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9.6 Tabela prezentująca syntetyczne odpowiedzi na pytania badawcze  

Pytanie badawcze Syntetyczna odpowiedź na pytanie badawcze 

1. Jaka jest teoria zmiany 

wsparcia (logika interwencji) 

w zakresie wspierania 

dostępu do zatrudnienia i 

promowania 

przedsiębiorczości wśród 

osób w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy i 

mających utrudniony dostęp 

do rynku pracy oraz 

utrzymania aktywności 

zawodowej? Czy zastosowana 

logika interwencji 

pozwoli/pozwoliła na 

osiągnięcie spodziewanych 

wyników interwencji w 

ramach RPO WP 2014-2020?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) zdiagnozowano problem rosnącego bezrobocia w 

regionie, stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, 

wysoki odsetek osób powyżej 50 roku oraz osób długotrwale 

bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych, a także brak doświadczenia 

zawodowego oraz krótki staż pracy wśród osób długotrwale bezrobotnych. 

Ponadto w regionie nastąpił wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym 

niemobilnym oraz poprodukcyjnym przy jednoczesnym spadku liczby 

ludności w wieku przedprodukcyjnym. Zidentyfikowano także niski 

wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Znaczną liczbę 

bezrobotnych stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie. W 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy znajdowali się też rolnicy i ich rodziny 

oraz osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne i tzw. ubogie 

pracujące. Ponadto, osoby bierne zawodowo były słabo przygotowane do 

wejścia na rynek pracy. Zaproponowane w  programie działania służące 

aktywizacji z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy, należy 

uznać za trafne względem zidentyfikowanych potrzeb (więcej w rozdz. 

3.1). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) interwencja 

miała odpowiedzieć na niekorzystną sytuację na rynku pracy, wyrażającą 

się w małej liczbie podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie – miejsc 

pracy, a także na wysokie bezrobocie, zjawisko bierności zawodowej oraz 

trudności z utrzymaniem i znalezieniem pracy w grupach znajdujących się 

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby długotrwale 

bezrobotne, w wieku 50+, rolnicy i członkowie rodzin, osoby z rodzin 

wielodzietnych). Teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie 

promocji przedsiębiorczości była trafna i odpowiadała problemom, jednak 

może ona tylko częściowo odpowiedzieć na najważniejsze problemy na 

rynku pracy województwa (część grup docelowych nie ma odpowiednich 

zasobów społecznych, energetycznych i psychologicznych, by założyć 

własną firmę) (więcej w rozdz. 4.1). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) interwencja stanowiła odpowiedź na 

problem niskiej dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w 

porównaniu do innych województw, w szczególności poza obszarami 

miejskimi, niewystarczającą bazę infrastrukturalną instytucji oferujących 

usługi opieki nad dziećmi do lat 3 oraz niższy poziom aktywności 

zawodowej kobiet niż mężczyzn, wynikający zwłaszcza z potrzeby opieki 

nad dzieckiem. Zaproponowane w Programie działania w postaci 

budowy/rozbudowy i wyposażenia placówek opieki (EFRR) oraz wsparcie 
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tworzenia nowych podmiotów i miejsc opieki, także w formie dziennego 

opiekuna (EFS) należy uznać za trafnie dobrane w stosunku do 

zidentyfikowanych potrzeb (więcej w rozdz. 5.1). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

interwencja miała odpowiedzieć na problemy takie jak: wzrost wśród 

chorób tzw. para zawodowych: schorzenia kręgosłupa, sercowo-

naczyniowe, psychiczne; wzrost liczby osób z chorobami układu krążenia, 

wyższy niż średnio w kraju udział chorób lub niepełnosprawności jako 

przyczyna bierności zawodowej; niższa niż przeciętnie w kraju zgłaszalność 

na badania przesiewowe; brak programów profilaktycznych dotyczących 

najczęściej występujących schorzeń. Trafność udzielonego wsparcia, mimo 

jego znacznego okrojenia tematycznego (ograniczenie do programów 

zdrowotnych w zakresie profilaktyka raka piersi, raka szyjki macicy i raka 

jelita grubego), należy ocenić wysoko pod względem rodzaju i zakresu 

świadczonych usług (więcej w rozdz. 6.1). 

2. Jaka jest skuteczność 

wsparcia w ramach osi 

priorytetowej VII i VI 

(Działanie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 

7.6, 7.7 i Poddziałanie 6.2.2, 

typ projektu 4)?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) zidentyfikowano zadowalający poziom kontraktacji 

oraz postępów rzeczowych i finansowych w projektach. Ponadto, 

przekroczono założone wartości docelowe większości wskaźników 

rezultatu. Z badania wynika, że projekty są zróżnicowane pod kątem 

skuteczności – wyższa charakteryzują się działania realizowane przez PUP. 

Pozytywnie oceniono także działania techniczno-organizacyjne 

podejmowane przez IP/IZ, w tym zmiany kryteriów wyboru projektów. 

Pomimo trudności w realizacji wsparcia m.in. powodowanych pandemią 

COVID-19, rezygnacją uczestników w trakcie projektów, czy też 

trudnościami w rekrutacji, osiągnięto założone cele. Wobec tego, można 

powiedzieć, że wsparcie w ramach Działania 7.1 i Działania 7.2 

charakteryzuje się wysoką skutecznością  (więcej w rozdz. 3.2). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) stworzono 5032 

miejsca pracy, a 4748 osób otrzymało wsparcie na założenie działalności 

gospodarczej. Postęp rzeczowy znacząco przekroczył plany w przypadku 

wsparcia bezzwrotnego, jednak w przypadku pożyczek jest on niższy niż 

planowano ze względu na trudności z wyłonieniem pośredników 

finansowych i małe zainteresowanie tymi działaniami. Projekty dotacyjne 

odpowiadają za 98% stworzonych miejsc pracy (więcej w rozdz. 4.2). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) w przypadku inwestycji  

infrastrukturalnych wszystkie zakontraktowane projekty zostały 

zakończone, a wartości docelowe wskaźników programowych - osiągnięte. 

