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WYKAZ SKRÓTÓW  

APU   Pomocnicza jednostka mocy (ang. Auxiliary Power Unit) 

AOTMiT  Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 

BAEL   Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 

BGK   Bank Gospodarstwa Krajowego 

CATI Wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (ang. Computer-Assisted 

Telephone Interview) 

CAWI Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (ang. Computer-

Assisted Web Interview) 

CEiDG   Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 

CI   Wskaźnik wspólny (and. Common Indicator) 

DEGURBA  Stopień urbanizacji (od ang. Degree of Urbanization) 

EFRR   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS   Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020 

EFS+    Europejski Fundusz Społeczny na lata 2021–2027 

EPC   Ekwiwalent pełnego czasu pracy 

EUR   Euro 

EUROSTAT  Europejski Urząd Statystyczny 

FEP 2021-2027  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 

FERS 2021-2027  Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 

GUS BDL  Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

ICT Technologie informacyjno-telekomunikacyjnymi (ang. Information and 

Communication Technologies) 

IDI   Indywidualny wywiad pogłębiony (ang. Individual in-Depth Interview) 

IP   Instytucja Pośrednicząca 

IPD   Indywidualny Plan Działania 

IS   Inteligentne Specjalizacje 

ISCED Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ang. International 

Standard Classification of Education) 

IZ   Instytucja Zarządzająca 

JST   Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KE   Komisja Europejska 

KRUS   Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
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MOF   Miejski Obszar Funkcjonalny 

MRU   Mechanizm Racjonalnych Usprawnień 

MZ   Ministerstwo Zdrowia 

NFZ   Narodowy Fundusz Zdrowia 

NGO   Organizacja pozarządowa (ang. non-government organisation) 

OHP   Ochotnicze Hufce Pracy 

OP   Oś Priorytetowa 

OZE   Odnawialne Źródła Energii 

OzN   Osoby z niepełnosprawnością 

PBP   Program Badań Przesiewowych 

PESEL   Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności  

PI   Priorytet Inwestycyjny 

PKB   Produkt Krajowy Brutto 

PKD   Polska Klasyfikacja Działalności  

PO KL   Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PO WER  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

POZ   Podstawowa opieka zdrowotna 

PUP   Powiatowy Urząd Pracy 

RIS   Regionalne Inteligentne Specjalizacje 

RKO   Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 

RODO   Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

ROF   Rzeszowski Obszar Funkcjonalny 

ROT   Regionalna Organizacja Turystyczna 

RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 

RPZ   Regionalny Program Zdrowotny 

SIMP   System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki 

SL2014   Centralny system teleinformatyczny 

SOPZ   Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

SZOOP   Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

UE   Unia Europejska 

UM   Urząd Marszałkowski 

WoD   Wniosek o Dofinansowanie 
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WoP   Wniosek o Płatność 

WUP   Wojewódzki Urząd Pracy 

YEI   ang. Youth Employment Initiative 

ZIT   Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZLII Budynki użyteczności publicznej przeznaczone dla osób z ograniczonymi 

możliwościami poruszania się 

ZUS   Zakład Ubezpieczeń Społecznych   
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STRESZCZENIE 

Cele i zakres badania  

Celem badania była ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VII Regionalny rynek 

pracy i OP VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020 na zatrudnienie. W 

wyniku realizacji badania sformułowano rekomendacje użyteczne z punktu widzenia 

projektowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027. Badanie objęło całe 

województwo podkarpackie i dotyczyło takich obszarów, jak: zwiększanie szans na 

zatrudnienie osób pozostających bez pracy; promocja przedsiębiorczości; funkcjonowanie 

systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jego wpływ na udział młodych rodziców, o 

utrudnionym dostępie do rynku pracy, w zatrudnieniu oraz funkcjonowanie instytucji opieki 

nad małymi dziećmi oraz rozwój innych form opieki; uczestnictwo w programach 

zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności zawodowej. Więcej o celach badania na 

str. 22 raportu.  

Metodologia badania  

W ewaluacji zastosowano triangulację metod i perspektyw. Przeprowadzono: analizę 

dokumentów zastanych i danych statystycznych; wywiady pogłębione z przedstawicielami 

instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażania Programu, beneficjentami oraz 

ekspertami; badania ilościowe CAWI/CATI z przedstawicielami beneficjentów oraz 

uczestnikami; pogłębione studia przypadku projektów z Działania 7.4 (Rozwój opieki 

żłobkowej w regionie). Przeprowadzono także analizy kontrfaktyczne w ramach Działania 7.3 

w celu określenia, w jakim stopniu interwencja przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości 

oraz wskazania wpływu rozpoczęcia działalności na sytuację uczestników. Więcej o 

metodologii badania na str. 23-28 raportu oraz w załączniku 9.3.  

