak, poza granice Polski

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI.

Jedynie 14,0% z tych uczestników, którzy po udziale w projekcie zmieniło miejsce
zamieszkania, zrobiło to wskutek uczestnictwa w projekcie.
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Jak więc wynika z przeprowadzonych badań, zmiana miejsca zamieszkania uczestników
projektów (niezależnie od działania, w ramach którego uczestnicy brali udział) była
zjawiskiem bardzo rzadkim, w dodatku w zdecydowanej większości przypadków
nieskorelowana z samym udziałem w projekcie. Wpływ interwencji na zachowania
migracyjne uczestników uznać należy więc za marginalny.

8.3.6. Wpływ interwencji na przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia105
Wpływ wsparcia na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wskazywali
najczęściej, że udział w projekcie pozytywnie wpłynął na efektywność organizacyjną firmy
(55,9% odpowiedzi). Na odpowiedź przeciwną wskazało tylko 3,5% respondentów.
Wykres 78. Czy udział w projekcie wpłynął na efektywność organizacyjną Pana/i
przedsiębiorstwa
55,9%

40,6%

3,5%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143).

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wysoko
oceniali wpływ udziału w projekcie na sytuację przedsiębiorstwa badanych. W przypadku
oceny oddziaływania na poprawę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, przeważał
odsetek ocen najwyższych – 10 (18,2%). Stosunkowo często wskazywano również na ocenę 8
(16,8%) lub 5, oznaczającą wpływ przeciętny (16,1%).
Tabela 79. Wpływ udziału w Projekcie na sytuację przedsiębiorstw
Oceniany aspekt
Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa
Zwiększenie skłonności do inwestycji w kompetencje
pracowników

Średnia ocen przedsiębiorców

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI (n=143).
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7,0
6,6

Przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 wskazywali, że 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.
Te potrzeby […] są sformowane [w programie] w sposób dość ogólny, […] więc nie musimy
trzymać się sztywno ustalonych w RPO WP zasad i [wytypowanych] kierunków […], po prostu
należy się nimi sugerować a nie upierać się przy nich za wszelką cenę. Dzięki temu nie
utknęliśmy w jakiś branżach, które w roku 2013 wymagały wsparcia, a w tej chwili tego nie
wymagają, […] jest to duży plus, że te dokumenty nie narzucają żadnych sztywnych ram,
których potem przez X lat trzeba się trzymać, bo to się po prostu nie sprawdza. Rynek reaguje
szybko i tutaj w ciągu 2-3 miesięcy sytuacja na rynku pracy może się obrócić o 180° i wtedy te
założenia, które zostały kiedyś przyjęte, są nieadekwatne do tego, co się dzieje.
Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.

Respondenci podkreślali przy tym, że zakres i kierunki szkoleń realizowanych w ramach
programu w województwie podkarpackim były bardzo zróżnicowane, dostosowane do
indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa. Możliwość wyboru adekwatnego do
zapotrzebowania szkolenia pozwoliła na bezpośrednie przełożenie identyfikowanych
deficytów występujących na rynku pracy na kierunki kształcenia ustawicznego.
Badani wskazywali, że interwencja w ramach programu w pozytywny sposób wpłynęła na
otoczenie społeczno-gospodarcze, dzięki podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji
pracowników podkarpackich przedsiębiorstw oraz nabywaniu nowych kwalifikacji przez
mieszkańców regionu. Podjęte działania przełożyły się tym samym na:
 Lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstw;
 Wzrost jakości oferowanych w regionie usług i produktów;
Zapewnienie kadr pracowniczych odpowiadających realnym wymaganiom przedsiębiorców i
rynku pracy.
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.
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Analiza czy dzięki interwencji zwiększa się skłonności przedsiębiorstw do
inwestycji w kompetencje pracowników
Jak wynika z zapisów RPO WP 2014-2020 w 2013 r. województwie podkarpackim
zidentyfikowano niską aktywnością pracodawców w zakresie podnoszenia kwalifikacji
pracowników. Przyczynami tego zjawiska były między innymi: wysokie koszty szkoleń oraz
niski poziom świadomości w zakresie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa w
oparciu o kompetencje swoich pracowników106.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wysoko
oceniali wpływ udziału w projekcie na wzrost skłonności do inwestowania w kompetencje
pracowników (odsetek ocen najwyższych wyniósł 21,0%).
Przedstawiciele IP RPO WP 2014-2020 wskazywali, że wskutek interwencji podkarpaccy
przedsiębiorcy zyskali świadomość nt. konieczności inwestowania w kompetencje i
kwalifikacje swoich pracowników. Dostrzeżono bowiem wymierne korzyści, jakie dla
funkcjonowania i rozwoju
Podsumowując, uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 –
przedsiębiorcy, wysoko oceniali wpływ udziału w projekcie na wzrost skłonności do
inwestowania w kompetencje pracowników.
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.

8.3.7. Wpływ interwencji na rynek pracy oraz otoczenie społecznogospodarcze107
Wpływ interwencji na lokalny i regionalny rynek pracy
Zdaniem 70,8% badanych uczestników projektów realizowanych w ramach działania 7.5 –
pracowników, udział w projekcie przyczynił się do poprawy efektywności bądź jakości ich
pracy. Przeciwnego zdania było jedynie 4,7% respondentów.
Wskazywano przy tym najczęściej, że dzięki uczestnictwie w projekcie odbiorcy wsparcia
otrzymują w pracy bardziej odpowiedzialne zadania (38,5%) i mają większe poważanie u
pracodawcy (17,0%).
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wysoko ocenili
poziom wpływu projektów na możliwość pozyskania umiejętności potrzebnych na rynku
pracy. W skali od 0 do 10 przeważały oceny 8, oznaczające wysoki poziom wpływu (23,3%).
Pod względem przydatności na rynku pracy uczestnicy wsparcia TIK ocenili uzyskane
kwalifikacje i kompetencje jako przydatne (45,1% odpowiedzi „zdecydowanie przydatne” i
34,3% odpowiedzi „raczej przydatne”), wskazując, że wykorzystywane one są w życiu

106

RPO WP 2014-2020
Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu interwencja wpłynęła na rynek pracy oraz otoczenie społecznogospodarcze?
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codziennym oraz w pracy, dzięki czemu część respondentów uzyskała awans bądź
zwiększenie zakresu obowiązków w miejscu zatrudnienia, ankietowani dodali również, że w
obecnych czasach umiejętności z zakresu TIK są bardzo istotne na rynku pracy, zapewniając
możliwość zdobycia zatrudnienia. Przeciwnego zdania była zdecydowanie niższa część
uczestników badania, gdzie 1% ankietowanych ocenił uzyskane umiejętności jako raczej
nieprzydatne na rynku pracy, a 2% jako zdecydowanie nieprzydatne. Należy jednak zwrócić
uwagę, że odpowiedź tego rodzaju wskazywały wyłącznie osoby starsze.
Uczestnicy wsparcia w ramach TIK ocenili stopień, w jakim projekt umożliwił pozyskanie
umiejętności potrzebnych na rynku pracy. Respondenci badania najczęściej wskazywali
oceny pozytywne, w skali od 5 do 10, przy czym największy odsetek odpowiedzi przypadł na
oceny 5 oraz 7, najniższy zaś – 0 i 1. Osoby pozytywnie oceniające możliwość pozyskania
umiejętności przydatnych na rynku pracy wskazał, iż w wyniku uczestnictwa w projekcie
nastąpił m.in. wzrost kompetencji komunikacyjnych i medialnych, zdolności analitycznych,
samoorganizacji pracy, zdobyta wiedza wykorzystywana jest w pracy bądź umożliwiła jej
zdobycie części bezrobotnych uczestników, zwiększając również ich konkurencyjność na
rynku pracy. Osoby, które wskazywały odpowiedzi negatywne uzasadniły swoje zdanie tym,
iż z racji wieku nie podejmują już one zatrudnienia, projekt nie pomógł znaleźć zatrudnienia,
bądź uczestnicy nie rozszerzyli posiadanej już wiedzy.
Uczestnicy wsparcia z zakresu języków obcych stopień, w którym projekt umożliwił
pozyskanie umiejętności potrzebnych na rynku pracy ocenili raczej wysoko, gdzie najwyższy
odsetek odpowiedzi przypadał na ocenę 5, 8 i 7. Badani, którzy nisko ocenili wsparcie w
kontekście przydatności na rynku pracy wskazywali na brak możliwości wykorzystania
pozyskanych umiejętności z uwagi na wiek emerytalny, brak przydatności uzyskanych
kompetencji na obecnym stanowisku w pracy oraz zbyt krótkim okresem nauki.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 9.5 wskazywali, że projekt, w
którym brali udział, w dużym stopniu pozwolił im nabyć umiejętności niezbędne na rynku
pracy. Średnia ocen respondentów w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 –
największy poziom wpływu, wyniosła 7,5.
Beneficjentów działania 7.5 zapytano o stopień, w jakim realizowany przez nich projekt
zgodny był z faktycznymi potrzebami rynku pracy. Oceny dokonywano na 10-stopniowej
skali, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy poziom powiązania. Wysoko
oceniano zarówno stopień zaspokojenia potrzeb rynku na skalę lokalną (średnia ocen 8,4),
jak i regionalną (7,4). Oceny, wraz z uzasadnieniem przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 80. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt odpowiada na potrzeby
rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Potrzeby lokalnego rynku pracy
(na poziomie gminy/powiatu)

Średnia Uzasadnienie
ocen
8,4
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Oceniany aspekt

Średnia Uzasadnienie
ocen
7,4  Wyszkolenie nowych pracowników, doszkolenie i
podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez
aktualnych pracowników;
 Rozwijanie kompetencji potrzebnych na rynku;
 Budowanie świadomości zarówno pracowników,
jak i pracodawców, o korzyściach płynących z
doskonalenia i podnoszenia kompetencji.
Wskazywano przy tym, że zaspokojono potrzeby
jedynie w pewnym zakresie i nadal potrzeba szkoleń i
kursów podnoszących kwalifikacje i kompetencje.

Potrzeby regionalnego rynku
pracy (na poziomie
województwa)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Również projekty realizowane przez beneficjentów działania 9.3 w dużym stopniu
odpowiadały potrzebom rynku pracy, tak w wymiarze lokalnym (8,6), jak i całego
województwa (8,8).
Tabela 81. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt odpowiada na potrzeby
rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania)
Oceniany
Średnia ocen
aspekt
Potrzeby
8,6
lokalnego rynku
pracy (na
poziomie
gminy/powiatu)

Na poziomie
regionalnego
rynku pracy (na
poziomie
województwa)

Uzasadnienie

W obszarze lokalnego rynku pracy istnieje duże
zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają
umiejętności językowe oraz kompetencje w zakresie TIK.
Realizacja projektów pozwoliła na zapewnienie uczestnikom
możliwości uzyskania kompetencji niezbędnych do znalezienia
lepszej pracy, a pracodawcom – pozyskania odpowiednio
wyszkolonego pracownika.
8,8 W obszarze regionalnego rynku pracy istnieje duże
zapotrzebowanie na pracowników, którzy posiadają
umiejętności językowe oraz kompetencje w zakresie TIK.
Realizacja projektów pozwoliła na zapewnienie uczestnikom
możliwości uzyskania kompetencji niezbędnych do znalezienia
lepszej pracy, a pracodawcom – pozyskania odpowiednio
wyszkolonego pracownika.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

W kolejnej tabeli przedstawione zostały oceny stopnia, w jakim projekty realizowane przez
beneficjentów działania 9.5 odpowiadały na potrzeby rynku pracy – zarówno lokalnego, jak i
regionalnego, oraz ich uzasadnienie. Powiązanie to oceniano bardzo wysoko. Na 10stopniowej skali średnia ocen respondentów wyniosła 9,0.
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Tabela 82. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt odpowiada na potrzeby
rynku pracy? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Średnia ocen
Potrzeby lokalnego
9,0
rynku pracy (na
poziomie
gminy/powiatu)
Potrzeby regionalnego
9,0
rynku pracy (na
poziomie województwa)

Uzasadnienie
Na lokalnym i regionalnym rynku pracy występuje
zapotrzebowanie na pracowników posiadających
kompetencje i kwalifikacje, których zdobycie umożliwił
udział w projektach. Kwalifikacje jakie pozyskali
uczestnicy projektów są kwalifikacjami podstawowymi,
które wymagane są na większości stanowisk bądź też
przeciwnie – są to umiejętności specjalistyczne,
wymagające certyfikacji. Dzięki interwencji w ramach
projektów możliwe było zaspokojenie identyfikowanych
potrzeb rynku pracy zarówno na poziomie gminy czy
powiatu, jak i województwa.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Biorący udział w badaniu przedstawiciele IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO wskazywali, że
w latach 2014-2020 na podkarpackim rynku pracy zaszła zmiana w postaci przejścia z tzw.
,,rynku pracodawcy” na ,,rynek pracownika”. Podkreślano, że obecnie regionalni pracodawcy
nierzadko mają problem ze znalezieniem osoby wykwalifikowanej, chętnej do pracy i często
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.
Również zdaniem ekspertów interwencja w ramach programu pozwoliła na częściowe
zaspokojenie potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wskazywano, że 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.
Biorąc pod uwagę wyniki analizy case study, realizacja projektów przyczyniła się również do
zwiększenia dostępnej na „rynku” liczby specjalistów. Zwiększa to po części oczekiwania
finansowe takich osób, wpływając na kreowanie rynku pracownika w województwie
podkarpackim. Ponadto, polepsza się również sam wizerunek regionu, jako obszaru na
którym znaleźć można dobrze wykwalifikowanych specjalistów.
Podsumowując - 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
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kompetencjach i kwalifikacjach lub uzyskanie nowych uprawnień czy umiejętności przez
obecnych pracowników.
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.