Działanie 7.4 charakteryzowało się dużym zainteresowaniem, co 

spowodowało zwiększenie alokacji. Rozwiązano 6 umów o dofinansowanie 
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(głównie w wyniku problemów lokalowych beneficjentów), przez co 

niewykorzystana alokacja zostanie przesunięta do innego Działania. 

Wartości wskaźników rzeczowych w Działaniu 7.4 zostały osiągnięte na 

zadowalającym poziomie, co wskazuje na skuteczność we wdrażaniu 

interwencji (więcej w rozdz. 5.2). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

postępy rzeczowe są wyższe niż postępy finansowe. Wartości docelowe 

wskaźników programowych zostały przekroczone, a przewidywać można, 

że jeszcze wzrosną, kiedy zrealizowane zostaną wszystkie działania w 

projektach. Zakontraktowano całą dostępną alokację (obniżoną o 40% w 

stosunku do pierwotnych założeń) (więcej w rozdz. 6.2.1). 

3. W jakim stopniu wsparcie 

w ramach osi priorytetowej 

VII i VI (Działanie 7.1, 7.2, 7.3, 

7.4, 7.6, 7.7 i Poddziałanie 

6.2.2, typ projektu 4) 

odpowiadało najważniejszym 

potrzebom w regionie?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) wsparcie w dużym stopniu odpowiadało 

najważniejszym potrzebom w regionie. 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. Najwyższy procentowy udział 

uczestników, którzy pracowali/rozpoczęli działalność gospodarczą w 

spadku liczby osób bezrobotnych  odnotowano w powiatach: przemyskim 

(74% ), miasta Rzeszów (63,9%), leżajskim (55,8%), bieszczadzkim (45,5%), 

przeworskim (41,6%), kolbuszowskim (41%). Wszystkie powiaty, gdzie 

odnotowano najwyższy odsetek z wyjątkiem miasta Rzeszów i powiatu 

kolbuszowskiego, miały w 2013 roku wyższą niż średnia województwa 

stopę bezrobocia. Ponadto powiat bieszczadzki oraz przemyski należały do 

grupy powiatów ze stopą bezrobocia wyższą niż 20%. Wg deklaracji 

uczestników i beneficjentów projektów wsparcie w dużym stopniu 

przyczyniło się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy (więcej w 

rozdz. 3.3.1). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) wsparcie 

odpowiadało zdiagnozowanym potrzebom, choć potrzeby te (tworzenie 

nowych miejsc pracy i dostęp do finansowania działalności gospodarczej) 

są nadal aktualne, gdyż w całej Polsce wsparcie RPO spowodowało 

pozytywne zmiany, ale województwo podkarpackie nadal wypada słabo na 

tle innych regionów (więcej w rozdz. 4.3.1). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) interwencja zdecydowanie 

odpowiedziała na potrzeby w województwie podkarpackim związane z 

rozwojem opieki żłobkowej, jednak potrzeby w regionie są nadal znaczne. 

RPO WP 2014-2020 został również odpowiednio zaadresowany do osób 

mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki 
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nad dziećmi do lat 3. Możliwość uczestnictwa dziecka w opiece żłobkowej 

otwiera rodzicom nowe możliwości zatrudnieniowe i likwiduje bariery 

opóźniające moment podjęcia pracy lub powrotu do niej po dłuższej 

przerwie. Zaprezentowane w raporcie dane wyraźnie wskazują, że kobiety 

w wieku, w którym statystycznie sprawują opiekę nad małymi dziećmi, są 

w zdecydowanie mniejszym stopniu obecne na rynku pracy, a Program 

umożliwił wielu z nich wyjście z niekorzystnej sytuacji (więcej w rozdz. 

5.3.1). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

wsparcie w dużym stopniu odpowiadało na deficyty w dostępności do 

profilaktyki nowotworów. Skala wsparcia jest znacząca na tle programów 

profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Waga wsparcia jest tym 

większa, że nadal zgłaszalność na badania profilaktyczne w regionie jest 

niezadowalająca, a poziom zachorowalności na nowotwory zwiększa się 

(więcej w rozdz. 6.3.1). 

4. Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu interwencja wpłynęła 

na zwiększenie oraz 

utrzymanie zatrudnienia, 

rozwój przedsiębiorczości, 

kondycję przedsiębiorstw 

oraz dostępność usług 

profilaktyki?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) wsparcie w dużym stopniu wpłynęło na 

zwiększenie zatrudnienia. Wyniki badania wskazują, że w ramach PI 8i 

osiągnięto zarówno wysoko zadowalające efekty planowane tj. w obszarze 

zatrudnienia osób pozostających bez pracy, jak efekty nieplanowane tj. 

pozytywny wpływ wsparcia na sytuację osobistą/społeczną jego 

odbiorców . Świadczą o tym znacznie wyższe niż się spodziewano 

osiągnięte wartości docelowe wskaźników rezultatu, a także dane 

dotyczące udziału uczestników projektów w spadku liczby osób 

bezrobotnych w regionie oraz ogólne zadowolenie beneficjentów z 

osiągniętych efektów. Można zatem powiedzieć, że wsparcie w dużym 

stopniu wpłynęło na zwiększenie zatrudnienia (więcej w rozdz. 3.3.1). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) wsparcie 

wpłynęło pozytywnie na rozwój przedsiębiorczości. Podmioty stworzone w 

ramach Działania 7.3 stanowią 4,4% wszystkich podmiotów 

gospodarczych, jakie powstały w tym czasie. Wartość ta wydaje się 

niewielka, jednak mając na względzie także drugi cel działania, jakim jest 

aktywizacja osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, 

można uznać, że wpływ RPO w tym zakresie jest istotny (więcej w rozdz. 