Ocena wpływu interwencji w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy  

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. 

Rekomendujemy przeprowadzenie kompleksowego badania osób pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Wyniki badania pozwoliłyby na trafny dobór 

instrumentów aktywizacji. Zalecamy 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.  

Projekty realizowane w ramach Działania 7.1 i 7.2 dotarły do każdej gminy regionu i istotnie 

wpłynęły na spadek liczby osób bezrobotnych. Największe rezultaty osiągnięto w powiatach: 

przemyskim, miasto Rzeszów, leżajskim, bieszczadzkim, przeworskim oraz kolbuszowskim. Za 
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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. Rekomendujemy 

preferencyjne traktowanie tych powiatów w naborach w FEP 2021-2027.  

Wszystkie formy wsparcia zastosowane w projektach charakteryzowały się wysoką 

efektywnością. W największym stopniu na potrzeby uczestników odpowiedziały staże i 

praktyki. Do zatrudnienia znacząco przyczyniły się także prace interwencyjne, 

doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy oraz dotacje na założenie działalności 

gospodarczej. Zatrudnienie uczestników projektów okazało się trwałe i stabilne. 

Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych uczestników projektów jest 

zbliżona do struktury osób bezrobotnych w regionie, co świadczy o właściwym doborze 

wsparcia do grup docelowych. Rekomendujemy, aby w latach 2021-2027 zobowiązać 

beneficjentów, aby określony udział uczestników projektu stanowiły osoby w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy.  

Na realizację projektów duży wpływ miała pandemia COVID-19. 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.  

Szczegółowe wyniki badania w obszarze wpływu interwencji w zakresie zwiększania szans na 

zatrudnienie osób pozostających bez pracy na str. 29-80 raportu. 

Ocena wpływu interwencji w zakresie promocji przedsiębiorczości  

W obszarze promocji przedsiębiorczości zdecydowanie pozytywnie należy ocenić przede 

wszystkim projekty dotacyjne. Przyczyniły się one bowiem do realizacji dwóch głównych 

celów tego obszaru, jakimi były: wzmocnienie przedsiębiorczości w regionie i wsparcie grup 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Dużo gorsze są jak dotychczas 

efekty projektu BGK dotyczącego instrumentów zwrotnych, który znacząco opóźnił się przez 

niewłaściwie określone parametry pożyczek i – co za tym idzie – trudności w wyborze 

pośredników finansowych. Działanie to cieszy się także znacznie mniejszą popularnością niż 

dotacje w grupach docelowych i jest mało efektywne kosztowo.  

Zrealizowane działania pozwoliły na stworzenie 5032 nowych miejsc pracy. Dotacje na 

założenie działalności gospodarczej otrzymały 4644 osoby, pożyczki – 104 osoby. Powstało 

4748 przedsiębiorstw. W stworzonych przedsiębiorstwach najczęściej pracuje jedna osoba 

(właściciel). 16,3% z nich wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje (relatywnie 

najczęściej – w specjalizację „jakość życia”). Najczęściej powstawały firmy budowlane, 
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usługowe (fryzjerstwo, kosmetyka, pranie, naprawa samochodów, utrzymanie porządku) a 

także przemysłowe (najwięcej założonych firm z tego sektora zajmuje się produkcją odzieży, 

gotowych wyrobów tekstylnych oraz mebli). 

Do głównych czynników ograniczających skuteczność wsparcia należały: pandemia COVID-

19, powodująca konieczność zmiany formy wsparcia szkoleniowego na zdalne. Dodatkowo 

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 oraz – 

jeżeli to będzie możliwe – preferencje w projektach (np. wyższa dotacja) dla przedsiębiorstw, 

które deklarują zatrudnienie więcej niż jednego pracownika w przyszłości. 

Wsparcie spotkało się z bardzo pozytywną opinią uczestników. Udział w projektach 

wzmacniał znacząco kompetencje i kwalifikacje, przyczyniał się do zdobycia nowych 

kontaktów, miał też pozytywny na zdrowie psychiczne, pewność siebie i samoocenę 

uczestników. Wartością dodaną w niektórych przypadkach było ułatwienie godzenia życia 

zawodowego z rodzinnym dzięki elastycznemu czasowi pracy we własnych firmach, jak 

również zmiana planów migracyjnych i pozostanie w województwie podkarpackim.  