Wpływ interwencji na sytuację zawodową uczestników projektów
40,0% beneficjentów działania 7.5 biorących udział w badaniu CAWI/CATI wskazało, że
realizowany przez nich projekt miał wpływ na możliwość kontynuowania pracy wśród
uczestników działań szkoleniowych. Ocenę swą uzasadniali oni tym, że większość
dofinansowywanych usług rozwojowych dotyczyła podniesienia kwalifikacji i zwiększenia
wiedzy w obszarze, w którym pracownik na co dzień pracuje lub zdobycia nowych,
użytecznych w pracy kwalifikacji.
Z kolei zdaniem badanych beneficjentów działania 9.3 podnoszenie kompetencji osób
dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w bardzo dużym stopniu wpływa na poprawę ich
sytuacji na rynku pracy. Na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak wpływu, a 10 –
największy poziom wpływu, ocena respondentów wyniosła 8,8.
Także beneficjenci działania 9.5 byli zdania, że dzięki interwencjom w ramach projektów
szanse na rynku pracy osób dorosłych zainteresowanych kształceniem wzrosły. Podkreślano
przy tym, że osoby biorące udział w projektach, po zakończeniu szkolenia zdobyły bądź
uzupełniły swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu ich pozycja na rynku pracy została
wzmocniona, dając możliwość znalezienia lub zmiany pracy lub awansu zawodowego.
Beneficjenci działania 9.5 również deklarowali duży wpływ realizowanych przez siebie
projektów na sytuację uczestników na rynku pracy. 44,4% badanych było zdania, że udział w
projekcie umożliwił uczestnikom podjęcie pracy zawodowej, a 35,2% wskazywało, że
pozwoliło to na zmianę pracy. Średnio co dziesiąty respondent twierdził, że uczestnictwo w
projekcie umożliwiło kontynuację pracy. Wskazywano przy tym, że osoby biorące udział w
projektach zyskały nowe lub podniosły dotychczasowe kompetencje i kwalifikacje
zawodowe, co wzmocniło ich pozycję na rynku pracy i umożliwiło podjęcie lub zmianę pracy
bądź też uzyskanie awansu w ramach dotychczasowego zatrudnienia.
Wykres 79. W jaki sposób, Pana/i zdaniem, realizowany przez Państwa projekt wpłynął na
możliwości uczestników pod względem sytuacji na rynku pracy?
44,4%
Umożliwiał podjęcie pracy

35,2%
Umożliwiał zmianę pracy

9,3%

Umożliwiał kontynuację pracy

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.
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11,1%
Inne

Biorąc pod uwagę wyniki badań z uczestnikami projektów, szczególnie cennym elementem
uzyskanego wsparcia było jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Uczestnicy często
wskazywali, że udział w projekcie pozwolił im znacznie rozszerzyć swoją wiedzę i zwiększyć
kompetencje potrzebne na stanowisku pracy, w tym biorąc pod uwagę umiejętności
praktyczne, wykorzystywane przez nich na co dzień podczas wykonywania obowiązków.
Część spośród badanych uczestników (w ramach pytania otwartego) dodawało również, że
udział w projekcie umożliwił im uzyskanie awansu zawodowego i, związane z tym,
zwiększenie poziomu wynagrodzenia. Badani wskazywali również na problemy związane z
koniecznością przejścia na zdalny udział w prowadzonych szkoleniach w związku z wybuchem
pandemii COVID-19, jednak ich zdaniem nie miało to wpływu na efekty udzielonego im
wsparcia.
Wyniki wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 i KO
pozwalają wskazać, że interwencja w ramach programu w sposób pozytywny wpłynęła na
możliwości w zakresie podejmowania i kontynuowania pracy przez mieszkańców
województwa podkarpackiego, dzięki ukierunkowaniu wsparcia tak, by odpowiadało ono
realnym potrzebom rynku pracy w zakresie oczekiwanych przez pracodawców kwalifikacji i
kompetencji.
W opinii eksperckiej interwencja w ramach programu w istotny sposób pozwoliła wzmocnić
pozycję uczestników projektów na rynku pracy. Realizacja działań projektowych umożliwiła
bowiem nabycie lub podniesienie przez nich zarówno kompetencji i kwalifikacji
podstawowych, uznawanych obecnie za niezbędne u pracowników, jak umiejętności w
zakresie TIK i zdolności językowych, jak i specjalistycznych uprawnień, pozwalających na
zdobycie zatrudnienia lub podniesienie pozycji zawodowej w obecnym miejscu pracy.
Dodatkowo warto zauważyć, że w ostatnich latach uproszczono część procedur
biurokratycznych, wymaganych do uzyskania wsparcia edukacyjnego i szkoleniowego.
Znaczenie dla rozwoju zawodowego uczestników miało również upowszechnienie
wykorzystania podejścia popytowego, opartego w pierwszej kolejności na analizie i
dostosowanie kierunku i zakresu edukacji do własnych potrzeb rozwojowych.

Wpływ interwencji na rozwijanie regionalnych specjalizacji
Województwo Podkarpackie posiada cztery inteligentne specjalizacje odpowiadające
głównym sektorom rozwoju108.
 Lotnictwo i kosmonautyka;
 Jakość życia;
 Motoryzacja;
 Informacja i telekomunikacja.
Analogicznie jak w przypadku kształcenia zawodowego: analizowana interwencja w zakresie
kształcenia ustawicznego jest pośrednio zbieżna z inteligentnymi specjalizacjami: lotnictwo
i kosmonautyka, motoryzacja oraz Informacja i telekomunikacja w zakresie wsparcia szkół i
108

https://podkarpackie.eu/biznes/inteligentne-specjalizacje-wojewodztwa-podkarpackiego/
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placówek prowadzących kształcenie na kierunkach tematycznie zbieżnych z inteligentnymi
specjalizacjami. Z kolei bezpośrednie odziaływanie wiąże się ze specjalizacjami jakość życia,
ponieważ realizowane projekty odnoszące się do statusu oraz możliwości na rynku pracy
uczestników odnoszą się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców. Dodatkowo biorąc
pod uwagę, że inteligentna specjalizacja: informacja i telekomunikacja jest specjalizacją
wspomagającą, czyli dostarczającą rozwiązania będące narzędziem do realizacji celów
pozostałych specjalizacji – projekty realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 wpisują się
w IS jako projekty realizowane zdalnie.
Jak wynika z analizy desk research, uzyskanie wsparcia w obszarze infrastruktury (działanie
6.4.2) obwarowane było związkiem planowanego projektu z inteligentnymi specjalizacjami
(lub Strategią Rozwoju Regionalnego). W tym przypadku można więc mówić o wysokim
wpływie na rozwijanie regionalnych specjalizacji. Niemniej, pomimo braku tego rodzaju
wymogu w pozostałych analizowanych działaniach, zapytano beneficjentów o zbieżność
realizowanego przez nich projektu z inteligentnymi specjalizacjami.
Beneficjenci działania 7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI wskazywali na stosunkowo
wysoką zbieżność realizowanych działań z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Najwyższy
stopnień powiązania dotyczył sektora ICT – średnia ocen respondentów wyniosła 8,4 na 10stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – najwyższy stopnień powiązania.
Duża była również zbieżność projektów z jakością życia oraz motoryzacją (średnie ocen po
7,8). Przeciętny związek łączył je natomiast z lotnictwem i kosmonautyką (5,0).
Tabela 83. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt jest zbieżny z poniższymi
inteligentnymi specjalizacjami regionu? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
powiązania, a 10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Lotnictwo i kosmonautyka (m.in. produkcja maszyn lotniczych, modernizacja
ośrodków lotniczych, rozwój kompetencji, badania i rozwój)
Jakość życia (m.in. ochrona środowiska oraz zwiększenie komfortu życia
mieszkańców)
Motoryzacja (m.in. kreowanie i implementacja innowacyjnych technologii
motoryzacyjnych)
Informacja i telekomunikacja (ICT) (m.in. tworzenie aplikacji i rozwój branży
informatycznej i telekomunikacyjnej)

Średnia ocen
5,0
7,8
7,8
8,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5.

Projekty realizowane przez beneficjentów działania 9.5 w niewielkim tylko stopniu zbieżne
były z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Największy stopień powiązania występował w
przypadku zbieżności z jakością życia (średnia ocen 4,1 na 10-stopniowej skali, gdzie 0
oznacza najmniejszy, a 10 – największy stopień powiązania) i motoryzacji (średnia ocen 3,7).
Niżej oceniano natomiast związek działań projektowych z sektorem ICT czy lotnictwem i
kosmonautyką (średnia ocen odpowiednio 2,8 i 2,3).
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Tabela 84. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt jest zbieżny z poniższymi
inteligentnymi specjalizacjami regionu? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
powiązania, a 10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Lotnictwo i kosmonautyka (m.in. produkcja maszyn lotniczych, modernizacja
ośrodków lotniczych, rozwój kompetencji, badania i rozwój)
Jakość życia (m.in. ochrona środowiska oraz zwiększenie komfortu życia
mieszkańców)
Motoryzacja (m.in. kreowanie i implementacja innowacyjnych technologii
motoryzacyjnych)
Informacja i telekomunikacja (ICT) (m.in. tworzenie aplikacji i rozwój branży
informatycznej i telekomunikacyjnej)

Średnia ocen
2,3
4,1
3,7
2,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5.

Biorąc pod uwagę zakres oferowanego wsparcia (w obszarze kształcenia ustawicznego)
można mówić o stosunkowo wysokim dostosowaniu interwencji do potrzeb
identyfikowanych w obszarze zawodów deficytowych (w tym również w ujęciu
wojewódzkim). Możliwość wyboru adekwatnego do zapotrzebowania szkolenia pozwoliła
bowiem na bezpośrednie przełożenie identyfikowanych deficytów (w odniesieniu do
wyników badań Barometru zawodów) występujących na rynku pracy na kierunki kształcenia
ustawicznego.
Podsumowując, analiza desk research wykazała, że analizowana interwencja w zakresie
kształcenia ustawicznego jest bezpośrednio zbieżna inteligentną specjalizacją jakość życia.
Ponadto, pośrednia zbieżność występuje w zakresie specjalizacji lotnictwo i
kosmonautyka, motoryzacja oraz Informacja i telekomunikacja.
Konieczność zapewnienia zbieżności realizowanego projektu z inteligentnymi
specjalizacjami występowała tylko w ramach poddziałania 6.4.2, niemniej beneficjenci
wsparcia w ramach pozostałych działań również potwierdzili występowanie tego rodzaju
zbieżności. Wskazywali na stosunkowo wysoką zbieżność realizowanych działań z
inteligentnymi specjalizacjami regionu, przy czym najwyższy stopnień powiązania dotyczył
sektora ICT. Dużą zbieżność wykazano również w zakresie projektów związanych z jakością
życia oraz motoryzacją. Przeciętny związek łączył je natomiast (zdaniem badanych) z
lotnictwem i kosmonautyką.

8.3.8. Trafność, skuteczność i użyteczność mechanizmu popytowego109
W celu osiągnięcia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw opracowano platformę
(BUR), która pełniła funkcje centrum usług okołobiznesowych dla MŚP, gdzie
przedsiębiorstwa mogły zapoznać się z ofertą usługową jak również zgłaszać
zapotrzebowanie na nowe usługi (mechanizm popytowy) oraz pozyskać finansowanie
usług110.

109
110

Jaka jest trafność, skuteczność i użyteczność mechanizmu popytowego?
RPO WP 2014-2020.
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Respondenci biorący udział w badaniu IDI/ITI ogółem 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 rezultaty111:
W opinii respondentów konieczna jest natomiast zmiana podejścia części odbiorców
wsparcia, tj. konsumentów usług szkoleniowych do wymaganej jakości tych usług. Istnieje
bowiem ryzyko, że chcąc w jak największym stopniu wykorzystać dostępne w ramach
programu środki przedsiębiorcy wyszukiwać będą jak najtańszych szkoleń czy kursów, z czym
wiązać się może ich niska jakość. W dużej mierze jednak problem ten niweluje możliwość
oceny usług szkoleniowych.
Kolejną z kwestii problemowych jest wysokość oferowanego wsparcia, która w przeliczeniu
na jednego pracownika wynosiła ok. 8 000 zł. W ramach tej kwoty przedsiębiorca mógł
wysłać zatrudnioną osobę na jedno droższe lub kilka tańszych szkoleń. Ceny niektórych z
kursów specjalistycznych przekraczają jednak tą kwotę, a pracodawcy raczej niechętnie
decydowali się na dokładanie do szkoleń ze środków własnych.
Również beneficjenci i uczestnicy wsparcia pozytywnie ocenili mechanizm popytowy,
wskazując z jednej strony na możliwość trafnego doboru tematyki wsparcia względem
identyfikowanych potrzeb, a z drugiej wskazywano na zmniejszenie obciążeń
administracyjnych związanych z procesem zwiększania kwalifikacji pracowników (skracając
jednocześnie czas wymagany do dostarczenia usług dostosowanych do indywidualnych
potrzeb).
Należy jednak zauważyć, że zastosowany model ma również słabe strony. Można bowiem
mówić o możliwości wykluczenia ze wsparcia niektórych grup odbiorców, tj. poszukujących
konkretnej, stosunkowo niepopularnej oferty szkoleniowej, bądź odznaczającej się wysokimi
kosztami (pomimo dofinansowania).
Zmiany, jakie zaszły w zakresie jakości kształcenia ustawicznego dzięki zastosowaniu systemu
popytowego i związanej z tym możliwości indywidualnego wyboru kierunku kształcenia
zostały jednoznacznie pozytywnie ocenione w ramach przedmiotowej ewaluacji.
Zidentyfikowano bardzo duże zainteresowanie firm podnoszeniem kwalifikacji personelu,
które na obecnym etapie wdrażania projektów przekroczyło zakładane do osiągnięcia
rezultaty.

Ocena systemu popytowego pod względem korzyści dla odbiorców112
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

111

Źródło: badanie IDI/TDI z przedstawicielami IP RPO WP 2014-2020.