4.3.1). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) projekty infrastrukturalne w sposób 

bezpośredni przyczyniły się do zwiększenia zatrudnienia w gminach 

objętych wsparciem. We wspartych placówkach utworzono 62,5 etatu, tj. 

zatrudniono pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi. 

Interwencja wpłynęła na poziom zatrudnienia we wspartych gminach 
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także w sposób pośredni – stworzenie infrastruktury opieki nad dziećmi do 

lat 3 dało bowiem rodzicom możliwość pozostawienia dziecka pod opieką 

profesjonalnych opiekunów oraz podjęcia/powrotu do pracy. Interwencja 

wpłynęła też na zwiększenie i utrzymanie zatrudnienia w przypadku 

zdecydowanej większości uczestników projektów Działania 7.4. Osoby, 

które nie podjęły aktywności zawodowej to zazwyczaj te, które 

zrezygnowały z otwierania własnej działalności w związku z pandemią, 

zmieniły swoje plany w wyniku zmiany sytuacji prywatnej (np. kolejna 

ciąża) czy w wyniku zdarzeń losowych (więcej w rozdz. 5.3.1). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

ze względu na konieczność ograniczenia typów projektów w Działaniu 7.6 i  

obniżenie alokacji o prawie 40%, można mówić o ograniczonych efektach 

wsparcia w zakresie poprawy dostępu do usług profilaktyki chorób 

negatywnie wpływających na rynek pracy. Dodatkowo analiza rozkładu 

terytorialnego uczestników projektów w zakresie profilaktyki raka piersi 

oraz raka szyjki macicy wskazuje na umiarkowany wpływ wsparcia na 

dostępność usług profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy w 

niektórych powiatach stanowiących „białe plamy”. Rozkład terytorialny 

wsparcia nie do końca odpowiada potrzebom (więcej w rozdz. 6.3.2). 

5. Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu interwencja okazała 

się przydatna w kontekście 

zdiagnozowanych problemów 

oraz przyczyniła się do 

zaspokojenia potrzeb grup 

docelowych/ostatecznych 

odbiorców wsparcia w 

ramach poszczególnych 

Działań objętych badaniem 

wchodzących w skład 

interwencji w obszarze 

zatrudnienia i rynku pracy?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) interwencja okazała się przydatna w kontekście 

zdiagnozowanych problemów oraz w dużym stopniu przyczyniła się do 

zaspokojenia potrzeb grup docelowych/ostatecznych odbiorców wsparcia. 

Świadczy o tym podobna do struktury osób bezrobotnych w regionie pod 

względem cech społeczno-demograficznych, struktura osób 

uczestniczących w projektach w ramach PI 8i; zdiagnozowany pozytywny 

wpływ wsparcia na poszczególne aspekty życia uczestników projektów a 

także wysoki odsetek deklaracji uczestników dotyczących stopnia 

dopasowania działań ich potrzeb (więcej w rodz. 3.3.2). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) projekty z 

zakresu promocji przedsiębiorczości były dobrze dostosowane do potrzeb 

uczestników i przyczyniły się do ich zaspokojenia. Należy jednak zauważyć, 

że wsparcie de facto najczęściej trafia do osób, których sytuacja nie jest 

najgorsza i które już na starcie posiadają pewne zasoby ułatwiające im 

odnalezienie się na rynku pracy (wiek poniżej 50 roku życia, stosunkowo 

wysokie wykształcenie) (więcej w rozdz. 4.3.2). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) budowa/rozbudowa placówek 

stanowiła istotne wsparcie dla grupy docelowej w poszczególnych gminach 

i przyczyniła się do zaspokojenia ich potrzeb w kwestii pozostawienia 

dziecka pod profesjonalną opieką. Dzięki interwencji około 350 rodzin 
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zyskało nowe możliwości w kwestii podjęcia zatrudnienia lub powrotu do 

pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Wsparcie w zakresie 

Działania 7.4 zostało dobrze zaadresowane, biorąc pod uwagę problemy 

związane z aktywnością zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi, 

w szczególności kobiet, diagnozowane w województwie. Struktura 

uczestników biorących udział w projektach pozwala wnioskować o 

ukierunkowaniu wsparcia do najbardziej potrzebujących grup. 63,7% 

ankietowanych uczestników projektów określiło, że wsparcie zostało 

bardzo dobrze dopasowane do ich potrzeb (10 punktów na 10-punktowej 

skali ocen). Działanie 7.4 umożliwiło zlikwidowanie bariery w dostępie do 

zatrudnienia, specyficznej dla młodych rodziców, powstającej w wyniku 

braku możliwości zapewnienia instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 

(więcej w rozdz. 5.3.3). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

wsparcie było przydatne w kontekście zdiagnozowanych problemów. 

Zaspokojono potrzeby uczestników, jakim była niedostateczna dostępność 

do badań profilaktycznych oraz wiedzy na temat chorób. Uczestnicy 

podkreślali, że udział w projekcie był łatwy i dostosowany do ich 

możliwości czasowych (więcej w rozdz. 6.3.3). 

6. Czy, a jeśli tak to w jakim 

stopniu interwencja wpłynęła 

na sytuację osób, które 

skorzystały ze wsparcia 

(uczestników projektów)? 