Metodami kontrfaktycznymi oszacowano efekt netto przyznania środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3. Według tych szacunków, bez udziału w 

projekcie (tj. bez otrzymania dotacji lub pożyczki) 60% odbiorców nie założyłoby firmy (a 

zatem efekt deadweight nie przekraczał 40%), 41% nie prowadziłoby dalej działalności 

gospodarczej w momencie badania, a 22% nie posiadałoby stałej pracy. W przypadku 

znacznej części uczestników projektu osiągnięto zatem zamierzony efekt w postaci trwałego 

samozatrudnienia. Skromniejsze były efekty polegające na zatrudnianiu innych 

pracowników. Choć nie stwierdzono wpływu na poziom dochodów i prestiż społeczny 

uczestnika, dzięki udzieleniu dotacji aż o 61 p.p. (do 79%) zwiększono odsetek uczestników 

zauważających poprawę własnej sytuacji zawodowej. Odnotowano również pozytywne 

oddziaływanie na sytuację osobistą i zdrowotną uczestnika (nawiązanie nowych znajomości, 

zmniejszenie poziomu stresu). Niektórych odbiorców dotacji (około 6%) jej otrzymanie 

odwiodło od emigracji w celach zarobkowych. 

Osiągnięte efekty i pozytywny wpływ na grupy docelowe w kontekście sytuacji gospodarczej 

województwa dowodzą, że wsparcie dotacyjne na rzecz przedsiębiorczości należy 

kontynuować w kolejnym okresie programowania.  

Szczegółowe wyniki badania w obszarze wsparcia przedsiębiorczości na str. 80-115 raportu. 

Ocena wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

Poddziałanie 6.2.2 oraz Działanie 7.4 odpowiedziały na zidentyfikowane potrzeby 

województwa podkarpackiego, związane z rozwojem opieki żłobkowej i utrudnionego 

dostępu do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. Możliwość 
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uczestnictwa dziecka w opiece żłobkowej otworzyło rodzicom (szczególnie kobietom) nowe 

możliwości zatrudnieniowe i zlikwidowało bariery opóźniające moment podjęcia pracy lub 

powrotu do niej po dłuższej przerwie. Zauważalnie wzrosła dyspozycyjność rodziców/ 

opiekunów, co miało bezpośrednie przełożenie na ich sytuację na rynku pracy. Spośród 1352 

niepracujących (bezrobotnych/ biernych zawodowo) odbiorców ostatecznych wsparcia w 

momencie przystąpienia do projektu, 978 (72,3%) po jego zakończeniu znalazło pracę. 

Wśród 980 osób pracujących (lecz będących na urlopie rodzicielskim/ macierzyńskim), 928 

osób (94,7%) wciąż pracowało. Spośród 2130 kobiet uczestniczących w projektach, a 

mających status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo (1188), 827 (69,6%) pracowały 

po zakończeniu projektu. Powrót na rynek pracy zapewnił większości uczestników projektów 

warunki do dalszego rozwoju, co z dużą dozą prawdopodobieństwa pozwoli im na rynku 

pracy pozostać. 

Potrzeby związane z aktywizacją zawodową, w szczególności kobiet, są wciąż bardzo duże, 

m. in. z uwagi na wciąż występujące dysproporcje między obiema płciami oraz powszechny 

na Podkarpaciu tradycyjny model rodziny. Nadal widoczne są też duże potrzeby w zakresie 

rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zdecydowanie najlepszą dostępnością opieki 

żłobkowej przez cały okres wdrażania interwencji charakteryzowały się obszary miejskie. 

Duża poprawa nastąpiła w gminach wiejskich, które dotychczas miały niewielki dostęp do 

opieki żłobkowej. Znacznie poprawił się także terytorialny rozkład ogólnej dostępności 

miejsc, choć w województwie wciąż występują tzw. „białe plamy”. Zaleca się, by w ramach 

wsparcia krajowego, na obszarach słabo zurbanizowanych, stanowiących tzw. „białe plamy”, 

o niskich wskaźnikach związanych z dostępnością opieki nad dziećmi do lat 3, wspierano 

rozwój innych niż żłobek i klub dziecięcy form opieki nad dziećmi do lat 3 (np. sieć gminnych/ 

międzygminnych dziennych opiekunów).  

W ramach wsparcia na działania dotyczące budowy/przebudowy i wyposażenia placówek 

opieki nad dziećmi do lat 3, dostępnego w ramach Poddziałania 6.2.2 zrealizowano 7 

projektów, które przyczyniły się do zwiększenia dostępności opieki żłobkowej w regionie 

(utworzono 350 miejsc opieki), szczególnie w gminach, w których takie usługi nie były 

wcześniej świadczone.  

Do czynników w największym stopniu pozytywnie oddziałujących na wdrażaną interwencję 

należy zaliczyć przede wszystkim wzrost ogólnej świadomości i zainteresowania opieką 

żłobkową w województwie oraz zmianę podejścia wielu kobiet do swojej roli w 

społeczeństwie. Z drugiej zaś strony, negatywnie na wdrażanie Działania 7.4 wpłynęła 

pandemia COVID-19, powodując opóźnienia realizacji działań w projektach. W przypadku 

inwestycji infrastrukturalnych wpływ na realizację projektów miał także wzrost cen 

materiałów i usług budowlanych oraz ograniczone możliwości finansowe samorządów.  

