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Zwiększanie szans na 
zatrudnienie osób 
pozostających bez 

pracy:

• Działanie 7.1 Poprawa 
sytuacji osób 
bezrobotnych na 
rynku pracy – projekty 
konkursowe (PI 8i)

• Działanie 7.2 Poprawa 
sytuacji osób 
bezrobotnych na 
rynku pracy – projekty 
pozakonkursowe PUP 
(PI 8i)

Wsparcie w zakresie 
promocji 

przedsiębiorczości:

• Działanie 7.3 Wsparcie 
rozwoju 
przedsiębiorczości (PI 
8iii)

• Działanie 7.7 Wsparcie 
rozwoju 
przedsiębiorczości –
ZIT (PI 8iii)

Wsparcie systemu 
opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3: 

• Działanie 7.4 Rozwój 
opieki żłobkowej w 
regionie (PI 8iv)

• Poddziałanie 6.2.2 
Infrastruktura pomocy 
społecznej, typ 
projektu 4

Wsparcie uczestnictwa 
w programach 
zdrowotnych:

• Działanie 7.6 
Programy 
profilaktyczne i 
zdrowotne w regionie 
(PI 8vi)



Skala wsparcia w obszarze rynku pracy (1)
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Wartość projektów realizowanych 
w obszarze wsparcia rynku pracy

Źródło: dane SL2014, stan na 31.03.2022.

Wartość projektów w obszarze rynku pracy wyniosła ponad 1,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE ponad 

1,0 mld zł. Najwięcej środków przeznaczono na wsparcie zatrudnienia osób pozostających bez pracy 

(alokację Działania 7.2 dodatkowo zwiększono w 2020 roku na działania antycovidowe skierowane do 

przedsiębiorstw), a najmniej na wsparcie uczestnictwa w programach zdrowotnych (pierwotną alokację 

zmniejszono o 40% m.in. ze względu na brak opracowanych regionalnych programów zdrowotnych). 



Skala wsparcia w obszarze rynku pracy (2)

Liczba uczestników w poszczególnych obszarach 
wsparcia rynku pracy

Źródło: dane SL2014, stan na 31.03.2022.

W sumie w obszarze rynku pracy udział w projektach zakończyło ponad 74 tysiące uczestników.
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Skala wsparcia w obszarze rynku pracy (3)

Najwięcej osób objęto 

wsparciem w powiecie 

mieleckim (głównie za 

sprawą projektów w zakresie 

programów zdrowotnych), w 

Rzeszowie (znaczące 

wsparcie w zakresie 

aktywizacji osób 

pozostających bez pracy) 

oraz powiecie rzeszowskim. 

W najmniejszym stopniu 

wsparcie trafiło do powiatów 

południowych. 

Liczba uczestników wsparcia 
w podziale na powiaty 

Źródło: opracowanie na podstawie 
danych SL2014, stan na dzień 
31.03.2022. 



Wsparcie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (1)
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• Wsparcie w obszarze aktywizacji osób pozostających bez pracy charakteryzuje się wysoką 

skutecznością, szczególnie w odniesieniu do osób długotrwale bezrobotnych. W 

niedostatecznym stopniu w projektach w ramach OP VII uwzględniono udział osób 

pracujących, co mogło wynikać z nieadekwatności wsparcia do potrzeb tych osób. 

Rekomenduje się przeprowadzenie kompleksowego badania  osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wyniki badania pozwoliłyby na 

trafny dobór instrumentów aktywizacji. Zaleca się także, aby wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy było przedmiotem odrębnego 

konkursu w ramach FEP 2021-2027. Jednocześnie konieczne jest promowanie konkursu 

wśród dotychczasowych beneficjentów projektów. 

• Do osiągnięcia celów Programu w większym stopniu przyczyniły się projekty 

pozakonkursowe (Działanie 7.2). W ramach projektów pozakonkursowych wartość 

wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu wynosi 89%, natomiast dla projektów konkursowych 

50,5%. 