Jakie zmiany zaobserwowano 

w tym zakresie?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) interwencja wpłynęła w dużym stopniu na 

poprawę sytuacji osób w niej uczestniczących na rynku pracy – umożliwiła 

znalezienie pracy/podjęcie działalności gospodarczej i podniesienie 

kwalifikacji. Ponadto, interwencja miała także znaczący wpływ na poprawę 

sytuacji społecznej uczestników wsparcia głównie poprzez umożliwienie im 

nawiązania nowych kontaktów, a także podniesienie samooceny (więcej w 

rozdz. 3.3.2).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) większość 

uczestników twierdzi, że uczestnictwo w projektach przyczyniło się do 

poprawy ich sytuacji na rynku pracy (wskazuje tak 63,8%) i jest to 

najwyższy odsetek takich odpowiedzi w porównaniu z uczestnikami innych 

Działań Osi Priorytetowej VII. U większości uczestników przyczyniło się ono 

także do poprawy ich kwalifikacji i kompetencji, a u wielu także do 

zdobycia nowych kontaktów i znajomości, do poprawy zdrowia 

psychicznego i samooceny, a także do poprawy sytuacji w zakresie łączenia 

życia prywatnego i zawodowego ze względu na elastyczny czas pracy we 

własnej firmie (więcej w rozdz. 4.3.2). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4) uczestnictwo w projektach przyniosło rodzicom/ opiekunom wiele 

korzyści. Zaliczyć do nich można przede wszystkim uzyskanie zatrudnienia, 

możliwość aktywnego poszukiwania pracy, udział w 
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kursach/szkoleniach/studiach i podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji 

zawodowych, poprawę w zakresie łączenia życia zawodowego i 

prywatnego, i wreszcie pozytywną zmianę sytuacji prywatnej (zawieranie 

nowych znajomości, kontakt z ludźmi). 63,7% ankietowanych uczestników 

projektów wskazało, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do 

poprawy ich sytuacji związanej z pracą. Dzięki wsparciu pochodzącemu z 

Działania 7.4, spośród 1352 uczestników niepracujących ogółem, 978 osób 

(72,3%) po opuszczeniu programu pracowało (więcej w rozdz. 5.3.3). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

wsparcie miało marginalny wpływ na zmianę sytuacji zawodowej 

uczestników (są to przeważnie osoby pracujące lub na emeryturze/rencie), 

natomiast wysoko należy ocenić efekty zdrowotne. Projekty wpłynęły na 

zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki wybranych chorób, a także 

zwiększenie motywacji do prowadzenia regularnych badań. Potwierdzenie 

swojego stanu zdrowia, daje uczestniczkom i uczestnikom duży komfort 

psychiczny. Innym efektem jest zmiana postrzegania systemu opieki 

zdrowotnej – możliwość udziału w badaniach bez zapisywania się, 

oczekiwania i pozyskiwania skierowania było dla niektórych uczestników 

zaskoczeniem i dało poczucie, że nie jest tak trudno zadbać o swoje 

zdrowie bez nadmiernego wysiłku (więcej w rozdz. 6.3.3). 

7. Jaki jest wpływ interwencji 

na sytuację utworzonych 

przedsiębiorstw?  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) sytuacja 

większości stworzonych firm jest dobra, choć rzadko powstają w nich 

dodatkowe miejsca pracy – jedynie w ok. 20% pracują także inne osoby 

poza właścicielem. Jednocześnie co czwarty uczestnik prowadzący firmy 

planuje zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

Zdaniem większości beneficjentów wsparcie przyczyniło się do wzrostu 

poziomu przedsiębiorczości w województwie (więcej w rozdz. 4.3.3). 

8. Jaka jest dostępność do 

usług opieki nad dzieckiem w 

wieku do lat 3 w 

województwie podkarpackim 

i jak zmieniała się po 

interwencji?  

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) przeanalizowane zmiany we 

wskaźnikach dotyczących liczby dzieci uczęszczających do żłobków i 

klubów dziecięcych, a także w dostępnych miejscach opieki w 

województwie, są bardzo pozytywne dla ogółu województwa. 

Zdecydowanie najlepszą dostępnością przez cały analizowany okres 

charakteryzowały się jednak obszary miejskie, co nie uległo zmianie po 

interwencji w ramach Poddziałania 6.2.2 oraz Działania 7.4. Duża poprawa 

nastąpiła w gminach wiejskich, które na etapie programowania 

perspektywy unijnej 2014-2020 miały znikomy dostęp do opieki 

żłobkowej, a wręcz występował on w jednostkowych przypadkach. To 

właśnie gminy wiejskie zyskały względnie najwięcej nowych miejsc w 

żłobkach dzięki Programowi. Znacznie poprawił się także terytorialny 

rozkład ogólnej dostępności miejsc, choć w województwie wciąż wiele 
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dzieci nie uczęszcza w swoich gminach do żłobków. Kumulacja takich 

obszarów związana jest przede wszystkim z przygranicznym charakterem 

województwa, występowaniem obszarów górskich oraz związaną z tym 

niższą gęstością zaludnienia (więcej w rozdz. 5.3.2). 

9. Czy wzrosła dyspozycyjność 

rodziców/opiekunów 

prawnych małych dzieci 

(głównie kobiet) i jak 

przełożyło się to na wzrost ich 

aktywności na rynku pracy?  

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4) zauważalnie wzrosła dyspozycyjność rodziców/ opiekunów, co miało 

bezpośrednie przełożenie na ich sytuację na rynku pracy. Uczestnictwo 

dziecka w opiece żłobkowej otworzyło rodzicom/ opiekunom możliwości 

poszukiwania i/lub podjęcia pracy na pełny etat oraz rozwoju zawodowego 

i osobistego (więcej w rozdz. 5.3.3). 

10. Czy, a jeśli tak to, w jakim 

stopniu zwiększyła się 

świadomość potrzeby 

wykonywania badań 

profilaktycznych u 

mieszkańców województwa 

podkarpackiego?  

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

zgodnie z deklaracjami uczestników, w dużym stopniu zwiększyła się 

wiedza i świadomość na temat profilaktyki zdrowia a także wzrosła 

motywacja do prowadzenia regularnych badań. Szczególnie pozytywnie 

należy ocenić wysokie efekty w tym zakresie wśród mężczyzn – 

uczestników programu w zakresie profilaktyki jelita grubego. Odnotowano 

także efekt skali – część uczestników deklaruje, że w wyniku udziału w 

programie zdrowotnym, zaczęli ogólnie bardziej dbać o swoje zdrowie i 

poddawać się innym badaniom. Objęli tym także innych członków swoich 

rodzin (więcej w rozdz. 6.3.3). 