Szeroki zakres działań możliwych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2 został 

oceniony pozytywnie przez beneficjentów, niemniej jednak ze względów formalnych w 

Programie nie przewidziano możliwości łączenia w ramach jednej inwestycji 

budowy/rozbudowy żłobków i przedszkoli. Zaleca się rozważenie możliwości łączenia takich 
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inwestycji infrastrukturalnych w jednym projekcie w ramach Programu Maluch+ lub innej 

inicjatywy, finansowanej z Krajowego Programu Odbudowy i Odporności lub środków 

krajowych.  

Czynnikiem w największym stopniu wpływającym na trwałość interwencji w ramach 

projektów infrastrukturalnych i „miękkich” jest utrzymywanie niskich opłat za korzystanie z 

usług żłobka oraz przynajmniej częściowe dofinansowywanie ich z budżetu gminy. Zaleca się 

zapewnienie pokrycia kosztów opieki przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 

(korzystających z zewnętrznego wsparcia finansowego) dla osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji materialnej.  

Szczegółowe wyniki badania w obszarze wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 na str. 115-177 raportu. 

Ocena wpływu interwencji w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych  

W obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych 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. Wartości 

docelowe wskaźników programowych zostały przekroczone, a przewidywać można, że 

jeszcze wzrosną, kiedy zrealizowane zostaną wszystkie działania w projektach. 

Pandemia COVID-19 była głównym czynnikiem ograniczającym skuteczność wsparcia. 

Spowodowała konieczność odwołania lub przesunięcia działań edukacyjnych i badań, 

zwiększyła trudności z rekrutacją uczestników oraz pracowników medycznych do projektu. 

Ponadto beneficjenci odnotowali trudności w projektach w postaci: małego zainteresowania 

udziałem w działaniach edukacyjnych i badaniach profilaktycznych, co wynika z niskiej 

świadomości społecznej, spotęgowane pandemią, braku zainteresowania skorzystaniem z 

transportu do miejsca realizacji badania profilaktycznego, lub skorzystania z zastępstwa przy 

opiece nad osobą zależną, trudności z zaangażowaniem do projektów kadr medycznych, nie 

tylko jako pracowników w projektach, ale też przy włączaniu ich w działania rekrutacyjne i 

promocyjne, trudności ze znalezieniem wykonawców działań informacyjnych i edukacyjnych. 

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. 

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 uczestniczek projektów wskazuje na umiarkowany wpływ 

wsparcia na dostępność usług profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy w niektórych 
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powiatach stanowiących „białe plamy”. Rozkład terytorialny wsparcia nie do końca 

odpowiada potrzebom. 

Wsparcie miało marginalny wpływ na zmianę sytuacji zawodowej uczestników (są to 

przeważnie osoby pracujące lub na emeryturze/rencie), natomiast wysoko należy ocenić 

efekty zdrowotne. 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.  

Dane dotyczące zachorowalności i zgonów wg wybranych jednostek chorobowych, sytuacja 

demograficzna ludności (wyższa niż w Polsce średnia przeżywalności, duża liczba osób w 

wieku poprodukcyjnym), a także słaby dostęp do specjalistów (w tym w zakresie psychiatrii) 

wskazuje na potrzebę wsparcia programów zdrowotnych w zakresie najczęściej 

występujących chorób cywilizacyjnych w regionie. Rekomenduje się, aby w okresie 

programowania 2021-2027 szczególny nacisk położyć na programy zdrowotne w zakresie 

profilaktyki chorób układu krążenia, układu ruchu oraz nowotworów, w tym nowotworu 

płuc. Konieczne jest współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej 

osobom w wieku aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności 

zawodowej jak najdłużej. 

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) oraz liczbę punktów mobilnych). 

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

ustanowiono to w RPO WP 2014-2020.  

Szczegółowe wyniki badania w obszarze wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych 

na str. 177-210 raportu. 
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SUMMARY 

Objectives and scope of the study 

The aim of the study was to assess the impact of the support offered under OP VII Regional 

labor market and OP VI Spatial and social cohesion of the Podkarpackie ROP 2014-2020 on 

employment. As a result of the study, recommendations were formulated that are useful 

from the point of view of designing support in the 2021-2027 financial perspective. The 

study covered the entire Podkarpackie Province and covered such areas as: increasing the 

employability of the unemployed; entrepreneurship promotion; the functioning of the care 

system for children up to 3 years of age and its impact on the participation of young parents 

with difficult access to the labor market, employment, and the functioning of institutions for 

the care of young children, and the development of other forms of care; participation in 

health programs aimed at maintaining professional activity. More about the objectives of 

the study on page 22 of the report. 