112

Ocena czy system popytowy jest korzystny dla odbiorców, biorąc pod uwagę, m.in. czas, obciążenia
administracyjne, łatwość korzystania
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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.
Również zdaniem beneficjentów i uczestników wsparcia system popytowy przynosi znaczne
korzyści. Zwracali przy tym uwagę na możliwość dogodnego wyboru tematyki szkoleń,
odpowiadającej zakresowi wykonywanych obowiązków, co bezpośrednio przekłada się na
zwiększenie ich kompetencji i m.in. szybkości wykonywania zadań.

Wpływ zastosowania mechanizmu popytowego na jakość usług
szkoleniowych
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, bardzo wysoko
oceniali wpływ wykorzystania systemu popytowego na wzrost jakości usług szkoleniowych.
Odsetek ocen najwyższych (10) wyniósł 44,8%.
Ogółem, w badaniu ilościowym z beneficjentami działania 7.5 bardzo wysoko oceniano
możliwość indywidualnego wyboru kierunku szkolenia i znaczenie modelu popytowego dla
podnoszenia jakości usług szkoleniowych. Na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu, oddziaływanie to oceniono na 10,0. Beneficjenci
wskazywali, że działania realizowane w systemie popytowym w pełni odpowiadają na
potrzebny pracowników i przedsiębiorstw, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej
zmienności, jak np. wskutek wystąpienia pandemii koronawirusa.
Również beneficjenci działania 9.3 byli zdania, że umożliwienie przedsiębiorcom
samodzielnego wyboru usług rozwojowych w bardzo dużym stopniu wpływa na zwiększenie
jakości usług szkoleniowych. Oceny dokonywano na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza
brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu. Średnia ocen respondentów wyniosła 8,8.
Wskazywano przy tym, że zarówno przedsiębiorcy, jak i potencjalni uczestnicy szkoleń, sami
najlepiej wiedzą, w którym kierunku powinno przebiegać kształcenie. Możliwość wyboru
sprawia również, że są oni bardziej zainteresowani i zaangażowani w proces rozwoju, co w
konsekwencji przekłada się na tworzenie popytu na szeroko dostępne, wysokiej jakości
usługi szkoleniowe.
Podobne były opinie beneficjentów działania 9.5. Wskazywano, że indywidualne
dopasowanie usług rozwojowych przez każdego uczestnika w bardzo dużym stopniu wpływa
na zwiększenie jakości szkoleń. Średnia ocen respondentów na 10-stopniowej skali, gdzie 0
oznacza brak wpływu, a 10 – największy poziom wpływu, wyniosła 8,1. Zdaniem badanych
uczestnik projektu sam musi podjąć decyzję o wzięciu udziału w kursach i przydatności ich
tematyki. 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
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poszerzana i udoskonalana, by sprostać zapotrzebowaniu na wysokiej jakości szkolenia w
danym zakresie.
Zdaniem przedstawicieli IP RPO WP 2014-2020 biorących udział w badaniu jakościowym
wykorzystanie mechanizmu popytowego w bardzo dużym stopniu przekłada się na wzrost
jakości usług szkoleniowych. Nie ogranicza to bowiem uczestników do korzystania z
wytypowanych wcześniej kierunków doszkalania, ale pozostawia możliwość dopasowania
wsparcia do bieżących potrzeb. W tym przypadku to sam rynek reguluje jaki powinien być
zakres i jakość oferowanych szkoleń, przekładając się tym samym na wzrost oczekiwań
wobec firm szkoleniowych. W tym miejscu raz jeszcze należy natomiast wskazać, że istnieje
ryzyko, że przedsiębiorcy, mając ograniczone środki dostępne w ramach programu na
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników, wyszukiwać będą jak najtańszych
szkoleń czy kursów, z czym wiązać się może ich niska jakość.

8.3.9. Trwałość uzyskanych dotychczas efektów wsparcia113
Identyfikacja czynników, które wpływają na utrzymanie trwałości efektów
projektów
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy, wysoko
oceniali trwałość uzyskanych efektów. 62,9% badanych było zdania, że utrzymają się one
bezterminowo, a 18,2% – że utrzymają się powyżej dwóch lat. Na niską trwałość wskazało
zaledwie 7,7% respondentów.
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – pracownicy, wskazywali w
większości, że efekty uzyskane dzięki wzięciu udziału w interwencji utrzymają się
bezterminowo (58,8%) lub więcej niż dwa lata (14,4%). Niespełna co dziesiąty respondent był
zdania, że ich trwałość na wyniesie nawet jednego roku. Trwałość weryfikowana jest poprzez
zbieranie danych na temat stopnia osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu
długoterminowego Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy
po opuszczeniu programu, który świadczy o rezultacie projektu. 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 wysoki. Analiza możliwości osiągnięcia wskaźnika pokazuje wysoki poziom
trwałości zrealizowanych projektów.
Zdaniem 69,9% uczestników wsparcia w zakresie TIK efekty osiągnięte w wyniku udziału w
projekcie osiągnięte zostały bezterminowo, 10,8% uczestników badania wskazało odpowiedź
powyżej trzech lat, taki sam odsetek badanych wskazał, iż efekty utrzymają się od roku do
trzech lat. Według 8,8% badanych efekty utrzymają się poniżej roku.

113

W jakim stopniu uzyskane dotychczas efekty wsparcia można uznać za trwałe?
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Zdaniem uczestników wsparcia w obszarze TIK 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 awans zawodowy, poprawę
własnej konkurencyjności, sprawne zarządzanie i organizację pracy, podniesienie wydajności
pracy, zdobycie przydatnych informacji z zakresu bezpieczeństwa i komunikacji. Według
badanych zdobyte umiejętności pozwalają na biegłe ich wykorzystanie zarówno w życiu
zawodowym, jak i prywatnym, wpływając na chęć dalszego rozwoju i poznawania nowych
kierunków kształcenia. Badani zauważają korzyści z posiadania umiejętności w zakresie TIK,
dodając, iż 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.
Zdaniem niemal połowy (48,7%) badanych uczestników wsparcia z zakresu języków obcych
efekty w ramach udziału w projekcie osiągnięte zostały bezterminowo, 26,7% czas ten
oceniło na okres od roku do trzech lat, 15,9% wskazało na okres poniżej roku, a 8,7%
badanych – powyżej trzech lat. Wśród osiągniętych efektów uczestnicy wsparcia wskazywali
awans w miejscu zatrudnienia i zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, jak również
możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w życiu prywatnym, przełamanie barier
językowych, możliwość prowadzenia konwersacji na poziomie podstawowym. Część
odpowiadających na pytanie zwróciła uwagę na wzrost motywacji do zwiększenia własnych
umiejętności i kompetencji oraz odkrycie nowej pasji jaką jest nauka języków obcych.
Zdecydowana większość uczestników projektów realizowanych w ramach działania 9.5
wskazywała, że osiągnięte efekty utrzymywać się będą bezterminowo (69,9%) lub powyżej
dwóch lat (15,1%). Na okres krótszy niż rok wskazało jedynie 6,4% badanych.
Badani w ramach CAWI/CATI beneficjenci działania 7.5 wskazywali na bardzo wysoką
trwałość osiągniętych rezultatów projektów. Aż 80,0% respondentów wskazało, że efekty te
zostaną zachowane bezterminowo. Podkreślano przy tym, że uzyskane uprawnienia, jak
prawo jazdy czy inne, zachowywane są na lata, a dzięki wykorzystywaniu certyfikatów –
udokumentowane kompetencje i kwalifikacje podnoszą atrakcyjność pracownika w oczach
przedsiębiorców, zarówno aktualnych, jak i potencjalnych. Tylko jeden z beneficjentów był
zdania, że skutki realizowanego projektu utrzymają się dłużej niż rok od czasu jego
zakończenia (20,0%). Badany wskazał przy tym, że większość dofinansowanych w projekcie
usług rozwojowych dotyczyła podniesienia kwalifikacji, rzadziej nabycia nowych i że po
pewnym czasie zdobytą wiedzę trzeba będzie zaktualizować.
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Wykres 80. Jak ocenia Pan/i trwałość rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu?
20,0%

80,0%

Efekty projektu zostaną zachowane powyżej roku od jego zakończenia
Efekty zostaną zachowane bezterminowo
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Również beneficjenci działania 9.3 biorący udział w badaniu ilościowym bardzo wysoko
oceniali trwałość realizowanych przez siebie projektów. Aż 86,8% badanych było zdania, że
efekty interwencji utrzymają się bezterminowo, gdyż zdobyte umiejętności,
udokumentowane certyfikatem, będą mogły być wykorzystywane przez długi czas. Co
dziesiąty respondent wskazywał, że utrzymają się one powyżej roku od zakończenia
wdrażania projektu, ponieważ zdobyte kompetencje TIK i umiejętności językowe będą
wykorzystywane przez całe życie zawodowe uczestników. Pozostałe 2,9% beneficjentów było
zdania, że efekty utrzymają się jedynie w okresie jednego roku. Wskazano przy tym, że
trwałość tą można zwiększyć dzięki oferowaniu możliwości uczestnictwa w nisko odpłatnych
szkoleniach w trybie ciągłym lub poprzez prowadzenie dodatkowych szkoleń
uzupełniających, w tym również on-line.
Wykres 81. Jak ocenia Pan/i trwałość rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu?
10,3%

86,8%

2,90%

Efekty projektu zostaną zachowane powyżej roku od jego zakończenia
Efekty zostaną zachowane bezterminowo
Efekty projektu zostaną zachowane do roku od jego zakończenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3 (n=68)

Podobnie beneficjenci działania 9.5 bardzo wysoko oceniali trwałość efektów realizowanych
projektów. Zakładano, że utrzymają się one bezterminowo (70,4%), gdyż zdobyte
umiejętności czy uprawnienia będą aktualne całe życie, lub że ze względu na terminowy
charakter zdobytych uprawnień, utrzymają się powyżej roku od ich zakończenia (29,6%).
Wskazywano przy tym, że w celu wydłużenia okresu trwałości osiągniętych efektów
należałoby wydłużyć okres ważności części zdobywanych uprawnień oraz realizować kolejne
projekty szkoleniowe, w tym pozwalające uzyskać kolejne poziomy kwalifikacji zawodowych.
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Wykres 82. Jak ocenia Pan/i trwałość rezultatów osiągniętych dzięki realizacji projektu?
29,6%

70,4%
Efekty projektu zostaną zachowane powyżej roku od jego zakończenia
Efekty zostaną zachowane bezterminowo

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5 (n=54)

Analiza wyników wywiadów pogłębionych pozwala wskazać, że efekty projektów
szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WP utrzymywały się będą 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.
W opinii eksperckiej, analiza wyników badania CS z uczestnikami projektów realizowanych w
ramach działania 7.5 pozwala uznać efektywność wsparcia za bardzo wysoką.
Efekty projektów szkoleniowych realizowanych w ramach RPO WP utrzymywały się będą
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.
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.
Uzyskane uprawnienia, jak prawo jazdy czy inne, zachowywane są na lata, a dzięki
wykorzystywaniu certyfikatów – udokumentowane kompetencje i kwalifikacje podnoszą
atrakcyjność pracownika w oczach przedsiębiorców, zarówno aktualnych, jak i
potencjalnych.
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Wśród osiągniętych efektów uczestnicy wsparcia wskazywali awans w miejscu zatrudnienia i
zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, jak również możliwość wykorzystania
zdobytych umiejętności w życiu prywatnym, przełamanie barier językowych, możliwość
prowadzenia konwersacji na poziomie podstawowym. Część odpowiadających na pytanie
zwróciła uwagę na wzrost motywacji do zwiększenia własnych umiejętności i kompetencji
oraz odkrycie nowej pasji jaką jest nauka języków obcych. Zdobyte kompetencje TIK i
umiejętności językowe będą wykorzystywane przez całe życie zawodowe uczestników.
Dodatkowo trwałość tą można zwiększyć dzięki oferowaniu możliwości uczestnictwa w nisko
odpłatnych szkoleniach w trybie ciągłym lub poprzez prowadzenie dodatkowych szkoleń
uzupełniających, w tym również on-line.

8.3.10.

Efektywność realizowanych projektów114

Relacja między kosztami, nakładami i zasobami a osiągniętymi efektami
wsparcia
Poniższe tabele zawierają zestawienie analizę efektywności kosztowej projektów
realizowanych w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego na Podkarpaciu, z
uwzględnieniem kosztów zrealizowania wartości jednostkowej wskaźnika, odpowiednio dla
OP VII oraz OP IX. W przypadku Wskaźników przyjętych w ramach działania 7.5, najbardziej
kosztochłonne jest 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).
Tabela 85. Analiza efektywności kosztowej dla wskaźników PI 8v OP VII
Działanie/
Poddziałanie

7.5

7.5

114

Wskaźnik

Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich
przedsiębiorstw,
które zrealizowały
swój cel rozwojowy
dzięki udziałowi w
programie [szt.]
Liczba osób, które
uzyskały kwalifikacje
lub nabyły

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Wartość
osiągnięta
przypadająca
na jeden
projekt

Koszt
zrealizowania
wartości
jednostkowej
wskaźnika*

Rezultatu

1 910

272,9

28 141,47

Rezultatu

5 780

825,7

9 299,34

Typ
wskaźnika

Jak należy ocenić efektywność realizowanych projektów?
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Działanie/
Poddziałanie

7.5

7.5

7.5

7.5

Wskaźnik

kompetencje po
opuszczeniu
programu [os.]
Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych i średnich
przedsiębiorstw
objętych usługami
rozwojowymi w
programie [szt.]
Liczba osób
pracujących objętych
wsparciem w
programie (łącznie z
pracującymi na
własny rachunek) (CI)
[os.]
Liczba osób
pracujących (łącznie z
pracującymi na
własny rachunek) w
wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem
w programie [os.]
Liczba osób
pracujących o niskich
kwalifikacjach
objętych wsparciem
w programie [os.]