Wsparcie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (2)
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• Za powiaty wymagające szczególnego dalszego wsparcia uznano:  powiat leski, 

bieszczadzki, przemyski, leżajski, niżański, brzozowski oraz strzyżowski. W tych powiatach 

zdiagnozowano nie tylko wysoką stopę bezrobocia, ale także inne czynniki wpływające na 

ich trudną sytuację na rynku pracy np. niską dostępność komunikacyjną, dominację 

terenów wiejskich, wysoki odsetek osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej 

itp. Rekomenduje się preferencyjne traktowanie tych powiatów w naborach w FEP 

2021-2027. 

• W projektach PUP w Działaniu 7.2 występuje adekwatny do struktury osób bezrobotnych 

w regionie udział poszczególnych grup docelowych we wsparciu tj. kobiet, osób 

długotrwale bezrobotnych, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, 

osób z niepełnosprawnościami. Dzięki temu wsparcie trafnie odpowiada na potrzeby 

regionu. Rekomenduje się wprowadzenie w FEP 2021-2027 lub w dokumentach 

uszczegóławiających Program zapisu dotyczącego konieczności zapewnienia udziału w 

projektach określonego udziału osób z grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy.



Wsparcie zatrudnienia osób pozostających bez pracy (3)
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• W latach 2013-2021 liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w regionie spadła o 

76 925, natomiast w rezultacie wsparcia w ramach PI 8i pracę podjęły/prowadziły 

działalność gospodarczą 23 983 osoby. 

• Efekty wsparcia są trwałe. Zdecydowana większość uczestników projektów tj. 89% to 

osoby, które są aktywne zawodowo, natomiast 69,2% to osoby pracujące. Zatrudnienie 

odbiorców interwencji charakteryzują się stosunkowo wysoką stabilnością - 67% 

pracujących uczestników badania to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

• Najwyższą efektywnością pod kątem zatrudnienia charakteryzują się: dotacja na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy – wszyscy uczestnicy korzystający z tej formy wsparcia podjęli 

zatrudnienie/rozpoczęli działalność gospodarczą. Na trzecim miejscu znalazły się prace 

interwencyjne – 95% uczestników pracowało lub założyło przedsiębiorstwo po 

skierowaniu na prace interwencyjne. Wysoką efektywność uzyskano także dzięki 

pośrednictwu pracy (71,2%) oraz doradztwie (63,9%) i stażom/praktykom (62,3%).



Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (1)
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• Dotacje i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymało 4748 osób 
(dotacje – 4644, pożyczki – 104);

• Stworzono 5032 nowe miejsca pracy;

• Pozytywnie można ocenić przede wszystkim efekty projektów dotacyjnych;

• W projekcie pożyczkowym nastąpiły znaczne opóźnienia, trudności z wyborem 
pośredników finansowych, projekt nie cieszy się wielkim zainteresowaniem;

• Stworzone przedsiębiorstwa jak dotychczas najczęściej są trwałe (wg badania 
ankietowego 73,2% założonych firm działa);

• Najczęściej powstawały firmy budowlane, usługowe (fryzjerstwo, kosmetyka, pranie, 
naprawa samochodów, utrzymanie porządku), a także przemysłowe (najczęściej 
zajmujące się produkcją odzieży, gotowych wyrobów tekstylnych oraz mebli). 
Odnotowano pozytywne oddziaływanie na sytuację osobistą i zdrowotną uczestnika 
(nawiązanie nowych znajomości, zmniejszenie poziomu stresu), a także wzmocnienie 
kompetencji.



Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (2)
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Przedłużanie lub zmiany w projektach powodowały nakładanie się projektów na siebie i 

realizację kilku podobnych projektów dotacyjnych na tym samym terenie jednocześnie, 

co powodowało konkurowanie beneficjentów o uczestników. Rekomenduje się więc w 

przypadku planowanego projektu niekonkurencyjnego WUP w Rzeszowie ustalenie 

nienakładających się obszarów rekrutacji dla poszczególnych filii zamiejscowych WUP.