Research methodology  

The evaluation used triangulation of methods and perspectives. The following were carried 

out: analysis of existing documents and statistical data; in-depth interviews with 

representatives of institutions responsible for the management and implementation of the 

Program, beneficiaries and experts; CAWI / CATI quantitative research with representatives 

of the beneficiaries and participants; in-depth case studies of projects from Measure 7.4 

(Development of nursery care in the region). Counterfactual analyzes under Measure 7.3 

were also carried out in order to determine to what extent the intervention contributed to 

the development of entrepreneurship and to indicate the impact of setting up a business on 

the situation of participants. More about the research methodology on pages 23-28 of the 

report and in Annex 9.3. 

Assessment of the impact of interventions in terms of increasing the employability of the 

unemployed 

Support in the activation of unemployed people is highly effective, especially in relation to 

the long-term unemployed. The participation of working people was insufficiently taken into 

account in the projects under OP VII, which could result from the inadequacy of the support 

to the needs of these people. We recommend conducting a comprehensive survey of 

working people who are disadvantaged in the labor market. The results of the study would 

allow for an accurate selection of activation instruments. We also recommend that support 

for disadvantaged working people on the labor market should be the subject of a separate 

competition under FEP 2021-2027. At the same time, it is necessary to promote the 

competition among the current project beneficiaries. 

Projects implemented under Measure 7.1 and 7.2 reached every commune of the region and 

significantly contributed to the decrease in the number of unemployed. The greatest results 

were achieved in the following poviats: Przemyśl, the city of Rzeszów, Leżajsk, Bieszczady, 
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Przeworsk and Kolbuszowski. The poviats requiring special further support were: Leski, 

Bieszczady, Przemyśl, Leżajski, Niski, Brzozów and Strzyżów poviats. In these poviats, not 

only a high unemployment rate was diagnosed, but also other factors influencing their 

difficult situation on the labor market, e.g. low transport accessibility, domination of rural 

areas, high percentage of people using social welfare benefits, etc. FEP 2021-2027. 

All forms of support used in the projects were highly effective. The internships and 

apprenticeships responded to the participants' needs to the greatest extent. Intervention 

works, additional equipment / equipment for the workplace and subsidies for setting up a 

business also contributed significantly to employment. Employment of project participants 

turned out to be durable and stable. The socio-demographic characteristics of the 

unemployed project participants are similar to the structure of the unemployed in the 

region, which proves that the support is properly selected for the target groups. We 

recommend that in the years 2021-2027 the beneficiaries should be obliged to ensure that a 

certain share of project participants is made up of people in the most difficult situation on 

the labor market. 

The COVID-19 pandemic had a major impact on the implementation of the projects. As a 

result of the pandemic, it was necessary to change the forms of support from stationary to 

online or to postpone the support in time. Therefore, some projects under Measure 7.1 

ended later than planned. An indirect effect of the pandemic was also the resignation of 

some participants from participation in the projects or termination of participation not due 

to the fault of the participant, e.g. due to the termination of the internship by the employer. 

Despite the difficulties, it was possible to achieve the assumed goals regarding the activation 

of project participants. 

Detailed results of the study in the area of the impact of interventions in terms of increasing 

the employability of the unemployed are on pages 29-80 of the report. 

Assessment of the impact of interventions in the field of entrepreneurship promotion 

In the area of promoting entrepreneurship, subsidy projects should be assessed positively. 

They contributed to the implementation of two main goals of this area, which were: 

strengthening entrepreneurship in the region and supporting groups that are in a 

particularly difficult situation on the labor market. So far, the effects of the BGK project on 

repayable instruments, which have been significantly delayed by improperly defined loan 

parameters and, consequently, difficulties in selecting financial intermediaries, have been 

much worse. This measure is also much less popular than subsidies in target groups and is 

not cost effective. 

The implemented activities allowed for the creation of 5,032 new jobs. Grants for setting up 

a business activity were received by 4,644 people, loans - 104 people. 4,748 enterprises 

were established. Most often, one person (owner) works in the established enterprises. 

16.3% of them belong to regional smart specializations (relatively most often - the "quality of 

life" specialization). Construction and service companies (hairdressing, cosmetics, washing, 
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car repair, maintenance of order) and industrial companies (most of the established 

companies in this sector deal with the production of clothing, ready-made textile products 

and furniture) were most often established. 