11. Czy, a jeśli tak to, w jakim 

stopniu projekty w obszarze 

zatrudnienia i rynku pracy w 

ramach poszczególnych 

Działań objętych badaniem 

wpisują się w 

regionalne/inteligentne 

specjalizacje?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) same projekty nie wpisywały się w Regionalne 

Inteligentne Specjalizacje. Niemniej jednak, w efektach projektów widać 

odniesienie do RIS tj. niektórzy uczestnicy projektów pracują  w branżach 

wpisujących się w RIS lub prowadzą działalność gospodarczą w tych 

obszarach. Oznacza to, że choć w małym stopniu, to projekty w obszarze 

aktywizacji osób pozostających bez pracy przyczyniają się pośrednio do 

rozwoju RIS w regionie (więcej w rozdz. 3.3.3).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) największą 

grupę powstałych podmiotów stanowią firmy budowlane, usługowe 

(fryzjerstwo, kosmetyka, pranie, naprawa samochodów, utrzymanie 

porządku), a także przemysłowe (najczęściej zajmujące się produkcją 

odzieży, gotowych wyrobów tekstylnych oraz mebli). W inteligentne 

specjalizacje wpisuje się 16,3% powstałych podmiotów, najwięcej – w 

specjalizację „jakość życia” (więcej w rozdz. 4.3.4). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

(Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) wsparcie częściowo wpisuje się w 

inteligentną specjalizację Jakość życia. W ramach tejże specjalizacji 

promowane są m. in. działania w obszarze eko-technologii, zakładające 

wykorzystanie OZE. W części projektów stosowano bowiem rozwiązania 
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wykorzystujące panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Służyły one nie 

tylko minimalizacji negatywnego wpływu projektu na środowisko (w myśl 

zasady zrównoważonego rozwoju), ale także obniżeniu kosztów 

użytkowania wspartej infrastruktury (więcej w rozdz. 5.3.4). 

12. W jakim stopniu uzyskane 

dotychczas efekty wsparcia 

można uznać za trwałe?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) wsparcie okazało się być w dużym stopniu trwałe. 

Świadczy o tym przede wszystkim wysoki odsetek uczestników, którzy są 

aktywni zawodowo, również kilka lat po zakończeniu udziału w projekcie. 

Ponadto uczestnicy w dużym stopniu wykorzystują wiedzę i umiejętności 

zdobyte w trakcie projektu przez odbiorców interwencji (więcej w rozdz. 

3.4).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) trwałość 

rozumiana jako przeżywalność badanych firm jest na razie bardzo wysoka 

– działa 73,2% założonych firm. Jednocześnie wiarygodne dane będzie 

można uzyskać, gdy minie 30 miesięcy od założenia ostatniej firmy. 

Najważniejsze czynniki trwałości wg uczestników to samo otrzymanie 

wsparcia finansowego, pomysł na produkt, popyt lub koniunktura w 

branży, doświadczenie, wytrwałość i determinacja (więcej w rozdz. 4.4). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) nie odnotowano trudności w związku 

z zachowaniem trwałości w zrealizowanych projektach infrastrukturalnych. 

Jak wynika z badania ilościowego oraz studium przypadku, wsparte 

placówki funkcjonują, a zakupiony sprzęt jest nadal wykorzystywany. 

Trwałość efektów inwestycji infrastrukturalnych udaje się podtrzymać  

dzięki finansowaniu funkcjonowania placówek ze środków własnych gmin, 

opłat i innych źródeł zewnętrznych (np. Maluch+), stałemu podnoszeniu 

kompetencji kadry oraz budowaniu i zacieśnianiu relacji między 

pracownikami oraz rodzicami/opiekunami dzieci, a także rosnącemu 

popytowi na usługi opieki nad dziećmi do lat 3. Jak wynika z badania, nie 

będzie problemów z zachowaniem trwałości miejsc opieki w ramach 

Działania 7.4. Zapotrzebowanie na nie wciąż jest znaczne, a dobre opinie o 

żłobkach powodują rosnące zainteresowanie. Ponadto, rodzice 

uczestniczący w projektach chętnie korzystają z opieki dla kolejnych 

swoich dzieci. Często liczba zgłoszeń do żłobków wciąż przewyższa 

możliwości placówek, a w gminach trwają dyskusje na temat możliwości 

otwierania kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (więcej w rozdz. 

5.4). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

dzięki możliwości zakupu sprzętu medycznego wzmocnił się w niewielkim 

stopniu potencjał instytucjonalny podmiotów świadczących usługi 

zdrowotne (jedynie w czterech dokonano zakupu sprzętu do prowadzenia 
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badań). Trwałym efektem projektów jest podniesienie wiedzy 

pracowników podmiotów realizujących usługi zdrowotne, co wzmacnia 

dodatkowo potencjał beneficjentów do realizowania podobnych działań w 

przyszłości. Trudno jest jednoznacznie ocenić trwałość projektów w 

postaci podniesienia świadomości mieszkańców na temat chorób 

nowotworowych i potrzeby profilaktyki. Wyniki badania ilościowego wśród 

uczestników są obiecujące – większość deklaruje wzrost wiedzy i 

motywacji do badań (więcej w rozdz. 6.4). 