Wskaźnik pomiaru efektu Oszacowanie 

punktowe

Założenie działalności 

gospodarczej +60 p.p.

Prowadzenie działalności 

gospodarczej w 

momencie badania

+41 p.p.

Stała praca 
+ 22 p.p.

Oszacowanie efektu netto Metodami kontrfaktycznymi oszacowano efekt netto 

przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Bez otrzymania dotacji lub pożyczki 60% odbiorców nie 

założyłoby firmy, 41% nie prowadziłoby dalej działalności 

gospodarczej w momencie badania, a 22% nie posiadałoby 

stałej pracy. 

Niektórych odbiorców dotacji (około 6%) jej otrzymanie 

odwiodło od emigracji w celach zarobkowych.

Projekty przyczyniły się do realizacji dwóch głównych celów, jakimi były: 

• wzmocnienie przedsiębiorczości w regionie,

• wsparcie grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 



Wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (1)
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• Efekty wsparcia (Poddziałanie 6.2.2)

o 7 wspartych obiektów (dostosowanych do potrzeb OzN); 

o 350 objętych wsparciem miejsc opieki;

o 398 dzieci korzystających z objętej wsparciem infrastruktury;

o 62,5 stworzonych etatów.

• Efekty wsparcia (Działanie 7.4)

o 34 nowe podmioty opieki nad dziećmi do lat 3;

o 2 129 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3;

o 3 005 rodziców/opiekunów objętych wsparciem.

• Nie odnotowano ryzyka niezachowania okresu trwałości w utrzymaniu miejsc 

wychowania przedszkolnego. Trwałość efektów podtrzymywana jest dzięki: finansowaniu 

funkcjonowania placówek ze środków własnych gmin, w tym dofinansowywaniu opłat za 

opiekę z budżetów gmin, oraz innym źródłom zewnętrznym (np. Maluch+), podnoszeniu 

kompetencji kadry, budowaniu relacji między pracownikami oraz rodzicami/opiekunami 

dzieci, rosnącemu popytowi na usługi opieki nad dziećmi do lat 3, dobrych opiniach o 

danej placówce.



Wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (2)
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• Możliwość uczestnictwa dziecka w opiece żłobkowej otworzyło rodzicom 

(szczególnie kobietom) nowe możliwości zatrudnieniowe:

o pozwoliło znaleźć pracę (spośród 1352 niepracujących uczestników wsparcia, 

978 (72,3%) znalazło pracę po zakończeniu udziału w projekcie),

o lub ją utrzymać (wśród 980 osób pracujących, lecz będących na urlopie 

rodzicielskim/ macierzyńskim, 928 osób (94,6%) pracowało po zakończeniu 

projektu). 

• Dzięki wsparciu udało się poprawić dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 na 

terenie województwa. W trakcie interwencji zwiększył się odsetek dzieci do 3 r.ż. 

objętych opieką w żłobkach (z 4,5% w 2013 r. do 14,5% w 2020 r.). W wyniku 

Programu zwiększyła się liczba miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do 3 r.ż. (z 

2 589 miejsc w 2013 r. do 9 290 miejsc w 2021 r., w tym łącznie 2 479 miejsc 

utworzonych w ramach Programu.



Wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (3)
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• W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaleca się zapewnienie 

pokrycia kosztów opieki nad dziećmi w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 wobec 

osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 

• Na obszarach słabo zurbanizowanych, o niskich wskaźnikach związanych z dostępnością 

opieki nad dziećmi do lat 3, należy wspierać rozwój innych niż żłobek i klub dziecięcy form 

opieki nad dziećmi do lat 3 (np. sieć gminnych/ międzygminnych dziennych opiekunów). 