The main factors limiting the effectiveness of the support were: the COVID-19 pandemic, 

which made it necessary to change the form of training support to remote. Additionally, 

project extensions or changes resulted in overlapping projects and the implementation of 

several similar grant projects in the same area simultaneously, which resulted in the 

competition of beneficiaries for participants. Therefore, in the case of the planned non-

competitive project of the VLO in Rzeszów, it is recommended to establish non-overlapping 

recruitment areas for individual VLO 's branch offices and - if possible - project preferences 

(e.g. higher subsidy) for enterprises that declare employment of more than one employee in 

the future. 

The support met with a very positive opinion of the participants. Participation in the projects 

significantly strengthened the competences and qualifications, contributed to the acquisition 

of new contacts, it also had a positive effect on mental health, self-confidence and self-

esteem of the participants. The added value in some cases was facilitating the reconciliation 

of work and family life thanks to flexible working hours in own companies, as well as 

changing migration plans and staying in the Podkarpackie Voivodeship. 

Using counterfactual methods, the net effect of the allocation of funds for starting a 

business under Measure 7.3 was estimated. According to these estimates, without 

participation in the project (i.e. without receiving a grant or a loan), 60% of recipients would 

not have set up a business (and therefore the deadweight effect would not exceed 40%), 

41% would not have been in business at the time of the study, and 22% would not have had 

a business. permanent work. Therefore, the intended effect in the form of permanent self-

employment was achieved in the case of a significant part of the project participants. The 

effects of hiring other workers were more modest. Although no impact on the level of 

income and social prestige of the participant was found, thanks to grants by as much as 61 

pp. (to 79%), the percentage of participants noting an improvement in their professional 

situation was increased. There was also a positive impact on the personal and health 

situation of the participant (making new friends, reducing the stress level). Some subsidy 

recipients (about 6%) dissuaded them from emigration for work purposes. 

The achieved results and the positive impact on target groups in the context of the economic 

situation of the voivodeship prove that subsidy support for entrepreneurship should be 

continued in the next programming period. 

Detailed results of the study in the area of entrepreneurship support are on pages 80-11 of 

the report. 

Assessment of support for the care system for children up to the age of 3 

Sub-measure 6.2.2 and Measure 7.4 responded to the identified needs of the Podkarpackie 

Voivodeship, related to the development of nursery care and difficult access to the labor 
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market due to caring for children up to the age of 3. The possibility of child participation in 

nursery care has opened new employment opportunities for parents (especially women) and 

eliminated barriers delaying the moment of starting work or returning to it after a longer 

break. The availability of parents / guardians has increased noticeably, which has a direct 

impact on their situation on the labor market. Among 1,352 unemployed (unemployed / 

economically inactive) final recipients of support at the time of joining the project, 978 

(72.3%) found a job after its completion. Among 980 working people (but on parental / 

maternity leave), 928 (94.7%) were still working. Out of 2,130 women participating in the 

projects, who had the status of unemployed or economically inactive (1,188), 827 (69.6%) 

worked after the end of the project. The return to the labor market provided conditions for 

further development for the majority of project participants, which will, with a high degree 

of probability, allow them to remain in the labor market. 

The needs related to professional activation, especially of women, are still very large, e.g. 

due to the still existing disproportions between the sexes and the traditional family model 

common in the Podkarpacie region. There are also still high needs in terms of the 

development of places for childcare up to 3 years of age. The best availability of nursery care 

throughout the entire period of implementation of the intervention was characteristic of 

urban areas. A significant improvement took place in rural communes, which so far had little 

access to nursery care. The territorial distribution of the general availability of places has 

also improved significantly, although the so-called "White stains". It is recommended that 

under the national support, in poorly urbanized areas, constituting the so-called "White 

spots", with low rates related to the availability of care for children up to 3 years of age, the 

development of forms of care for children up to 3 years of age other than a nursery and a 

children's club (eg a network of communal / intercommunal day carers) was supported. 

As part of the support for activities related to the construction / reconstruction and 

equipment of childcare facilities for children up to 3 years of age, available under Sub-

measure 6.2.2, 7 projects were implemented, which contributed to increasing the availability 

of nursery care in the region (350 care places were created), especially in municipalities 

where such services have not been previously provided. 

The factors with the greatest positive impact on the implemented intervention include, first 

of all, the increase in general awareness and interest in nursery care in the voivodship and 

the change in the attitude of many women to their role in society. On the other hand, the 

implementation of Measure 7.4 was adversely affected by the COVID-19 pandemic, causing 

delays in the implementation of activities in projects. In the case of infrastructure 

investments, the implementation of projects was also influenced by the increase in prices of 

construction materials and services, as well as the limited financial capacity of local 

governments. 