13. Jak należy ocenić 

efektywność realizowanych 

projektów?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) interwencja charakteryzuje się wysoką 

efektywnością. Przy kosztach zgodnych z zakładanymi w Programie, 

uzyskano większe niż się spodziewano rezultaty. Biorąc pod uwagę 

skuteczność wsparcia, a także efektywność poszczególnych form wsparcia i 

efektywność kosztową projektów należy stwierdzić, że projekty 

pozakonkursowe charakteryzują się wyższą efektywnością niż projekty 

konkursowe. Najwyższą efektywnością kosztową charakteryzuje się 

wsparcie kierowane do osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych. Najniższą zaś do osób biernych zawodowo oraz rolników i 

członków ich rodzin. Pod względem form wsparcia najbardziej efektywne 

w aktywizacji osób pozostających bez pracy okazały się dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy. Wysoką efektywność uzyskano także poprzez 

stosowanie prac interwencyjnych oraz dzięki pośrednictwu pracy (więcej 

w rozdz. 3.5).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) projekty z są 

specyficzne, gdyż działania i kwoty wsparcia są w nich podobne i 

częściowo określone już na poziomie dokumentów programowych. Jednak 

koszty jednostkowe osiągnięcia wskaźników do tej pory są zdecydowanie 

wyższe w przypadku projektów dotyczących instrumentów zwrotnych niż 

w przypadku projektów, w których oferowane jest wsparcie bezzwrotne, a 

dodatkowo projekty pożyczkowe nie zawierają komponentu 

szkoleniowego. Można więc mówić o zdecydowanie wyższej efektywności 

projektów dotacyjnych (więcej w rozdz. 4.5). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) analiza kosztów jednostkowych 

poniesionych w projektach zrealizowanych w ramach Poddziałania 6.2.2 

typ 4 ukazała dość duże zróżnicowanie efektywności poszczególnych 

inwestycji. Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na 

efektywność był zakres prac budowlanych oraz wysokość wydatków 

niekwalifikowanych w projekcie. Wszyscy respondenci w ramach badania 

ankietowego przyznali, iż raczej nie udałoby się osiągnąć tych samych 
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efektów przy niższych kosztach projektu. Efektywność kosztowa projektów 

w Działaniu 7.4 w dużej mierze zależała od indywidualnych uwarunkowań 

projektu, a w szczególności kosztów, jakie beneficjent musiał ponieść na 

prace adaptacyjne w lokalu, liczby pracowników, których musiał zatrudnić 

w ramach projektu oraz ewentualnych opłat za najem lokalu. Większą 

efektywnością charakteryzują się projekty, w których zakres prac 

adaptacyjnych był niewielki (np. z uwagi na odpowiednie przystosowanie 

lokalu), podobnie jak zakres wsparcia bieżących kosztów utrzymania 

placówki, a dodatkowo nie podejmowane są (lub w niewielkim stopniu) 

zadania dodatkowe w postaci zajęć i innych dodatkowych aktywności dla 

dzieci, czy też utworzenia placu zabaw. Średni koszt jednostkowy 

utworzenia 1 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wyniósł 

37 128,14 zł, co jest kwotą nieco wyższą niż w województwach, dla których 

dostępne są takie dane (małopolskie, łódzkie, opolskie, śląskie) (więcej w 

rozdz. 5.5). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

efektywność kosztowa projektów jest wysoka. W przypadku projektów w 

zakresie profilaktyki raka jelita grubego efektywność kosztowa projektów 

zależy przede wszystkim od stawki jednostkowej za badanie przesiewowe 

raka jelita grubego (kolonoskopia). W przypadku zakończonych projektów 

z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi osiągnięte koszty 

jednostkowe okazały się niższe niż zakładano – ze względu na objęcie 

wsparciem większej liczby osób niż planowano. Na wysoką efektywność 

kosztową wpływa to, iż jedynie w 4 na 9 projektów założono zakup sprzętu 

medycznego – w pozostałych projektach realizatorzy wykorzystywali 

własny sprzęt (więcej w rozdz. 6.5). 

14. Jaki jest poziom 

komplementarności w 

ramach badanych PI w 

obszarze rynku pracy?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) wykazano komplementarność pomiędzy 3 

projektami realizowanymi w ramach Działania 7.1 i Działania 6.3 (EFRR). 

Wymóg komplementarności dotyczył projektów realizowanych w obszarze 

MOF. Wszystkie projekty skierowane na wsparcie osób z terenów MOF są 

komplementarne do projektów EFRR, zatem poziom komplementarności 

jest wysoki. Niemniej jednak niemożliwa jest jednoznaczna ocena 

skuteczności mechanizmów zapewnienia komplementarności tj. czy 

realizowane projekty w obszarze EFS i EFRR przyczyniają się wspólnie do 

realizacji i osiągnięcia celów Programu. gdyż większość z nich nie została 

zakończona. Można natomiast stwierdzić, że dzięki zastosowanemu 

kryterium oceny zasada komplementarności międzyfunduszowej została 

spełniona (więcej w rozdz. 3.6).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) w przypadku 

Działania 7.3 dokumenty programowe, kryteria oceny i regulaminy 
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konkursów nie wymagały ani nie preferowały komplementarności z innymi 

projektami lub programami. Ścisły wymóg komplementarności wystąpił 

natomiast w przypadku projektu realizowanego w ramach Działania 7.7 (w 

ramach ZIT) – była to komplementarność z projektem „Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF”. Punkty rekrutacyjne i szkoleniowe dla 

uczestników projektu zostały stworzone w zrewitalizowanych obiektach 

wszystkich gmin ROF. Badani często wskazywali natomiast, że pomiędzy 

różnymi projektami z działania 7.3, realizowanymi na tym samym terenie 

występowała konkurencja, utrudniająca rekrutację uczestników (więcej w 

rozdz. 4.6). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) w ramach zasad realizacji 

Poddziałania 6.2.2 zapewniono podstawową komplementarność, 

rozumianą jako spójność z celami EFS. Nie wprowadzono natomiast 

mechanizmów, które wprost wymagałyby powiązania projektów 

finansowanych ze środków EFS i EFRR. Mimo braku wymogu powiązania 

projektów finansowanych z obu funduszy w ramach jednego obiektu, w 

przypadku aż 3 z 7 zrealizowanych projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 

wsparte placówki były miejscem realizacji projektów z Działania 7.4. 