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Wartość
osiągnięta
przypadająca
na jeden
projekt

Koszt
zrealizowania
wartości
jednostkowej
wskaźnika*

Produktu

2 481

354,4

21 664,74

Produktu

6 371

910,1

8 436,70

Produktu

746

106,6

72 051,22

Produktu

2 952

421,7

18 208,07

Typ
wskaźnika

* Uśredniona wartość jednego projektu/ Wartość osiągnięta przypadająca na jeden projekt.

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport
za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

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 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).
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Tabela 86. Analiza efektywności kosztowej dla wskaźników PI 10iii i PI 10iv OP IX
Działanie/
Poddziałanie

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

Wskaźnik

Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach,
które uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje po
opuszczeniu
programu [os]
Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej, które
uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje po
opuszczeniu
programu [os.]
Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej, które
uzyskały
kwalifikacje lub
nabyły
kompetencje po
opuszczeniu
programu [os.]
Liczba osób o
niskich
kwalifikacjach
objętych
wsparciem w
programie [os.]
Liczba osób w
wieku 50 lat i
więcej objętych
wsparciem w
programie [os.]
Liczba osób w
wieku 25 lat i
więcej objętych
wsparciem w
programie [os.]

Typ
wskaźnika

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Wartość
osiągnięta
przypadająca
na jeden
projekt

Koszt
zrealizowania
wartości
jednostkowej
wskaźnika*

Rezultatu

12 930

118,6

6 437,43

Rezultatu

9 928

91,1

8 383,97

Rezultatu

16 952

155,5

4 910,10

Produktu

15 220

139,6

5 468,86

Produktu

11 870

108,9

7 012,30

Produktu

22 025

202,1

3 779,16
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Działanie/
Poddziałanie

9.5

9.5

Wskaźnik

Liczba osób,
które uzyskały
kwalifikacje w
ramach
pozaszkolnych
form kształcenia
[os.]
Liczba osób
uczestniczących
w pozaszkolnych
formach
kształcenia w
programie [os.]

Typ
wskaźnika

Wartość
osiągnięta
od
początku
realizacji
projektów

Wartość
osiągnięta
przypadająca
na jeden
projekt

Koszt
zrealizowania
wartości
jednostkowej
wskaźnika*

Rezultatu

23 364

292,1

5 699,02

Produktu

28 265

353,3

4 710,84

* Uśredniona wartość jednego projektu/ Wartość osiągnięta przypadająca na jeden projekt.

Źródło: opracowanie własne na postawie danych z systemu SL2014 dostarczonych przez Zamawiającego (raport
za okres 01.01.2014-31.12.2023; dane wygenerowane dnia 04.01.2021).

Beneficjenci działania7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI deklarowali, że do osiągnięcia
zamierzonych efektów projektów w największym stopniu przyczyniły się wykorzystane
zasoby kadrowe (średnia ocen 9,6) i finansowe (9,2). Nieco niżej, choć nadal bardzo wysoko,
oceniano przydatność zasobów infrastrukturalnych (8,4).
Tabela 87. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację
projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Infrastrukturalne
Kadrowe (ludzkie)
Finansowe

Średnia ocen
8,4
9,6
9,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Beneficjenci działania7.5 biorący udział w badaniu CAWI/CATI najczęściej wskazywali, że bez
wsparcia finansowego z programu realizacja projektu byłaby możliwa jedynie w niewielkim
zakresie (60,0%), przy czym osiągnięcie podobnych rezultatów byłoby utrudnione ze względu
na koszty, które musiałyby ponieść MŚP, a które często przekraczają ich możliwości.
Pozostałe 40,0% badanych było zdanie, że bez wsparcia z RPO WP realizacja projektu byłaby
niemożliwa.
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Wykres 83. Czy, Pana/i zdaniem, możliwa była realizacja projektu bez wsparcia ze środków
RPO WP 2014-2020?
60,0%

40,0%

Tak, możliwa była częściowa realizacja projektu
Nie było możliwości realizacji projektu bez wsparcia środków RPO WP
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5. (n=5)

Według badanych beneficjentów działania 9.3 wysokość otrzymanego wsparcia w bardzo
dużym stopniu odpowiadała wysokościom rzeczywistych kosztów projektu. W skali od 0 do
10, gdzie 0 było oceną najniższą, a 10 – najwyższą, średnia ocen respondentów wyniosła 9,2.
Wysoko oceniano również przydatność i skuteczność zasobów wykorzystywanych przy
wdrażaniu interwencji, zarówno kadrowych i finansowych (średnia ocen 9,3), jak i
infrastrukturalnych (9,0).
Tabela 88. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację
projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Infrastrukturalne
Kadrowe (ludzkie)
Finansowe

Średnia ocen
9,0
9,3
9,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

Z kolei beneficjenci działania 9.3 byli zgodni, że bez wsparcia ze środków RPO WP 2014-2020
realizacja projektu nie byłaby możliwa (100,0% wskazań).
Również beneficjenci działania 9.5 wysoko oceniali skuteczność zasobów wykorzystywanych
w trakcie realizacji projektów. Najwyżej oceniano użyteczność zasobów ludzkich (średnia
ocen 9,1/10) i finansowych (8,7) oraz relacji między organizacją a jej otoczeniem (8,4).
Najniżej, choć nadal dość wysoko, oceniano efektywność wykorzystania zasobów
infrastrukturalnych (6,1).
Tabela 89. W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem poniższe zasoby wykorzystane na realizację
projektu przyniosły spodziewane rezultaty? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
wpływu, a 10 – największy poziom wpływu)
Oceniany aspekt
Finansowe
Kadrowe (ludzkie)
Relacyjne (powiązania między organizacją a otoczeniem)
Infrastrukturalne

Średnia ocen
8,7
9,1
8,4
6,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.
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Zdecydowana większość badanych z tej grupy była zdania, że bez wsparcia ze środków
programu realizacja projektów byłaby niemożliwa (96,3% odpowiedzi). Pozostałe 3,7% nie
było w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.
Zdaniem przedstawicieli IP RPO WP 2014-2020 biorących udział w badaniu jakościowym
poniesione nakłady były adekwatne do uzyskanych rezultatów. Jak wskazano, 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.
Wyniki badania jakościowego pozwalają również 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.
Wskazywano również, że w przypadku stosowania systemu popytowego niemożliwe było
wcześniejsze dokładne określenie, na jakiego typu szkolenia faktycznie będzie
zapotrzebowanie, a tym samym tego, jakie będą ich koszty.
Analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 i KO pozwala
również wskazać, że zaangażowanie mniejszych nakładów finansowych uniemożliwiłoby
osiągnięcie rezultatów zbliżonych do tych, które udało się osiągnąć dzięki wsparciu z
programu. Co więcej, jak wskazano, beneficjenci na etapie przygotowywania projektów
nierzadko musieli ograniczać zakres planowanych działań w związku z narzuconymi limitami.
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.
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8.3.11.
Poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych
PI w obszarze kształcenia ustawicznego115
Skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności116
Konieczność zapewnienia komplementarności pomiędzy projektami realizowanymi z obu
funduszy wymagana była jedynie w przypadku działania 6.4.2, które opisane zostało w tym
zakresie we wcześniejszej części niniejszego dokumentu (w dziale poświęconym szkolnictwu
zawodowemu). Pozostałe działania odnoszące się do szkolnictwa ustawicznego nie
wymagały spełnienia tego rodzaju wymogu. Niemniej jednak, beneficjentów poszczególnych
działań zapytano o komplementarność realizowanego projektu z innymi projektami (tj.
niezależnie od funduszu, z którego zostały dofinansowane).
Beneficjenci działania 7.5 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 (działania o
charakterze „miękkim”, zbliżone charakterem do dofinansowanego projektu, realizowane na
poziomie regionalnym). Badani nie wskazali jednak, z jakich źródeł są te działania
finansowane.
Także aż 86,8% badanych beneficjentów działania 9.3 deklarowało brak komplementarności
realizowanych działań projektowych z innymi projektami. Na komplementarność z
interwencjami na poziomie wojewódzkim wskazało 13,2% respondentów, a z projektami
krajowymi – 2,9%. Niemniej ponownie wskazania te nie odnosiły się do kwestii
komplementarności z EFRR, lecz realizacją innych, podobnych działań o charakterze
„miękkim”. Projekty uzupełniające się z realizowanymi działaniami również finansowane były
ze środków RPO WP 2014-2020 (za pośrednictwem EFS).
Wykres 84. Czy realizowany projekt był komplementarny z innymi projektami?
Nie

86,8%

Tak, projektami realizowanymi na poziomie…
Tak, z projektami realizowanymi na poziomie…

13,2%
2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

Podobne wyniki uzyskano w ramach odpowiedzi udzielonych przez beneficjentów działania
9.5, wśród których blisko ¼ z nich 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%). Ponownie jednak odpowiedzi te
115

Jaki jest poziom komplementarności EFS i EFRR w ramach badanych PI w obszarze kształcenia ustawicznego?
Skuteczność mechanizmów zapewnienia komplementarności (czy realizowane projekty w obszarze EFS i EFRR
przyczyniają się wspólnie do realizacji i osiągnięcia celów Programu)
116
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odnosiły się do podobnych działań, względem realizowanego projektu (tj. odnosiły się
wyłącznie do działań „miękkich”). Również i w tym przypadku nie istniał wymóg zapewnienia
komplementarności z projektami finansowanymi z EFRR. Projekty komplementarne
finansowane były zdaniem respondentów ze środków RPO WP 2014-2020 (EFS), jak i również
pozostałych programów unijnych (w tym POPW).
Wykres 85. Czy realizowany projekt był komplementarny z innymi projektami?
7,4%

16,7%

75,9%
Tak, z projektami realizowanymi na poziomie krajowym
Tak, z projektami realizowanymi na poziomie regionalnym (wojewódzkim)
Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Warto również wskazać, co przyczyniło się do realizacji projektów komplementarnych.
Beneficjentów działania 9.3 skłoniły takie czynniki jak promocja realizacji uzupełniających się
projektów (66,7%), premiująca punktacja (22,2%) oraz wymogi regulaminowe (11,1%).
Wykres 86. Co skłoniło Państwa do realizacji projektu komplementarnego?
66,7%

22,2%

Promowanie realizacji takich projektów

11,1%

Premiująca punktacja

Wymóg postawiony w regulaminie
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=9.

W przypadku beneficjentów działania 9.5 ponownie najistotniejszym aspektem okazała się
być promocja realizacji tego rodzaju projektów (46,2%). Na drugim miejscu znalazły się
natomiast potrzeby identyfikowane w jednostce (23,0%). Dla 15,4% badanych istotny był z
kolei wymóg postawiony w regulaminie. W pozostałych przypadkach były to inne,
niewskazane przez beneficjentów czynniki (15,4%).
Wykres 87. Co skłoniło Państwa do realizacji projektu komplementarnego?
46,2%

23,0%

15,4%

15,4%

Promowanie realizacji takich projektów

Potrzeby identyfikowane w jednostce

Wymóg postawiony w regulaminie

Inne

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.
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Analiza komplementarności między działaniami podejmowanymi na
poziomie krajowym i regionalnym w zakresie poprawy jakości
kształcenia
W analizowanych działaniach nie występowała konieczność zapewnienia komplementarności
pomiędzy działaniami podejmowanymi na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie
poprawy jakości kształcenia. Niemniej jednak przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić,
że interwencja w ramach 40,0% projektów realizowanych przez beneficjentów działania 7.5
biorących udział w badaniu ilościowym zbieżna była z projektami realizowanymi na poziomie
regionalnym – wojewódzkim.
Z kolei 13,2% projektów realizowanych przez beneficjentów działania 9.3 zbieżnych było z
projektami regionalnymi, a 2,9% – z projektami krajowymi.
Podobnie, zbieżność interwencji z działaniami projektowymi realizowanymi na poziomie
regionalnym deklarowało 16,7% beneficjentów działania 9.5, a z krajowymi – 7,4%
badanych.

8.3.12.
Wypełnienie w projektach z zakresu kształcenia
ustawicznego realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020 zasad
horyzontalnych117
Wszystkie projekty realizowane przez beneficjentów działania 7.5 zgodne były z zasadami
horyzontalnymi. W projektach uwzględniano zarówno kwestię niedyskryminacji, w tym ze
względu na płeć czy niepełnosprawność, jak i zasady zrównoważonego rozwoju. Stopnień
oddziaływania projektów, wraz z uzasadnieniem ocen badanych przedstawiono w poniższej
tabeli.
Tabela 90. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt uwzględniał wypełnienie
poniższych zasad horyzontalnych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak
oddziaływania, a 10 – największy poziom oddziaływania)
Oceniany aspekt

Średnia
ocen

Uzasadnienie


Zasada równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

9,8


Wykorzystywana w celach projektowych infrastruktura
dostosowana była do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami, o czym informacje
zamieszczane były m.in. w materiałach informacyjnopromocyjnych (strona www projektu, plakaty, ulotki,
roll-up’y).
Strona www projektu dostosowana była do potrzeb
osób słabowidzących (możliwość zmiany kontrastu
powiększenia czcionki);

117

W jaki sposób zapewnione jest wypełnienie w projektach z zakresu kształcenia ustawicznego realizowanych
w ramach RPO WP 2014-2020 zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zasady
zrównoważonego rozwoju?
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Oceniany aspekt

Średnia
ocen

Uzasadnienie


Materiały dotyczące projektu, jak ulotki, plakaty czy rollupy, zostały zaprojektowane w sposób łatwy w odbiorze
(prosta składnia, bez skrótów i związków
frazeologicznych, odpowiednie kolory i czcionki w
dużym rozmiarze);
Wprowadzono różne sposoby komunikacji z kadrą
projektu i doradcami (spotkania bezpośrednie, e-mail,
telefon);
Przy promocji projektu wykorzystywane były różne
kanały informacyjne, w tym strony www, informacje na
portalach ogłoszeniowych, profil na portalu Facebooku).
Dokumentacja projektu dostępna była zarówno w
formie elektronicznej na stronie www projektu, jak i w
biurze projektu;
W projektach stosowano się do wytycznych dotyczących
niedyskryminacji.
 W projekcie zwiększono udział kobiet w stosunku do
mężczyzn;
 Z możliwości oferowanych w ramach projektów
korzystać mogli przedstawiciele obu płci;
 W projektach stosowano się do wytycznych
dotyczących niedyskryminacji.
 Wymagane wysyłane były drogą elektroniczną,
dokumenty drukowano dwustronnie, wydruki
ograniczano wyłącznie do najważniejszych spraw,
wymagających pisemnego udokumentowania;
 Dostęp do projektów w formie elektronicznej;
 Pomoc w skompletowaniu dokumentacji, dzięki
czemu ograniczono tworzenie niepotrzebnych pism
czy źle wypełnionych wniosków;
 W projektach stosowano się do wytycznych
dotyczących zrównoważonego rozwoju.






Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn

9,8

Zasada zrównoważonego
rozwoju

9,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Również projekty realizowane przez beneficjentów działania 9.3 w dużym stopniu
uwzględniały wypełnianie zasad horyzontalnych, zarówno w zakresie zasad równości szans i
niedyskryminacji, jak i zrównoważonego rozwoju. Średnie ocen poziomu powiązania
respondentów na 10-stopniowej skali, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a 10 – największy
poziom powiązania, wyniosły 9,8.
Tabela 91. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt uwzględniał wypełnienie
poniższych zasad horyzontalnych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a
10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Zasada równości szans i
niedyskryminacji, w tym

Średnia ocen

Uzasadnienie
 W projektach mogły uczestniczyć i
9,8
uczestniczyły osoby z
niepełnosprawnościami;
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Oceniany aspekt
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn

Zasada zrównoważonego
rozwoju

Średnia ocen

Uzasadnienie
 Ośrodki szkoleniowe dostosowane były do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 W projektach kierowano się zasadami
równości i niedyskryminacji.
 Zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w równym
stopniu mieli możliwość uczestnictwa w
9,8
projektach;
 W projektach kierowano się zasadami
równości i niedyskryminacji.
 Zasada zrównoważonego rozwoju w
projektach realizowana była poprzez
podejmowanie działań skoncentrowanych
na: racjonalnym gospodarowaniu zasobami,
ograniczaniu presji na środowisko,
uwzględnianiu w zarządzaniu efektów
środowiskowych, podnoszeniu świadomości
9,8
ekologicznej np. poprzez efektywne
wykorzystywanie sprzętu, segregację
powstałych w trakcie realizacji projektu
odpadów, ograniczenie zużycia papieru
dzięki wykorzystaniu dwustronnego druku i
prowadzeniu korespondencji w wersji
elektronicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

Także wszystkie z projektów realizowanych przez beneficjentów działania 9.5 uwzględniały
kwestie horyzontalne. Najczęściej beneficjenci wskazywali na stosowanie zasady równości
szans kobiet i mężczyzn (średnia ocen 9,3 na 10-stopniowej skali), rzadziej zasada równości
szans i niedyskryminacji czy kwestia zrównoważonego rozwoju (odpowiednio 8,6 i 8,5).
Średnie ocen wraz z uzasadnieniem przedstawione zostały w poniższej tabeli.
Tabela 92. W jakim stopniu realizowany przez Państwa projekt uwzględniał wypełnienie
poniższych zasad horyzontalnych? (W skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza brak powiązania, a
10 – największy poziom powiązania)
Oceniany aspekt
Zasada równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami

Zasada równości szans
kobiet i mężczyzn
Zasada zrównoważonego
rozwoju

Średnia ocen

Uzasadnienie
 Brak barier w dostępie do projektu;
 Możliwość złożenia formularza
zgłoszeniowego różnymi sposobami;
8,6
 Dostosowanie miejsca spotkań do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami;
 Stosowanie się do zasady równości szans i
niedyskryminacji.
 Dostęp do projektu zarówno dla kobiet, jak
9,3
i dla mężczyzn;
 Stosowanie się do zasady równości szans.
 Zasada zrównoważonego rozwoju w
8,5
projektach realizowana była poprzez
podejmowanie działań skoncentrowanych
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Oceniany aspekt

Średnia ocen

Uzasadnienie
na: racjonalnym gospodarowaniu
zasobami, ograniczaniu presji na
środowisko, uwzględnianiu w zarządzaniu
efektów środowiskowych, podnoszeniu
świadomości ekologicznej np. poprzez
efektywne wykorzystywanie sprzętu,
segregację powstałych w trakcie realizacji
projektu odpadów, ograniczenie zużycia
papieru dzięki wykorzystaniu
dwustronnego druku i prowadzeniu
korespondencji w wersji elektronicznej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Analiza wywiadów pogłębionych z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO
pozwala wyciągnąć wniosek, że 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.
Wskazywano m.in., że tworzona infrastruktura dostosowywana była do specyficznych
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Podkreślano 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.
Reasumując, 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 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.
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8.3.13.
Wdrażanie projektów z zakresu kształcenia ustawicznego w
perspektywie 2021-2027
Analiza przyszłego zapotrzebowania w regionie w obszarze kształcenia
ustawicznego
Tylko jeden z badanych beneficjentów działania 7.5 dostrzegał nowe potrzeby rynku pracy,
których zaspokojenie niezbędne będzie w przyszłości. Respondent wskazał przy tym, że
konieczne okażą się szkolenia w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w
pracy zdalnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.
Wykres 88. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo potrzeby lub
wymagania (brakujące zasoby) rynku pracy, których zaspokojenie będzie konieczne w
przyszłości?
20,0%

20,0%

60,0%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Podobnie, tylko 8,8% beneficjentów działania 9.3 w trakcie realizacji projektów
zidentyfikowało brakujące zasoby rynku pracy. Wskazywano przy tym na dalsze
zapotrzebowanie na wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji językowych i
dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych. Podkreślono również, że warto byłoby
rozszerzyć grupę docelową tak, by z działań projektowych korzystać mogły również osoby
młode i lepiej wykształcone.
Wykres 89. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo potrzeby lub
wymagania (brakujące zasoby) rynku pracy, których zaspokojenie będzie konieczne w
przyszłości?
8,8%

67,6%

Tak

Nie

23,5%

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

Zdecydowana większość beneficjentów działania 9.3 wskazywała natomiast, że w trakcie
wdrażania projektów nie identyfikowano innych, nieuwzględnianych wcześniej potrzeb
uczestników (94,1%). Przeciwnej odpowiedzi udzieliło 5,9% badanych, wskazując przy tym na
brak możliwości zapewnienia dodatkowych godzin na ćwiczenie nabywanych w trakcie kursu
umiejętności poza jego godzinami. Podkreślano przy tym, że uczestnicy potrzebowali
dodatkowego czasu i wsparcia między zajęciami.
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Wykres 90. Czy w trakcie realizacji projektu zidentyfikowano jakieś inne potrzeby
wyrażane przez uczestników projektów, na które projekt nie odpowiadał?
5,9%

94,1%
Tak

Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.3, n=68.

1/3 respondentów – beneficjentów działania 9.5 – wskazywała, że w trakcie realizacji
projektów zidentyfikowano brakujące zasoby rynku pracy, których zaspokojenie okaże się
niezbędne w przyszłości. Wskazywano przy tym na potrzeby takie jak:
 Rozwój branży transportowej i konieczność zapewnienia kierowców posiadających
wyższe uprawnienia;
 Zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia do posługiwania się
maszynami wyższych kategorii;
 Duże zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe w innych grupach zawodowych i
wiekowych;
 Zapotrzebowanie na szkolenia podnoszące kompetencje o charakterze miękkim.
Wykres 91. Czy podczas realizacji projektu zidentyfikowali Państwo potrzeby lub
wymagania (brakujące zasoby) rynku pracy, których zaspokojenie będzie konieczne w
przyszłości?
33,3%

29,7%
Tak

37,0%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Zdaniem 44,4% beneficjentów, którzy identyfikowali przyszłe potrzeby rynku, realizowany
przez nich projekt umożliwił opracowanie rozwiązania wspierającego powiązanie z nimi
kształcenia. Wskazywano przy tym na prowadzenie kolejnych projektów z zakresu
kształcenia ustawicznego, będących odpowiedzią na braki zgłaszane przez pracodawców.
Wykres 92. Czy realizowany przez Państwa projekt przyczynił się do opracowania
rozwiązania wspierającego powiązanie kształcenia z przyszłymi potrzebami rynku pracy?
44,4%
Tak

22,3%
Nie

33,3%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=18.
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Wyniki badania jakościowego z przedstawicielami IZ, IP RPO WP 2014-2020 oraz KO
pozwalają wskazać, że wyzwaniami w tym zakresie kształcenia ustawicznego w kolejnych
latach są przede wszystkim:
 Zdobywanie i uznawanie kompetencji rynkowych;
 Kształtowanie umiejętności kluczowych i umiejętności transwersalnych, zarówno
dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych;
 Rozszerzenie grupy docelowej osób mogących brać udział w szkoleniach o osoby
poniżej 25 roku życia oraz osoby o wyższym wykształceniu;
 Rozszerzenie gamy dostępnych kursów języków obcych, w tym przede wszystkim o
język norweski;
 Podnoszenie kompetencji cyfrowych osób po 50 roku życia;
 Podniesienie znaczenia certyfikatów, tak, by były one faktycznie uznawane i
respektowane oraz by realnie odzwierciedlały określone kwalifikacje;
 Kształcenie osób dorosłych w systemie formalnym i nieformalnym, uwzględniające
ich możliwości, potrzeby, motywacje oraz występujące bariery.
Zdaniem ekspertów, obszarami kształcenia ustawicznego, które angażować powinny
najwyższy poziom wsparcia, w tym wsparcia finansowego, są przede wszystkim:
 Działania służące dalszemu rozwojowi kompetencji cyfrowych mieszkańców, z
uwzględnieniem rozszerzania zakresu metod i narzędzi wykorzystywanych w trybie
nauki zdalnej;
 Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, rezultaty której stanowić mogą
źródło dyfuzji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce;
 Objęcie wsparciem zawodów deficytowych;
 Doposażanie i/lub modernizowanie wyposażenia warsztatów, laboratoriów itp.,
zarówno jeśli chodzi o aparaturę, jak i materiały czy surowce, co pozwoli na
rozwijanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji ludności;
 Umożliwienie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji przez
mieszkańców, które udokumentowane, zapewnią im przewagę na rynku pracy;
 Współpraca placówek edukacyjnych z przedsiębiorcami i instytucjami rynku pracy;
 Rozwój kształcenia z zakresu: lotnictwa (np.: ekologiczne źródła napędowe), inżynierii
środowiska (np.: ekologiczne źródła energii odnawialnej), robotyki, turystyki
(hotelarstwo, gastronomia), infrastruktury informatycznej (np. spawanie
nowoczesnych sieci światłowodowych), a także budownictwa, elektryki i elektroniki
oraz mechaniki. Podkreślano również potrzebę kształcenia pracowników w zakresie
usług świadczonych za pośrednictwem Internetu, w tym sprzedaż, telepracę, obsługę
administracyjno-biurową itp.
W odniesieniu do typowanych kierunków kształcenia wskazywano także, że identyfikacja
obszarów wymagających szczególnego wsparcia powinna mieć charakter zrównoważony,
tak, by nie preferować nieproporcjonalnie jednych dziedzin z jednoczesnym odrzucaniem
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wsparcia dla innych, również potrzebnych, a które, zaniedbane, trudne byłyby do
odbudowania.
Eksperci byli zdania, że konieczne okażą się także szkolenia językowe w zakresie mniej
popularnych języków obcych. Niezbędne będzie także upowszechnianie dostępu do
infrastruktury edukacyjnej, pozwalającej na rozwój i wsparcie nauczania w trybie zdalnym, w
tym w szczególności w tych grupach osób, które dotychczas pod tym względem były w
dużym stopniu wykluczone. Zdaniem ekspertów należy ponadto propagować kształcenie w
ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), które w stosunku do reszty kraju, w
województwie podkarpackim występują stosunkowo rzadko. Dają one bowiem możliwość
szybkiego uzyskania wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji, tak, by odpowiedzieć na
pojawiającą się na rynku potrzebę.
Zdaniem uczestników CS, tj. projektów realizowanych w ramach działania 7.5, obszarami
kształcenia ustawicznego wymagającymi największego wsparcia są:
 Obszar języków obcych;
 Obsza TIK;
 Obszar umiejętności interpersonalnych.
Nieco rzadziej wskazywano natomiast na obszar zarządzania projektami oraz coaching i
mentoring.

Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej
perspektywie118
Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 – przedsiębiorcy – jednogłośnie
wskazali, że tego typu działania powinny być również kontynuowane w kolejnych latach
(100,0% wskazań).
Również w przypadku pracowników (działanie 7.5) udział ten był bardzo wysoki (96,9%
odpowiedzi).
Z kolei w przypadku uczestników wsparcia w obszarze TIK, zdaniem aż 96,1% badanych
projekty w tym zakresie powinny być kontynuowane. Przeciwnego zdania było zaledwie 3,9%
badanych, przy czym nie podali oni powodów swojej oceny.
Również niemal wszyscy (95,3%) uczestnicy wsparcia z zakresu nauki języków obcych
(działanie 9.3) uważali, iż projekt, w którym brali oni udział, bądź podobne projekty, powinny
być kontynuowane. Odpowiedzi innej udzieliło 4,7% odpowiadających, w większości
wskazując na pozytywne efekty uczestnictwa w projekcie, przy czym dla nieznacznego
odsetka ankietowanych tempo nauki było zbyt szybkie, a osiągnięte efekty niezadowalające.
Część uczestników wsparcia z zakresu języków obcych nie zauważyła konieczności
wprowadzania zmian podczas realizacji tego rodzaju projektów w latach 2021-2027. Wśród
propozycji zmian, które wskazali badani uczestnicy wsparcia najczęściej powtarzały się
jednak poniższe aspekty:
118

Identyfikacja działań, które należałoby wspierać w kolejnej perspektywie(zarówno działań, które powinny być
kontynuowane w kolejnej perspektywie, jak i nowych działań, które wynikają z bieżących potrzeb
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większy wybór języków obcych na różnych poziomach nauki (nie tylko podstawowym
A1,A2,B1);
 kontynuacja nauki po okresie realizacji projektu;
 podział uczestników pod względem poziomu zaawansowania;
 Rozszerzenie realizowanych działań m.in. o spotkania z native speakerami;
 Możliwość odbycia praktyk po realizacji kursu/szkolenia;
 Mniejsze grupy uczestników podczas zajęć;
 Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla uczestników w dogodnej
lokalizacji;
 Urozmaicenie zajęć, stosowanie nowoczesnych metod nauki;
 Dostosowanie przekazywanych informacji do potrzeb seniorów;
 Rozszerzenie informacji i promocji o możliwościach uczestnictwa w projekcie.
Również w przypadku działania 9.5, zdecydowana większość uczestników projektów była
zdania, że w przyszłości taka forma wsparcia powinna być kontynuowana (95,6%). Ich
zdaniem w kolejnej perspektywie finansowej, podczas realizacji tego typu projektów,
powinny zostać uwzględnione takie kwestie jak:
 Zwiększenie częstotliwości szkoleń;
 Realizacja szkoleń umożliwiających zdobycie kompetencji i kwalifikacji na kolejnym
poziomie zaawansowania;
 Zwiększenie promocji;
 Ułatwienie rekrutacji i ograniczenie ilości potrzebnych dokumentów;
 Rozszerzenie grupy docelowej;
 Zwiększenie liczby zajęć praktycznych;
 Zapewnienie dojazdu/ dofinansowanie dojazdu do miejsca realizacji szkolenia;
 Wydłużenie czasu trwania szkoleń.
Równeiż wszyscy z badanych beneficjentów działania 7.5 byli zgodni co do tego, że projekty
dotyczące poprawy warunków kształcenia ustawicznego powinny być realizowane również w
przyszłej perspektywie.
Beneficjenci z tej grupy wskazywali, że prócz wsparcia w dotychczasowym zakresie, w
kolejnym okresie programowania należałoby również podjąć działania zmierzające do
zwiększenia limitu dofinansowania przypadającego na przedsiębiorcę i pracownika, które –
zdaniem badanych – na Podkarpaciu były zbyt niskie. Należałoby również zwrócić uwagę na
weryfikację w BUR, które z firm szkoleniowych niezasadnie zawyżają ceny szkoleń i
świadczonych usług. Co więcej, beneficjenci działania 7.5, w przyszłej perspektywie
finansowej w ramach BUR realizowane powinny być przede wszystkim działania w zakresie
szkoleń dla przedsiębiorców (80,0%), w tym szkolenia z obsługi programów komputerowych
(m.in. finansowo-księgowych, do projektowania), szkolenia zawodowe pozwalające na
uzyskanie kwalifikacji (np. operatory maszyn, urządzeń), szkolenia językowe, szkolenia z
zakresu zmian w przepisach prawnych (m.in. podatkowe, środowiskowe) oraz że powinny
być one zgodne ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Niezbędne będzie
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również wsparcie przy prowadzeniu działalności gospodarczej (80,0% wskazań). Rzadziej
natomiast wskazywano na konieczność zapewnienia szkoleń dla pracowników oraz
diagnozowania potrzeb przedsiębiorców (po 20,0% odpowiedzi).
Wykres 93. Jakie są Pana/i zdaniem działania w ramach Bazy Usług Rozwojowych, które
powinny być realizowane w latach 2021-2027?
Diagnoza potrzeb przedsiębiorców

20,0%

Szkolenia dla pracowników

20,0%

Szkolenia dla przedsiębiorców

80,0%

Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

80,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 7.5, n=5.

Również zdaniem zdecydowanej większości beneficjentów działania 9.3, projekty dotyczące
poprawy warunków kształcenia ustawicznego powinny być realizowane w perspektywie po
2020 roku (92,6%).
Wśród innych działań, które według beneficjentów z tej grupy powinny zostać podjęte w
kolejnej perspektywie finansowej wskazywano natomiast na:
 Zwiększenie promocji projektów;
 Dostęp do większej ilości środków ukierunkowanych na podnoszenie kształcenia
ustawicznego wśród osób dorosłych;
 Zwiększenie czasu przeznaczanego na realizację projektów;
 Zwiększenie poziomu wykorzystania systemu popytowego;
 Rozszerzenie możliwości kierunków szkoleń o obszary inne niż tylko języki obce i TIK;
 Rozszerzenie grup docelowych;
 Konsultacje z regionalnymi przedsiębiorcami, firmami, które mają bardzo dobre
wyniki na rynku pracy w celu wskazania braków i potrzeb w zakresie kształcenia
ustawicznego;
 Wymiana dobrych praktyk w ramach projektów;
 Realizacja zajęć praktycznych.
Jak i w dwóch poprzednich przypadkach, zdaniem zdecydowanej większości, bo aż 83,3%
beneficjentów działania 9.5, projekty związane z poprawą warunków kształcenia
ustawicznego powinny być realizowane w perspektywie po 2020 roku.
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Wykres 94. Czy Pana/i zdaniem projekty związane z polepszeniem warunków kształcenia
ustawicznego powinny być realizowane w perspektywie po 2020 roku?
83,3%
Tak

16,7%
Trudno powiedzieć

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI/CATI z beneficjentami działania 9.5, n=54.

Z kolei zdaniem beneficjentów działania 9.5 w kolejnym okresie programowania należałoby
podjąć – prócz wsparcia w dotychczasowym zakresie – również takie działania służące
zwiększeniu jakości kształcenia ustawicznego jak:
 Zintensyfikowanie działań promocyjnych;
 Wdrożenie e-learning’u jako narzędzia pracy i połączenie go z zajęciami
stacjonarnymi;
 Szersze wykorzystywanie systemu popytowego;
 Regularny dialog z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw;
 Praktyki i staże zagraniczne;
 Rozszerzenie grupy docelowej;
 Rozszerzenie katalogu usług szkoleniowych, w tym o możliwość pozyskania
certyfikatów np. na maszyny budowlane o wyższym poziomie certyfikacji oraz
uprawnień do pracy w branży transportowej;
 Rozwój infrastruktury placówek kształcenia ustawicznego, dostosowanej do rodzaju
szkoleń dla potrzeb rynkowych;
 Podjęcie działań związanych ze zwiększeniem kwalifikacji personelu zawodów
medycznych.
Podobnie w przypadku wyników badania jakościowego, także przedstawiciele IZ, UP oraz KO
biorący udział w badaniu jakościowym wskazywali ogółem, że w przyszłej perspektywie
finansowej należałoby kontynuować wsparcie w dotychczasowym zakresie, z
uwzględnieniem wyższego poziomu finansowania. Okazało się ono bowiem trafne i wysoko
skuteczne, a zapotrzebowanie w tym zakresie nie zostało jeszcze w całości zaspokojone.
Prócz tego potrzebne jest również wsparcie uwzględniające:
 Zdobywanie i uznawanie kompetencji rynkowych;
 Kształtowanie umiejętności kluczowych i umiejętności transwersalnych;
 Zapewnienie środków na finansowanie działań informacyjno-promocyjnych
dotyczących programu, w tym przede wszystkim bazy usług rozwojowych i systemu
popytowego;
 Rozszerzenie grupy docelowej osób mogących brać udział w szkoleniach o osoby
poniżej 25 roku życia oraz osoby o średnim i wyższym wykształceniu;
 Rozszerzenie gamy dostępnych kursów języków obcych, w tym przede wszystkim o
język norweski;
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Podnoszenie kompetencji cyfrowych osób po 50 roku życia;
Podniesienie znaczenia certyfikatów, tak, by były one faktycznie uznawane i
respektowane oraz by realnie odzwierciedlały określone kwalifikacje;
 Kształcenie osób dorosłych w systemie formalnym i nieformalnym, uwzględniające
ich możliwości, potrzeby, motywacje oraz występujące bariery.
W opinii badanych ekspertów, w przyszłej perspektywie finansowej powinno się
kontynuować wsparcie skierowane dla sektora mikro, małych i średnich firm i ich
pracowników z wykorzystaniem systemu popytowego. Jak podkreślono w badaniu, obecna
sytuacja na rynku pracy – zarówno regionalnym, jak i krajowym – oraz sytuacja, która będzie
miała miejsce po ustąpieniu pandemii koronawirusa, wymagać będzie wsparcia
przedsiębiorców w zakresie podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz
dostosowywania ich do nowych realiów. Powinna zatem uwzględniona zostać konieczność
przebranżawiania się firm i zwiększenia nacisku na inteligentne specjalizacje, a także
potrzeba uruchomienia nakładów przeznaczanych na wysokospecjalistyczne gałęzie
gospodarki, co również skutkować będzie koniecznością pozyskania przez pracowników
nowych umiejętności. Ważne jest jednak, by nie narzucać przedsiębiorcom konkretnych
kierunków czy branż, ale – jako osobom najlepiej zorientowanym w sytuacji firmy –
pozostawić im wybór. Popytowy system finansowania pozwoli zagwarantować w tym
przypadku zarówno elastyczność, jak i szybkość reakcji – aspekty kluczowe dla kolejnego
okresu programowania. Zdaniem ekspertów, na Podkarpaciu w obszarze kształcenia
ustawicznego w przyszłej perspektywie zakres wsparcia powinien ponadto objąć:
 Popularyzację wykorzystania narzędzi cyfrowych w celach edukacyjnych;
 Wsparcie zawodów deficytowych;
 Wspieranie i rozwijanie współpracy placówek edukacyjnych z przedsiębiorstwami
oraz instytucjami rynku pracy;
 Umożliwienie osobom chcącym podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje zyskania
nowych uprawnień i umiejętności dających im przewagę na rynku pracy, w tym
wprowadzanie innowacyjnych szkoleń niewystępujących w ofertach innych ośrodków
edukacyjnych;
 Rozwój kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej;
Organizację konferencji tematycznych związanych z nowymi technologiami, opartych na
wiedzy dużych ośrodków akademickich i przemysłowych z całego świata.
Ponadto wskazano również, że konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia
świadomości pracodawców, że osoby w wieku powyżej 50 lat stanowią cennych,
konkurencyjnych pracowników. Są one bardziej dyspozycyjne, zwykle nie mają już bowiem
rodziny z dziećmi na utrzymaniu, a satysfakcjonująca praca może się dla nich również wiązać
z samorealizacją i zaangażowaniem. Posiadają również bogate doświadczenie nie tylko
zawodowe, ale również życiowe, a zróżnicowanie wiekowe pracowników buduje wzajemny
szacunek, wzmacnia pomoc koleżeńską i otwiera pokłady empatii, podnosząc tym samym
poziom i jakość współpracy.
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Uczestnicy projektów realizowanych w ramach działania 7.5 biorący udział w badaniu
CAWI/CATI przeprowadzonym na potrzeby case study, w zdecydowanej większości
deklarowali, że w kolejnej perspektywie finansowej należałoby kontynuować realizację tego
typu projektów w dotychczasowej formie. Odpowiedzi wskazujące na potrzebę
wprowadzania zmian występowały sporadycznie i dotyczyły kwestii takich jak zwiększenie
częstotliwości realizacji projektów czy przebieg zaplanowanych działań w godzinach pracy
uczestników.
Podsumowując, wdrażanie projektów z zakresu kształcenia ustawicznego w perspektywie
2021-2027 uznać należy za konieczne. Z jednej strony podkreślić należy ogromne
zainteresowanie dotychczasowym wsparciem, a z drugiej szeroki zakres zmian społecznogospodarczych spowodowanych pandemią COVID-19. Pandemia ta, a zwłaszcza restrykcje
wprowadzone w celu walki z nią, znacząco wpłynęły na sytuację przedsiębiorstw, jak i
samych pracowników. Niewątpliwie w przyszłości konieczne będą szeroko zakrojone zmiany
związane m.in. z przebranżawianiem się przedsiębiorstw, a co za tym idzie, generować
będzie to znaczne potrzeby w zakresie pozyskiwania nowych kwalifikacji przez pracowników.
Ponadto, należy zauważyć, że przyszłe wsparcie w większym stopniu powinno opierać się o
analizy zawodów deficytowych identyfikowane zarówno w na poziomie powiatu, jaki
województwa.
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9. WNIOSKI I REKOMENDACJE
Tabela 93. Tabela rekomendacji (PL)
Lp. Treść wniosku
Treść rekomendacji
Kształcenie zawodowe
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,
wśród kwalifikowalnych
form wsparcia,
odpowiadały projekty
związane z
pozyskiwaniem lub
uzupełnianiem wiedzy,
umiejętności,
kompetencji oraz
kwalifikacji zawodowych
przez uczniów lub
słuchaczy szkół lub

W perspektywie
finansowej 2021-2027
rekomenduje się
utrzymanie zakresu
interwencji odnoszącej
się do:
1) Uzyskiwania lub
uzupełniania
wiedzy,
umiejętności,
kompetencji oraz
kwalifikacji
zawodowych przez
uczniów lub
słuchaczy szkół lub
placówek systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe (EFS).
2) Realizacji
projektów
związanych z

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin wdrożenia
(kwartał)

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027

31 grudnia 2022

W ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 20212027 oraz SZOOP Programu należy:
1) Uwzględnić, wśród
kwalifikowalnych form wsparcia,
możliwość realizacji działań:
a. Dot. EFS – utrzymanie jak
najbardziej szerokiego katalogu
kwalifikowalnych form wsparcia
w zakresie pozyskiwania
kwalifikacji i kompetencji
zawodowych wśród uczniów
szkół i placówek zawodowych, w
tym w szczególności wsparcia w
zakresie łączenia oferty
zajęciowej i stażowej. W
przyszłej perspektywie
finansowej należy premiować
projekty, w których kształcenie
zawodowe będzie oparte na
współpracy szkół i placówek z
przedsiębiorstwami (zarówno na
etapie przygotowania programu
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Lp. Treść wniosku
placówek systemu
oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe.
(s.68)

Treść rekomendacji
systematycznym
poprawianiem
warunków
lokalowych i
wyposażenia (w
szkołach lub
placówkach
systemu oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe), dla
nauczanych
zawodów poprzez
doposażanie
pracowni lub
warsztatów
szkolnych dla
zawodów
szkolnictwa
branżowego
(EFRR).
Zakres interwencji
należy zmodyfikować
pod względem
dostosowania do
krajowych i unijnych
regulacji nadrzędnych.