A wide range of activities possible to be co-financed under Sub-measure 6.2.2 was positively 

assessed by the beneficiaries, however, for formal reasons, the Program did not provide for 

the possibility of combining the construction / expansion of nurseries and kindergartens 
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under one investment. It is recommended to consider the possibility of combining such 

infrastructure investments in one project under the Toddler + Program or another initiative 

financed by the National Reconstruction and Resilience Program or national funds. 

The factor that has the greatest impact on the sustainability of interventions under 

infrastructure and "soft" projects is maintaining low fees for using the nursery services and 

at least partially co-financing them from the commune budget. It is recommended to ensure 

that the costs of childcare are covered by childcare institutions for children up to 3 years of 

age (using external financial support) for people in the most difficult financial situation. 

Detailed results of the study in the area of support for the care system for children up to 3 

years of age are presented on pages 115-177 of the report. 

Assessment of the impact of interventions to support participation in health programs 

In the area of supporting participation in health programs, the relevance of the support 

provided, despite its significant thematic reduction (limitation to health programs in the field 

of breast cancer, cervical cancer and colon cancer prevention), should be assessed highly in 

terms of the type and scope of services provided. The target values of the program 

indicators have been exceeded and it is expected that they will increase even more when all 

project activities are implemented. 

The COVID-19 pandemic was the main factor limiting the effectiveness of the support. It 

made it necessary to cancel or postpone educational activities and research, increased 

difficulties in recruiting participants and medical workers for the project. In addition, the 

beneficiaries noted difficulties in the projects in the form of: little interest in participating in 

educational activities and preventive examinations, which results from low social awareness, 

exacerbated by the pandemic, lack of interest in using transport to the place of the 

preventive examination, or using substitution when caring for a dependent, difficulties with 

the involvement of medical staff in projects, not only as employees in projects, but also in 

including them in recruitment and promotional activities, difficulties in finding contractors 

for information and educational activities. 

Support largely responded to deficits in the availability of cancer prevention. The scale of 

support is significant compared to the preventive programs financed by the National Health 

Fund. The importance of the support is all the greater as the registration for prophylactic 

examinations in the region is still unsatisfactory, and the level of cancer incidence is 

increasing. 

Due to the necessity to limit the types of projects in Measure 7.6 and reduce the allocation 

by almost 40%, one can speak of limited effects of support in terms of improving access to 

disease prevention services negatively affecting the labor market. In addition, the analysis of 

the territorial distribution of project participants indicates a moderate impact of support on 

the availability of breast cancer and cervical cancer prevention services in some counties 

constituting "white spots". The territorial distribution of support does not fully match the 

needs. 
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The support had a marginal impact on the change of the professional situation of the 

participants (they are mostly employed or retired people), while the health effects should be 

assessed highly. According to the declarations of the participants, the knowledge and 

awareness of health prophylaxis increased to a large extent, as well as the motivation to 

conduct regular examinations. The high effects in this regard among men - participants of 

the program in the field of colon prophylaxis should be assessed particularly positively. 

Data on morbidity and deaths by selected disease entities, the demographic situation of the 

population (higher than in Poland average survival rate, a large number of people in 

retirement age), as well as poor access to specialists (including psychiatry) indicate the need 

to support health programs in the field of the most common civilization diseases in the 

region. It is recommended that in the programming period 2021-2027, special emphasis 

should be placed on health programs in the field of the prevention of cardiovascular 

diseases, the musculoskeletal system and cancer, including lung cancer. It is necessary to co-

finance curative / medical rehabilitation to help people at the working age to return to work 

or to stay active as long as possible. 

It is recommended to continue the implementation of health programs in counties that 

constitute "white spots", as well as to continue solutions increasing the availability of 

prophylaxis in areas with the greatest deficits - rural and less populated areas. It is necessary 

to ensure access to examinations as close as possible to the participant's place of residence 

(bonuses for the number of points where preventive examinations are carried out (in local 

health centers) and the number of mobile points). It is recommended to target the support 

to the widest possible groups of recipients, as established in the Podkarpackie ROP 2014-

2020.  

Detailed results of the study in the area of support for participation in health programs are 

on pp. 177-210 of the report. 
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1 WPROWADZENIE 

Celem badania była ocena wpływu wsparcia oferowanego w ramach OP VII Regionalny rynek 

pracy i OP VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014-2020 na zatrudnienie. W 

wyniku realizacji badania sformułowano rekomendacje użyteczne z punktu widzenia 

projektowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027. Badanie objęło całe 

województwo podkarpackie i dotyczyło następujących obszarów: 

• Zwiększanie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, tj. wsparcie w 

ramach: 

o Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

konkursowe (PI 8i),  

o Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP (PI 8i),  

• Promocja przedsiębiorczości, tj. wsparcie w ramach: 

o Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PI 8iii),  

o Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – ZIT (PI 8iii),  

• Funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz jego wpływ na udział 

młodych rodziców, o utrudnionym dostępie do rynku pracy, w zatrudnieniu oraz 

funkcjonowanie instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz rozwój innych form opieki, tj. 

wsparcie w ramach: 

o Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (PI 8iv),  

o Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, typ projektu 4. Budowa, 

przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont istniejących budynków wraz z 

zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, 

oddziały żłobkowe (PI 9a).  

