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Analiza społeczno-gospodarcza – rynek pracy

dane w % 

źródło: GUS, BDL



Analiza społeczno-gospodarcza – rynek pracy

dane w tyś osób.

źródło: GUS, BDL

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet i mężczyzn. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w tym kobiet.
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Liczba  osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
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Liczba  osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.



Analiza społeczno-gospodarcza – rynek pracy
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Stopa bezrobocia ze względu na miejsce zamieszkania.

dane w %.
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Analiza społeczno-gospodarcza – opieka żłobkowa

Opracowanie własne  ROT na 

podstawie danych GUS.

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach według powiatów w 2016 r.



Analiza społeczno-gospodarcza – przedsiębiorczość

• Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym w województwie podkarpackim jest najniższa
w skali kraju (w przypadku przedsiębiorstw dużych – pow. 250
pracowników – Podkarpackie znajduje się na 10 miejscu wśród
województw).

• Większość (61,6%) jendnoosobowych działalności gospodarczych
(dane dla osób samozatrudnionych, nie zatrudniających
pracowników) prowadzą mężczyźni, odsetek kobiet zakładających
własne firmy był najwyższy w latach 2013-2014 (45,2%) -
największa liczba przyznanych dotacji na zakładanie działalności
gospodarczej.

• Najniższy w Polsce wskaźnik osób w wieku aktywności zawodowej
(25-64 lata) biorących udział w ostatnich 4 tygodniach w edukacji
i/lub szkoleniu.



Analiza społeczno-gospodarcza – ubóstwo

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych

dane w %.

źródło: GUS



Analiza społeczno-gospodarcza – edukacja

• Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie jest w pełni
zadowalający – województwo jest na 12 miejscu, jeżeli chodzi
o wskaźnik liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej
na 1000 dzieci w wieku 3-5 lat, jak również jeżeli chodzi
o wskaźnik dzieci w wieku 3-5 na jedno miejsce w placówce
wychowania przedszkolnego.

• Odsetek osób wybierających w ramach kształcenia
ponadgimnazjalnego szkołę o profilu zawodowym rośnie –
a szkołę ogólną (liceum ogólnokształcące) – maleje (różnice od
0,78 do 2,12% w ciągu ostatnich 3 lat szkolnych). Wybór szkół
o profilu zawodowym jest większy niż szkół ogólnokształcących
(w roku szkolnym 2016/17 45,12% absolwentów gimnazjów
wybrało liceum ogólnokształcące, przy uwzględnieniu nauki
w szkołach policealnych – odsetek ten maleje do 39,17%).



Analiza społeczno-gospodarcza – kształcenie
ustawiczne

• Zdaniem ponad połowy respondentów (54,3%) kształcenie ustawiczne
pracowników przedsiębiorstw jest potrzebne.

• Jedynie w 1/3 przedsiębiorstw pracownicy uczestniczyli w kształceniu ustawicznym
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

• Polityka szkoleniowa w większości przedsiębiorstw opiera się na działaniach
akcyjnych, a nie planowych.

• W większości firm prowadzących kształcenie ustawiczne pracowników (64,3%)
w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponoszono wydatki na ten cel – ponad ¾
przedsiębiorców z tej grupy (77,6%) korzystała w tym celu ze środków własnych
przedsiębiorstwa.

• Zdecydowana większość przedsiębiorców (88,5%) nie zna możliwych źródeł
zewnętrznego finansowania kształcenia ustawicznego bądź nie potrafi odnieść się
do tej kwestii.

• Ocena poziomu jakości i użyteczności kształcenia przez przedsiębiorców jest
problematyczna – 68,2% osób nie miało zdania w kwestii jakości kształcenia
ustawicznego, w którym uczestniczyli osobiście lub uczestniczyli ich pracownicy.

Na podstawie badania reprezentatywnego dla przedsiębiorców w woj. podkarpackim dot. kształcenia ustawicznego pracowników w ramach polityki kadrowej firmy

(Rzeszów, październik 2017 – badanie zlecone przez WUP w Rzeszowie).



Doświadczenia wynikające z oceny wniosków
w ramach RPO WP 2014-2020 – obszar EFS

czynniki zewnętrzne

• trudne grupy docelowe - spadek stopy bezrobocia
rejestrowanego, zmiana struktury osób bezrobotnych
powoduje konieczność angażowania większych nakładów
na aktywizację zawodową,

• obniżenie aktywności zawodowej - mniejsze
zainteresowanie formami wsparcia oferowanymi
w ramach projektów realizowanych w ramach RPO WP
2014-2020,



Doświadczenia wynikające z oceny wniosków
w ramach RPO WP 2014-2020 – obszar EFS c.d.

• niewystarczająca analiza problemów i potrzeb
planowanych do objęcia wsparciem grup docelowych –
optymistyczne założenia dotyczące rekrutacji i realizacji
projektów zwłaszcza w obszarze podnoszenia kwalifikacji
i kompetencji (w tym językowych, komputerowych),

• problem z obowiązkową efektywnością zatrudnieniową
– trudności z osiągnięciem założonych pierwotnie
wartości wskaźników,

• dostosowanie form i zakresu wsparcia do oczekiwań
uczestników i potrzeb rynkowych.



Doświadczenia wynikające z oceny wniosków
w ramach RPO WP 2014-2020 – obszar EFS c.d.

przygotowanie wniosków

• sposób doboru i pomiaru wskaźników – nieprecyzyjne
zapisy dotyczące sposobu pomiaru wskaźników, duża
liczba wskaźników specyficznych,

• niespójność opisu zadań z budżetem i wskaźnikami,

• stosowanie skrótów oraz niespójności opisów
w poszczególnych częściach wniosku,

• załączniki,

• kryteria premiujące.



Doświadczenia wynikające z oceny wniosków
w ramach RPO WP 2014-2020 – obszar EFS

Dofinansowanie

Rekrutacja

Realizacja zadań

Rozliczenie projektu

ZAKONCZENIE PROJKETU -SUKCES



Dziękuję za uwagę.