• W ramach Poddziałania 6.2.2 nie przewidziano możliwości łączenia w ramach jednej 

inwestycji budowy/rozbudowy żłobków i przedszkoli. Nie było możliwości realizacji takiego 

przedsięwzięcia, z uwagi na rozdzielenie wsparcia w zakresie opieki żłobkowej i opieki 

przedszkolnej pod względem kategorii interwencji i podległości ministerialnej. Połączenie 

dwóch typów inwestycji byłoby korzystne, zarówno z punktu widzenia zapewnienia 

kompleksowości i ciągłości opieki nad dzieckiem i dbania o jego wszechstronny rozwój, jak 

również tworzenia warunków do powrotu opiekunów na rynek pracy. Zaleca się 

rozważenie możliwości łączenia inwestycji infrastrukturalnych dotyczących placówek 

opieki żłobkowej i przedszkolnej w ramach jednego projektu na poziomie interwencji w 

ramach Programu Maluch+ lub innej inicjatywy, finansowanej z Krajowego Planu 

Odbudowy i Zwiększania Odporności lub środków krajowych. 



Wsparcie uczestnictwa w programach zdrowotnych (1)
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Efekt w postaci poprawy dostępu do 
usług profilaktyki był nierównomierny 
w regionie. Analiza rozkładu 
terytorialnego uczestniczek projektów 
wskazuje na umiarkowany wpływ 
wsparcia w niektórych powiatach 
stanowiących „białe plamy” w zakresie 
profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki 
macicy.

Liczba uczestniczek projektów w 
zakresie profilaktyki raka piersi oraz 
raka szyjki macicy (nabór w 2017 roku)



Wsparcie uczestnictwa w programach zdrowotnych (2)
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Liczba i udział kobiet objętych profilaktyką w województwie podkarpackim  

W projektach Działania 7.6 
zaplanowano do wsparcia:

• ponad 15 tys. kobiet w 
zakresie profilaktyki raka 
szyjki macicy (18%
wszystkich kobiet 
objętych profilaktyką w 
latach 2017-2020), 

• ponad 19 tys. kobiet w 
zakresie profilaktyki raka 
piersi (10% wszystkich 
zbadanych).
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Liczba przebadanych kobiet ogółem

% rocznej populacji do przebadania objętej profilaktyką

w zakresie raka szyjki macicy 

w zakresie raka piersi

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMP NFZ (Mapa potrzeb na lata 
2022-2026; Czynniki ryzyka i profilaktyka ; data dostępu 13.08.2022).

Można zatem uznać, że skala 
wsparcia z RPO WP 2014-2020 
jest znacząca.



Wsparcie uczestnictwa w programach zdrowotnych (3)
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Wysoko należy ocenić efekty zdrowotne. W dużym stopniu zwiększyła się wiedza i 

świadomość na temat profilaktyki zdrowia a także wzrosła motywacja do prowadzenia 

regularnych badań. Szczególnie pozytywnie należy ocenić efekty w tym zakresie wśród 

mężczyzn – uczestników programu w zakresie profilaktyki jelita grubego. 

Rekomenduje się kontynuację wdrażania programów zdrowotnych na terenie 

powiatów stanowiących „białe plamy”, a także kontynuację rozwiązań zwiększających 

dostępność do profilaktyki na obszarach o największych deficytach – obszarach 

wiejskich i słabiej zaludnionych. 

O ile będzie to możliwe, potrzebne byłoby zapewnienie dostępu do badań jak najbliżej 

miejsca zamieszkania uczestnika (premiowanie liczby punktów, w których prowadzone 

są badania profilaktyczne (w lokalnych ośrodkach zdrowia) oraz liczbę punktów 

mobilnych). 

Rekomenduje się, aby kierować wsparcie do jak najszerszych grup odbiorców, tak jak 

ustanowiono to w RPO WP 2014-2020. Jak wynika z badań przeprowadzonych w innych 

regionach, zawężanie grup docelowych generowało nie tylko trudności z rekrutacją, ale 

też poczucie wykluczenia u osób, które chciałyby, ale nie mogły skorzystać ze wsparcia.



Dziękuję za uwagę!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
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