Projekty te są przykładem najwyższego stopnia komplementarności. 

Podobnie, projekty w ramach Działania 7.4 były komplementarne do 

innych działań, podejmowanych głównie z Programu Maluch/Maluch+. W 

przypadku wskazanego Programu, istniał także problem wzajemnej (RPO) 

„kanibalizacji” źródeł finansowania (więcej w rozdz. 5.6). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

działania projektowe są komplementarne do programów zdrowotnych 

finansowanych przez NFZ. Żaden z beneficjentów nie odnotował na 

obszarze realizacji projektu konkurencyjnych działań, które osłabiałyby 

skuteczność wsparcia i powodowały np. problemy z rekrutacją 

uczestników (więcej w rozdz. 6.6). 

15. W jaki sposób zapewnione 

jest wypełnienie w projektach 

w obszarze zatrudnienia i 

rynku pracy 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 

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) beneficjenci zapewniali realizację zasad 

horyzontalnych poprzez stosowanie odpowiedniej proporcji udziału kobiet 

i mężczyzn w projektach, stosowanie mechanizmów racjonalnych 

usprawnień, a także organizowanie działań projektowych w budynkach 

pozbawionych barier architektonicznych oraz dostosowywanie 

dokumentów i materiałów promocyjnych do potrzeb wszystkich 

uczestników np. poprzez odpowiednią wielkość czcionki. Wypełnienie 

zasad horyzontalnych zostało zagwarantowane poprzez zastosowanie 

odpowiednich kryteriów wyboru projektów (więcej w rozdz. 3.7).  
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i mężczyzn, zasady 

zrównoważonego rozwoju?  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) ocenie 

podlegała zgodność projektu z właściwymi politykami i zasadami 

wspólnotowymi, w tym: zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w 

oparciu o standard minimum, zasadą równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Wymagania dotyczące stosowania zasad 

horyzontalnych ulegały uszczegółowieniu i rozszerzeniu w trakcie realizacji 

Programu m.in. o mechanizm racjonalnych usprawnień, standardy 

dostępności oraz koncepcję uniwersalnego programowania. Na 

zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień wskazywał tylko 

jeden z badanych beneficjentów. Uczestnicy, u których wystąpiły potrzeby 

związane z niepełnosprawnością, wskazywali, że potrzeby te były 

zaspokajane w ramach projektów (więcej w rozdz. 4.7). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) w ramach przeprowadzonych 

inwestycji infrastrukturalnych zastosowano dość standardowe procedury 

dotyczące równości szans i niedyskryminacji, m. in. poprzez dostosowanie 

tworzonej infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach 

ruchowych oraz dzieci przewożonych w wózkach. W trakcie realizacji 

projektu oraz rekrutacji dzieci do żłobka nie stosowano rozwiązań 

dyskryminujących ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania czy 

niepełnosprawność. W myśl realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, w 

ramach wspartych projektów zastosowano rozwiązania mające w jak 

największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ inwestycji na 

środowisko (np. panele fotowoltaiczne). Wnioskodawcy w ramach 

Działania 7.4 mogli ubiegać się o dofinansowanie jedynie w przypadku 

wskazania w WoD, że zasady horyzontalne będą w projekcie należycie 

wypełniane. Rekrutacja uczestników do projektów musiała zapewniać 

takie same szanse osobom pełnosprawnym, jak i tym z 

niepełnosprawnościami. Szczególnie jednak istotna w kontekście Działania 

7.4 była zasada równości szans kobiet i mężczyzn. Każdy wnioskodawca był 

zobligowany do przedstawienia analizy uwzględniającej sytuację mężczyzn 

i kobiet na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu na sytuację płci 

(więcej w rozdz. 5.7). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

wypełnienie zasad horyzontalnych należy ocenić jako prawidłowe. Należy 

mieć na uwadze, że duży wpływ np. na proporcje kobiet i mężczyzn w 

projektach, lub ich wiek, miały typ i warunki wsparcia. Beneficjenci 

przewidzieli rozwiązania organizacyjne i techniczne mające na celu równy 

dostęp dla wszystkich kwalifikujących się do projektu oraz oszczędność 

zasobów i wprowadzenie działań pro-ekologicznych. Badanie ilościowe 
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wśród uczestników nie ujawniło problemów z nierównym traktowaniem 

(więcej w rozdz. 6.7). 

16. Czy, a jeżeli tak, to jaki 

wpływ na realizację wsparcia 

miała sytuacja związana z 

epidemią COVID-19?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) pandemia miała duży wpływ na realizację 

projektów. W wyniku pandemii konieczna była zmiana form wsparcia ze 

stacjonarnych na online lub też odłożenie wsparcia w czasie. Wobec tego, 

część projektów z Działania 7.1 zakończyła się później niż planowano. 

Pośrednim skutkiem pandemii była także rezygnacja części uczestników z 

udziału w projektach lub przerywanie udziału nie z winy uczestnika np. z 

powodu zakończenia stażu przez pracodawcę. Pomimo trudności udało się 

jednak osiągnąć założone cele dotyczące aktywizacji uczestników 

projektów (więcej w rozdz. 3.2.3).  

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) w ramach 

projektu BGK ze względu na pandemię przesuwany był termin rozpoczęcia 

działań pośredników finansowych. W przypadku projektów dotacyjnych, 

głównym problemem, jaki spowodowała pandemia, była konieczność 

zmiany formy szkoleń/doradztwa ze stacjonarnych na szkolenia online. 