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
kształcenia, jak również jego
realizacji).
b. Dot. EFRR – wsparcie w zakresie
infrastruktury szkolnej, w tym
przede wszystkim działań
modernizacyjnych oraz
związanych z wyposażeniem i
doposażeniem pracowni. W
perspektywie 2021-2027 należy
rozważyć bardziej szczegółowy
podział typów projektów, aby
wyodrębnić działania
modernizacyjne pracowni oraz
ich wyposażenia/ doposażenia
(w celu dostosowania
aktualności wykorzystywanego
do nauki sprzętu).
2) W celu zwiększenia poziomu
dostosowania zakresu
interwencji do potrzeb rynku
pracy rekomenduje się
realizowanie projektów w
modelu podażowym. W zakresie
systemu podażowego wspierane
powinny zostać przede
wszystkim zawody deficytowe,
identyfikowane cyklicznie.
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Termin wdrożenia
(kwartał)

Lp. Treść wniosku
Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny
2.

Interwencja wpłynęła na
podniesienie jakości
procesu kształcenia
poprzez poprawę
kompetencji i kwalifikacji
kadr dydaktycznych.
Zakres interwencji
skierowany do
nauczycieli i
instruktorów (w
szczególności
indywidualne kursy i
szkolenia) był zarówno
skuteczny, dostosowany
do oczekiwań, jak
również dostosowany do
potrzeb odbiorców. Pod
względem zwiększania
poziomu kompetencji
nauczycieli i
instruktorów
realizowane projekty
wpływają pozytywnie na
zidentyfikowane
problemy związane z

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
Rekomendacja programowa
Podklasa rekomendacji
edukacja
Program operacyjny
W perspektywie
finansowej 2021-2027
rekomenduje się
umożliwienie realizacji
analogicznych
projektów, jak w
perspektywie 20142020, tj. 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.

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027

W ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 20212027 należy:
1) Kontynuować wsparcie
projektów dotyczących
zwiększenia jakości kadr
dydaktycznych szkolnictwa
zawodowego;
2) Rozważyć możliwość
premiowania w przyszłej
perspektywie finansowej
indywidualnych form
doskonalenia nauczycieli i
instruktorów, dopasowanych do
indywidualnych ich potrzeb
związanych m.in. z pracą z
uczniami, przyczyniającą się do
poprawy ich sytuacji na rynku
pracy.
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Termin wdrożenia
(kwartał)
Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027
31 grudnia 2022

Lp. Treść wniosku
niskim poziomem
potencjału kadrowego
szkół i placówek
zawodowych
zlokalizowanych na
terenie województwa
podkarpackiego.
Nauczyciele i
instruktorzy powinni
śledzić aktualne trendy
związane z rozwojem
technologicznym,
zmieniającymi się
uwarunkowaniami
społecznogospodarczymi, a także
zmianami
warunkującymi
konieczność stosowania
bardziej angażujących i
efektywniejszych form i
metod przekazywania
wiedzy.
(s.46-59)
Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Rekomendacja programowa
edukacja

Podklasa rekomendacji
Program operacyjny
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Termin wdrożenia
(kwartał)

Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027

Lp. Treść wniosku

Treść rekomendacji

3.

W perspektywie
finansowej 2021-2027,
rekomenduje się:
1) Położenie
większego nacisku
na weryfikowanie
aktualnego
zapotrzebowania
pracodawców na
wykwalifikowanych
pracowników w
celu popularyzacji
współpracy
placówek
kształcenia
zawodowego z
lokalnymi
przedsiębiorcami
(w szczególności
działającymi w
ramach
inteligentnych
specjalizacji
regionu).
2) Premiowanie
podejmowania
partnerstwa już na
etapie

Projekty, które w
największym stopniu
przyczyniły się do
realizacji celów
programu (i tym samym
pozwoliły na
zaspokojenie
zidentyfikowanych
potrzeb w zakresie
kształcenia
zawodowego), to przede
wszystkim te, związane z
możliwością nawiązania i
rozwijaniem współpracy
szkół z przedsiębiorcami i
instytucjami rynku pracy.
(s. 46-59, 66-67)

Adresat
rekomendacji
IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027

Sposób wdrożenia
W ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 20212027 należy:
1) Uwzględnić jako jeden z celów:
Rozwój współpracy szkół lub
placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie
zawodowe z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym.
2) W ramach przedmiotowego celu
należy uwzględnić możliwość
promowania, na etapie naboru,
projektów, które uwzględniają
partnerstwo szkół i placówek
kształcenia zawodowego z
przedsiębiorstwami działającym
w ramach zbieżnych branż już na
etapie opracowania założeń i
potencjalnych rezultatów
planowanych do realizacji
projektów.
3) Wprowadzenie w regulaminie
przyszłych konkursów kryteriów
premiujących za nawiązanie
współpracy szkół i placówek
kształcenia zawodowego z
przedsiębiorstwami na etapie
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Termin wdrożenia
(kwartał)
31 grudnia 2022

Lp. Treść wniosku

Treść rekomendacji
przygotowania
założeń projektu
oraz jego
rezultatów.

4.

Adresat
Sposób wdrożenia
Termin wdrożenia
rekomendacji
(kwartał)
przygotowania założeń projektu i
programu nauczania.

Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny

Rekomendacja programowa
edukacja

Podklasa rekomendacji
Program operacyjny

W ramach interwencji,
na poprawę warunków
kształcenia zawodowego
największy wpływ miało
dofinansowanie na
doposażenie pracowni i
warsztatów w szkołach i
placówkach kształcenia
zawodowego.
Jednocześnie, działania
związane z
doposażeniem pracowni
i warsztatów w szkołach i
placówkach kształcenia
zawodowego,
charakteryzują się
wysokim poziomem
trwałości produktów i
rezultatów. W
połączeniu ze wsparciem

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

W ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Podkarpacia 20212027 należy:
1) Utrzymać jak najszerszy zakres
możliwość realizacji projektów
związanych z systematycznym
poprawianiem warunków
lokalowych i wyposażenia (w
szkołach lub placówkach
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe), dla
nauczanych zawodów poprzez
doposażanie pracowni lub
warsztatów szkolnych dla
zawodów szkolnictwa
branżowego. Wsparcie powinno
jednocześnie wynikać z analizy
potrzeb szkół i placówek
kształcenia zawodowego oraz

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
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Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027
31 grudnia 2022

Lp. Treść wniosku
kształtowania
kompetencji nauczycieli
oraz umożliwieniem im
stosowania
nowoczesnych metod
nauczania – interwencja
zwiększa efektywność
kształcenia zawodowego
w szkołach i placówkach
objętych wsparciem.
(s. 140-142)
Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny
Kształcenie ustawiczne
5. Realizacja działań
projektowych
dotyczących kształcenia
ustawicznego uwypukliła
duże zainteresowanie i
zapotrzebowanie na tego
typu działania w
regionie. W trakcie
badań zaobserwowano
przede wszystkim, że
szkolenia zawodowe
odpowiadają na potrzeby

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
potrzeb lokalnego i regionalnego
rynku pracy.
2) Premiować w konkursach EFS
udział w kursach i szkoleniach
nauczycieli i instruktorów
zatrudnionych w placówkach,
które otrzymały wsparcie w
ramach EFRR.

Termin wdrożenia
(kwartał)

możliwości
wykorzystania
wyposażenia pracowni
w ramach EFRR.
Powyższe typy działań
powinny być
premiowane – w
przypadku
zastosowania
kryterium
komplementarności
EFS i EFRR.
Rekomendacja programowa
edukacja

Podklasa rekomendacji
Program operacyjny

Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027

Rekomenduje się
utrzymanie, w ramach
działania 7.5 w
przyszłym okresie
finansowania, zakresu
interwencji
odnoszącego się do
wspierania kształcenia
ustawicznego pod
względem
formalizowania
zdobytych kwalifikacji

W ramach projektowanej
dokumentacji programowej na
perspektywę 2021-2027:
1) Należy uwzględnić możliwość
utrzymania jak najbardziej
szerokiego katalogu
kwalifikowalnych form wsparcia
w zakresie podnoszenia
umiejętności oraz uzyskiwania
kwalifikacji zawodowych przez
uczestników pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego i

31 grudnia 2022

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027
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Lp. Treść wniosku
zgłaszane przez
przedstawicieli lokalnego
rynku pracy. Logika
interwencji oraz katalog
kwalifikowalnych form
wsparcia zostały
odpowiednio określone i
są zbieżne z
oczekiwaniami i
potrzebami odbiorców.
(s. 160-172)

Treść rekomendacji
zawodowych –
zidentyfikowanych
jako najbardziej
potrzebnych na
lokalnym rynku pracy.
Będzie to możliwe
dzięki realizacji
projektów związanych
z podnoszeniem
umiejętności oraz
uzyskiwaniem
kwalifikacji
zawodowych przez
uczestników
pozaszkolnych form
kształcenia
zawodowego i
wzmacnianie ich
zdolności do
zatrudnienia poprzez:
 kwalifikacyjne
kursy zawodowe;
 kursy umiejętności
zawodowych,
 inne kursy niż ww.,
umożliwiające
uzyskiwanie i
uzupełnianie

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
wzmacnianie ich zdolności do
zatrudnienia.
2) W celu zwiększenia poziomu
dostosowania zakresu
interwencji do potrzeb rynku
pracy rekomenduje się
realizowanie projektów w
mieszanym modelu popytowym.
W zakresie systemu popytowego
wpierane powinny zostać
działania „zgłaszane”
bezpośrednio przez
przedsiębiorców i pracowników
MŚP.
Należy zastosować
zdecentralizowany model
wdrażania oparty na potrzebach
przedsiębiorców i pracowników
MŚP w poszczególnych
regionach województwa
podkarpackiego.
3) Należy skierować działania w
ramach rekomendowanego
wsparcia do przedsiębiorców i
pracowników MŚP.
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Termin wdrożenia
(kwartał)

Lp. Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

Termin wdrożenia
(kwartał)

wiedzy,
umiejętności i
kwalifikacji
zawodowych.

6.

Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny

Zakres interwencji
powinien być
zmodyfikowany pod
względem
dostosowania ich do
krajowych i unijnych
regulacji nadrzędnych.
Rekomendacja programowa
edukacja

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.

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

Podklasa rekomendacji
Program operacyjny

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027

W ramach projektowanej
dokumentacji programowej na
perspektywę 2021-2027 należy
uwzględnić dostosowanie zakresu i
poziomu działań do specyficznych
potrzeb grup docelowych – na
podstawie zrealizowanych diagnoz.
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Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027
31 grudnia 2022

Lp. Treść wniosku
Ponadto w ramach
interwencji dotyczącej
kształcenia ustawicznego
w ramach RPO WP
zidentyfikowano wysoki
poziom adekwatności
wobec aktualnej sytuacji
społeczno-gospodarczej
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.).
(s. 213-214)

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

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
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
253 | S t r o n a

Termin wdrożenia
(kwartał)

Lp. Treść wniosku

Obszar tematyczny

interwencji do potrzeb
grup docelowych.
Rekomendacja
programowa
edukacja

Możliwość wyboru,
adekwatnego do
zapotrzebowania,
szkolenia w ramach
systemu popytowego
pozwoliło na
bezpośrednie
przełożenie
identyfikowanych
deficytów występujących
na rynku pracy na
kierunki kształcenia
ustawicznego.
Zastosowanie systemu
popytowego umożliwiło
zmniejszenie luki
kompetencyjnej w
zakresie kształcenia
pracowników również
zawodów deficytowych.
Jednakże w przypadku
niektórych zawodów

Poza wykorzystaniem
systemu popytowego
rekomenduje się
realizowanie (w formie
podażowej)
kwalifikacyjnych
kursów zawodowych,
które uwzględniają
wsparcie zawodów
deficytowych. Ponadto
rekomenduje się
nakierowanie działań
informacyjnopromocyjnych na
zainteresowanie
uczestnictwem w
zakresie kształcenia
ustawicznego
dotyczącego zawodów
deficytowych (poprzez
zaangażowanie w
kampanie

Klasa rekomendacji

7.

Treść rekomendacji

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji

IZ/ IP
Programem
Fundusze
Europejskie
dla
Podkarpacia
2021-2027

Termin wdrożenia
(kwartał)

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027
31 grudnia 2022

W ramach projektowanej
dokumentacji programowej na
perspektywę 2021-2027 należy:
1) Przeznaczyć cześć środków
skierowanych na kształcenie
ustawiczne (20%), tj.
wydatkować w systemie
podażowym na projekty
upowszechniające kwalifikacyjne
kursy zawodowe. Realizację
kampanii informacyjnej na
poziomie regionalnym na temat
możliwości kształcenia w
zawodach deficytowych, a także
zaletach posiadania zawodu
pożądanego na rynku pracy
(materiały drukowane, prasowe,
kampania w mediach i mediach
społecznościowych) oraz na
poziomie lokalnym
(wykorzystanie liderów podczas
spotkań bezpośrednich z
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Lp. Treść wniosku
deficytowych niemożliwe
jest zapewnienie
odpowiedniej liczby
zainteresowanych
pracowników, ze
względu na niski poziom
zainteresowania
potencjalnych
uczestników udziałem w
działaniach
realizowanych w
systemie popytowym
(BUR).
(s. 173)
Klasa rekomendacji
Obszar tematyczny

Treść rekomendacji
informacyjnopromocyjne lokalnych
instytucji i liderów
opinii publicznej oraz
podkreślenie
zidentyfikowanych
szans na rynku pracy
dla osób
wykształconych w
niszowych zawodach
deficytowych).

Adresat
Sposób wdrożenia
rekomendacji
potencjalnymi uczestnikami
projektów).

Rekomendacja programowa
edukacja

Podklasa rekomendacji
Program operacyjny

Termin wdrożenia
(kwartał)

Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla
Podkarpacia 2021-2027

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 94 Tabela rekomendacji (ANG)
No. Conclusion
Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation

Vocational education
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Period of implementation
(quarter)

No. Conclusion

Recommendation

1.

In the financial
perspective 20212027, it is
recommended to
maintain the scope
of intervention
concerning:
3) acquiring or
improving
knowledge,
skills,
competences
and professional
qualifications by
students of
schools or
education
facilities
providing
vocational
education (ESF)
4) implementation
of projects
concenring the
systematic
improvement of
conditions and
equipment in

In the case of an
intervention concerning
education, the logic of
intervention and
directions of
development of
vocational education in
the Podkarpackie
Voivodeship correspond
to current needs of the
labour market. Projects
related to acquiring or
supplementing
knowledge, skills,
competences and
professional
qualifications by
students responded to
the needs of the local
labour market to the
most considerable
extent.
(p.68)

Addressee of the
recommendation
MA/IB of the
ROP PV 20212027

Manner of implementation
As part of the European Funds for
Podkarpackie Voivodeship 20212027 and Detailed Description of
Priority Axes of the Programme it is
recommended to:
1) Include the possibility of
implementing following
activities among the eligible
forms of support:
a. Regarding the ESF - maintaining
the broadest possible catalogue
of eligible forms of support in
the area of acquiring
professional qualifications and
competences among students of
schools and vocational
institutions, including especially
the support in the scope of
combining the occupational and
internship offer. In the future
financial perspective, projects in
which vocational education will
be based on cooperation of
schools and institutions with
enterprises (at the stage of
preparation of the education
programme and its
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Period of implementation
(quarter)
31.12.2022

No. Conclusion

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
Period of implementation
recommendation
(quarter)
facilities (in
implementation) should be
schools or
prioritized).
education
b. Regarding the ERDF - support
institutions
concerning school
providing
infrastructure, especially
vocational
including modernization
education), for
activities and measures related
covered
to equipping classrooms. A
professions by
more detailed division of project
equipping school
types should be considered in
workshops for
the financial perspective 2021professions in
2027 in order to distinguish
vocational
activities modernizing the
schools (ERDF).
classrooms and their equipping
(in order to update equipment
used for learning).
The scope of
2) In order to increase the level of
intervention should
adjustment of the scope of
be modified in
intervention to needs of the
terms of compliance
labour market, it is
with national and
recommended to implement
EU regulations.
projects in a supply model.
Concerning the supply system,
support should be focused
mainly on cyclically identified
deficit professions.
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No. Conclusion
Class of the
recommendation
Thematic scope

2.

Implemented
intervention increased
the quality of education
by improving
competences and
qualifications of
teaching staff. The
scope of measures
directed to teachers and
instructors (in particular
individual courses and
trainings) was effective,
and tailored to
expectations and needs
of recipients. In terms of
increasing the level of
competence of teachers
and instructors,
implemented projects
have a positive impact
on identified problems
related to the low level
of human resources in

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
Programme recommendation
Sub-class of the recommendation
Education

in the financial
perspective 20212027, it is
recommended to
enable the
implementation of
projects to increase
the quality of
teaching staff in
vocational
education. In
particular, forms of
individual
improvement
enabling the
adjustment of the
scope of
intervention to the
needs specific to
individual industries
and professional
institutions should
be awarded.

Operational programme

MA/IB of the
ROP PV 20212027

As part of the European Funds for
Podkarpackie Voivodeship 20212027 it is recommended to:
1) continue support for projects
concerning the increase of the
quality of teaching staff in vocational
schools
2) consider the possibility for the
next financial perspective to
promote individual forms of
trainings
for
teachers
and
instructors, coherent with their
individual needs regarding e.g.
working with students aimed at the
improvement of their situation on
the labour market.
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Period of implementation
(quarter)
Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027
31.12.2022

No. Conclusion

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation

schools and vocational
institutions located in
the Podkarpackie
Voivodeship
Teachers and instructors
should know current
trends related to
technological
development, changing
socio-economic
conditions, and changes
conditioning the need to
use more engaging and
effective forms and
methods to transfer
knowledge.
(p.46-59)
Class of the
Programme recommendation
recommendation
Thematic scope
Education

3.

Projects that
contributed to the
achievement of the
programme's objectives
to the most
considerable extent

In the 2021-2027
MA/IB of the
financial perspective ROP PV 2021it is recommended
2027
to:
1) increase the
verification of

Sub-class of the recommendation
Operational programme

As part of the European Funds for
Podkarpackie Voivodeship 20212027 it is recommended to:
1) Include following aspect in
objectives: Development of
cooperation between schools or
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Period of implementation
(quarter)

Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027
31.12.2022

No. Conclusion

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
educational system institutions
implementing vocational
education with their socioeconomic environment.
2) As part of this objective, during
the recruitment stage, it is
necessary to consider the
possibility of promoting projects
that include partnership of
schools and vocational
education institutions with
enterprises operating within
connected industries at the
stage of developing objectives
and potential results of planned
projects.
3) At the stage of preparing
objectives of project, introduce
bonus criteria for establishing
cooperation of schools and
vocational education
institutions with enterprises in
the regulations of future
competitions.

(and, therefore,
addressed identified
needs) concerned the
possibility of
establishing and
developing cooperation
between schools,
entrepreneurs and
labour market
institutions.
(p. 46-59, 66-67)

current needs of
qualified
employers in
order to
popularize the
cooperation of
vocational
education
institutions with
local
entrepreneurs
(especially those
operating within
the smart
specialization of
the region).
2) reward
partnerships at
the stage of
preparing
project
objectives and
results.

Class of the
recommendation

Programme recommendation

Sub-class of the recommendation
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Period of implementation
(quarter)

Operational
recommendation

No. Conclusion

4.

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
Operational programme

Thematic scope

Education

Co-financing for
equipping workshops in
schools and vocational
training institutions had
the most considerable
impact on the
improvement of
vocational training
conditions. At the same
time, activities related
to equipping
laboratories and
classrooms in schools
and vocational
education institutions
are characterized by a
high level of
sustainability of
products and results.
Along with supporting
the development of
teachers' competences
and enabling them to
use modern teaching
methods - the

Therefore, in the
MA/IB of the
financial perspective ROP PV 20212021-2027, it is
2027
recommended to
enable the
implementation of
projects in the area
of additional
equipment for
vocational
education
institutions,
primarily in the
scope of
supplementing
deficits in
equipment in
schools and
institutions.
Moreover, it is
significant to align
the scope of
teachers'
competence
building (ESF) with

As part of the European Funds for
Podkarpackie Voivodeship 20212027 it is recommended to:
1) Maintain implementation of
projects concerning the
systematic improvement of
conditions and equipment in
facilities (in schools or education
institutions providing vocational
education), for covered
professions by equipping school
workshops for professions in
vocational schools, taking into
account the analysis of needs of
schools and vocational
education institutions. Support
should also result from
forecasted needs of the local
and regional labour market.
2) In ESF competitions the
participation in courses and
trainings for teachers and
instructors employed in
institutions that received
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Period of implementation
(quarter)
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027
31.12.2022

No. Conclusion
intervention increases
the effectiveness of
vocational education in
schools and institutions
covered by the supportt.
(p. 140-142)

Class of the
recommendation
Thematic scope

Continuing education
5.
The implementation of
project measures
concerning continuing
education proved the
considerable interest
and demand for this
type of activities in the
region. The intervention
logic and the catalogue
of eligible forms of
support were

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
support under the ERDF should
be awarded.

Period of implementation
(quarter)

the possibility of
using equipment of
workshops under
the ERDF. The above
types of measures
should be rewarded
in the case of
applying the
criterion of
complementarity of
the ESF and ERDF.
Programme recommendation

Sub-class of the recommendation

Education

Operational programme

Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027

it is recommended
to maintain the
scope of
interventions
(within the scope of
7.5) related to
supporting
continuing
education in the
future financing
period in terms of

MA/IB of the
ROP PV 20212027

As part of the planned programme
31.12.2022
documentation for the 2021-2027
financial perspective:
1) Considering the possibility of
maintaining the broadest
possible catalogue of eligible
forms of support in the area of
improving competences and
acquiring professional
qualifications among
participants of non-school forms
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No. Conclusion
adequately defined and
are consistent with the
expectations and needs
of recipients.
(p. 160-172)

Recommendation
formalizing acquired
professional
qualifications
identified as the
most needed on the
local labour market.
It will be possible
due to the
implementation of
projects related to
the improvement of
skills and obtaining
professional
qualifications by
participants of nonschool forms of
vocational
education and
strengthening their
employability
through:
 qualifying
vocational
courses;
 vocational skills
courses,
 other courses
enabling the

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
of vocational education and
strengthening their
employability.
2) In order to increase the level of
adjustment of the scope of
intervention to needs of the
labour market, it is
recommended to implement
projects in a demand model.
Concerning the supply system,
support should be focused
mainly on cyclically identified
deficit professions.,
A decentralized implementation
model based on needs of
entrepreneurs in individual
regions of the Podkarpackie
Voivodeship should be adopted.
3) Measures under the
recommended support should
be directed to entrepreneurs
and SME employees.
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Period of implementation
(quarter)

No. Conclusion

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation

Period of implementation
(quarter)

acquisition and
improvement of
knowledge, skills
and professional
qualifications.

Class of the
recommendation
Thematic scope

6.

The implementation of
projects contributed to
the improvement
and/or acquisition by
employees and potential
employees competences
and qualifications
concerning knowledge
of foreign languages and
digital skills - necessary
from the point of view

The scope of
intervention should
be modified in
terms of compliance
with national and
EU regulations.
Programme recommendation

Sub-class of the recommendation

Education

Operational programme

It is recommended
to enable the
implementation of
subsequent projects
influencing the
improvement of
competences and
qualifications in the
area of foreign
languages and
digital skills,

MA/IB of the
ROP PV 20212027

As part of the planned programme
documentation for the 2021-2027
financial perspective:
1) Consider the adjustment of the
subject and scope of activities to
specific needs of target groups based on completed diagnoses.
2)
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Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027
31.12.2022

No. Conclusion
of employers.
Furthermore, as part of
the intervention
concerning continuing
education under the
ROP PV 2014-2020, a
high level of adequacy
was identified analysing
the current socioeconomic situation of
the voivodeship, with
the simultaneous
occurrence of areas
where it is necessary to
take measures to
increase the adequacy
of support (in particular
- among people over 50
years old (p. 213-214)

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation

particularly among
people over 50
years old, by
maintaining the
possibility of using
trainings or other
forms of obtaining
qualifications,
acquiring or
improving digital
competences, and
acquiring language
competences, aimed
at adults who are
interested in
acquiring or
improving digital
and linguistic skills,
competences or
qualifications.
Moreover, it is
recommended to
take measures
aimed at optimizing
the support in terms
of adjusting
interventions to the
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Period of implementation
(quarter)

No. Conclusion

7.

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation

Class of the
recommendation
Thematic scope

needs of target
groups.
Programme
recommendation
Education

The possibility of
choosing trainings as
part of the demand
system, adequately to
the demand, made it
possible to directly
translate identified
deficits occurring in the
labour market into
directions of continuing
education. However, in
the case of some deficit
professions, it is
impossible to provide
employees on the
labour market due to
the low level of interest
of potential participants
in activities conducted in
the demand system
(BUR – Baza Usług

Aside of the use of
MA/IB of the
the demand system, ROP PV 2021it is recommended
2027
to implement
qualifying vocational
courses, which
include support for
deficit professions.
Furthermore, it is
recommended to
direct the
information and
promotion activities
to the increase of
the interest in
participation in
measures in the
scope of continuing
education related to
deficit professions
(by engaging local

Sub-class of the recommendation
Operational programme

As part of the planned programme
documentation for the 2021-2027
financial perspective it is
recommended to include:
1) Allocate part of the funds
allocated to lifelong learning
(20%) in the supply system on
projects promoting qualifying
vocational courses.
2) Implementation of the
information campaign (on the
possibility of training in deficit
professions and the advantages
of having a profession desired
on the labor market) at the
regional level (printed materials,
press materials, campaign in the
media and social media) and at
the local level (with the help of
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Period of implementation
(quarter)

Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027
31.12.2022

No. Conclusion
Rozwojowych,
development services
database. (p.173)

Class of the
recommendation
Thematic scope

Recommendation

Addressee of the Manner of implementation
recommendation
leaders during meetings with
potential project participants).

Period of implementation
(quarter)

institutions and
public opinion
leaders in
information and
promotion
campaigns, and
highlighting the
identified
opportunities on the
labour market for
people educated in
deficit niche
professions).
Programme recommendation

Sub-class of the recommendation

Education

Operational programme

Operational
recommendation
European Funds for
Podkarpackie Voivodeship
2021-2027

Źródło: opracowanie własne.
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