Wskazywano także, że uczestnicy wycofywali się z projektów, gdyż 

sytuacja pandemii w ich opinii powodowała, że rozpoczynanie działalności 

jest zbyt ryzykowne (więcej w rozdz. 4.2.3). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) w ramach Poddziałania 6.2.2 

pandemia COVID-19 nie miała wpływu na realizację wsparcia, ponieważ 

projekty infrastrukturalne zostały zakończone przed jej wybuchem. Jeśli 

chodzi zaś o Działanie 7.4, w przypadku części projektów czasowo 

wstrzymane było rozpoczęcie funkcjonowania placówek. Wszelkie 

działania w projektach zostały zawieszone lub znacznie opóźnione 

pomiędzy 16 marca a 5 maja 2020 r, z uwagi na rozporządzenia wydane na 

poziomie krajowym. Generowało to koszty bieżącej działalności (pensje 

etatowych pracowników, media konieczne do zapewnienia gotowości 

placówki do ponownego otwarcia), mimo nie świadczenia usług 

opiekuńczych na rzecz uczestników. W projektach trwających, część 

rodziców/ opiekunów rezygnowała z korzystania z usług żłobków, 

wybierając samodzielnie pozostanie przy dziecku lub zaangażowanie 

rodziny. Ostatecznie, pandemia COVID-19 nie spowodowała zagrożenia dla 

realizacji celów Programu w zakresie Działania 7.4 (więcej w rozdz. 5.2.3). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

pandemia COVID-19 była głównym czynnikiem ograniczającym 

skuteczność wsparcia. Spowodowała konieczność odwołania lub 

przesunięcia działań edukacyjnych i badań, zwiększyła trudności z 
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rekrutacją uczestników oraz pracowników medycznych do projektu (więcej 

w rozdz. 6.2.3). 

17. Jakie można przedstawić 

rekomendacje dla okresu 

programowania 2021-2027 w 

zakresie wdrażania projektów 

z zakresu zatrudnienia i rynku 

pracy?  

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy (Dz. 7.1 i Dz. 7.2) konieczne jest zwiększenie działań służących 

zainteresowaniu wsparciem osób pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie brakuje danych na 

temat potrzeb tych osób, w tym także skali potrzeb w regionach. Wyniki 

badania wskazują na wysoką skuteczność beneficjentów Działania 7.1 w 

docieraniu do osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Wobec tego, 

szacuje się, że podmioty realizujące projekty konkursowe mogą mieć 

potencjał do wdrażania wsparcia dla osób pracujących. Rekomenduje się 

przeprowadzenie kompleksowego badania  osób pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na wczesnym etapie realizacji 

FEP 2021-2027. Ponadto, rekomenduje się, aby wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy było przedmiotem 

odrębnego konkursu skierowanego tylko na działania adresowane do tej 

grupy docelowej lub stanowiło odrębne Działanie/Poddziałanie w ramach 

FEP 2021-2027.  

Wyniki badania wskazują, że w regionie wciąż występuje duże 

zróżnicowanie, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. Biorąc pod uwagę 

liczne wskaźniki dotyczące rynku pracy i pośrednio powiązane z nim,  

można wyodrębnić powiaty o dalszych, największych potrzebach w 

obszarze zatrudnienia. Rekomenduje się, aby w naborach w trybie 

konkursowym w FEP 2021-2027 w ramach celu szczegółowego 4(a)  należy 

uwzględnić preferencje terytorialne dla beneficjentów aplikujących o 

wsparcie dla osób z powiatów: leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego, 

leżajskiego, niżańskiego, brzozowskiego oraz strzyżowskiego. 

W projektach PUP występują 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 niepełnosprawności. W celu utrzymania 

dotychczasowych proporcji udziału poszczególnych grup docelowych w 

projektach, rekomenduje się wprowadzenie w FEP 2021-2027 bądź 

dokumentach uszczegóławiających Program zapisu dotyczącego 

konieczności zapewnienia udziału w projektach określonego % osób z grup 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. (więcej w rozdz. 

3.8). 

W obszarze promocji przedsiębiorczości (Dz. 7.3 i Dz. 7.7) rekomenduje 

się kontynuację wsparcia dotacyjnego; w planowanym projekcie 

niekonkurencyjnym WUP w Rzeszowie – ustalenie nienakładających się 

obszarów rekrutacji dla poszczególnych filii zamiejscowych WUP oraz, w 
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miarę możliwości, preferencje (np. wyższa dotacja) dla przedsiębiorstw, 

które deklarują zatrudnienie więcej niż jednego pracownika w przyszłości 

(więcej w rozdz. 4.8). 

W obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 

7.4 oraz Poddz. 6.2.2 typ projektu 4) 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, stanowiących tzw. „białe plamy”, 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. Mimo iż odnotowano zainteresowanie tego rodzaju 

projektami, 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, ustalone 

odgórnie na poziomie krajowym. 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. Tego rodzaju przedsięwzięcie byłoby także 

mniej wymagające dla beneficjentów jako realizatorów inwestycji. Zaleca 

się zatem 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 Programu Odbudowy i Odporności 

lub środków krajowych (więcej w rozdz. 5.8). 

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych (Dz. 7.6) 

nadal istnieje potrzeba realizacji programów zdrowotnych i 

profilaktycznych w zakresie chorób cywilizacyjnych w regionie. Wskazana 

jest realizacja projektów ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie 

programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Nowym priorytetowym 

obszarem powinno być też wsparcie usług ochrony zdrowia psychicznego. 

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. 

Konieczne jest zapewnienie dostępu do badań jak najbliżej miejsca 

zamieszkania uczestnika (premiowanie liczby punktów, w których 

prowadzone są badania profilaktyczne (w lokalnych ośrodkach zdrowia) 
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oraz liczbę punktów mobilnych). Rekomenduje się, aby kierować wsparcie 

do jak najszerszych grup odbiorców, tak jak ustanowiono to w RPO WP 

2014-2020 (więcej w rozdz. 6.8). 

 

 

 