• Uczestnictwo w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności 

zawodowej, tj. wsparcie w ramach: 

o Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie (PI 8vi). 

Zakres oceny odnosił się do umów obowiązujących (nierozwiązanych1) na dzień 31.03.2022 r. 

(zarówno zakończonych, jak i realizowanych) – łącznie były to 504 projekty. Zakres 

przedmiotowy ewaluacji obejmuje dotychczasowe/potencjalne produkty i rezultaty oraz 

spodziewane efekty interwencji. Realizacja badania toczyła się w okresie kwiecień-

październik 2022 roku. 

                                                           
1 Informacje o umowach rozwiązanych były traktowane jedynie kontekstowo, dla uchwycenia całego procesu 
aplikowania o wsparcie oraz do oceny skuteczności i ewentualnych barier dla wdrażania projektów.  
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2 SYNTETYCZNY OPIS KONCEPCJI BADANIA ORAZ ZASTOSOWANEJ 

METODOLOGII 

Koncepcja badania 

Analizy prowadzone były odrębnie dla każdego z czterech obszarów badania, tj.: zwiększanie 

szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, promocja przedsiębiorczości, wsparcie 

systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczestnictwo w programach zdrowotnych. W 

każdym z nich ocena dotyczyła następujących zagadnień: 

1. Ocena LOGIKI INTERWENCJI 

Pytanie badawcze: 

 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?  

2. Ocena SKUTECZNOŚCI wsparcia 

Pytania badawcze: 

 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)? 

 Czy, a jeżeli tak, to jaki wpływ na realizację wsparcia miała sytuacja związana z 

epidemią COVID-19?  

3. Ocena UŻYTECZNOŚCI wsparcia 

Pytania badawcze: 

 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  

 Czy, a jeśli tak to w jakim stopniu interwencja wpłynęła na zwiększenie oraz 

utrzymanie zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, kondycję przedsiębiorstw oraz 

dostępność usług profilaktyki?  

 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?  
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 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? 

 Jaki jest wpływ interwencji na sytuację utworzonych przedsiębiorstw?  

 Jaka jest dostępność do usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w województwie 

podkarpackim i jak zmieniała się po interwencji?  

 Czy wzrosła dyspozycyjność rodziców/opiekunów prawnych małych dzieci (głównie 

kobiet) i jak przełożyło się to na wzrost ich aktywności na rynku pracy?  

 Czy, a jeśli tak to, w jakim stopniu zwiększyła się świadomość potrzeby wykonywania 

badań profilaktycznych u mieszkańców województwa podkarpackiego? 

 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? 

4. Ocena TRWAŁOŚCI wsparcia 

Pytanie badawcze: 

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

5. Ocena EFEKTYWNOŚCI wsparcia 

Pytanie badawcze: 

 Jak należy ocenić efektywność realizowanych projektów?  

6. Ocena KOMPLEMENTARNOŚCI wsparcia 

Pytanie badawcze: 

 Jaki jest poziom komplementarności w ramach badanych PI w obszarze rynku pracy?  

7. Ocena realizacji ZASAD HORYZONTALNYCH 

Pytanie badawcze: 

 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 i mężczyzn, zasady 

zrównoważonego rozwoju? 

8. ZALECENIA I REKOMENDACJE dla okresu programowania 2021-2027 

Pytanie badawcze: 

 Jakie można przedstawić rekomendacje dla okresu programowania 2021-2027 w 

zakresie wdrażania projektów z zakresu zatrudnienia i rynku pracy? 
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Metody badawcze 

Badanie oparto na analizie danych zastanych oraz badaniach terenowych – jakościowych i 

ilościowych.  

1. Analiza dokumentów (desk research) 

W toku realizacji badania ewaluacyjnego przeanalizowano dane i informacje pochodzące ze 

źródeł zastanych. Analizą objęto następujące dokumenty i typy danych: 

 Akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego, 

 Dokumenty strategiczne, programowe, konkursowe, 

 Badania ewaluacyjne i ekspertyzy oraz opracowania istotne z punktu widzenia 

tematyki badania, 

 Dane i dokumenty monitoringowe i sprawozdawcze RPO WP 2014-2020, 

 Dokumentacja projektowa (wnioski o dofinansowanie) i sprawozdawcza (wnioski 

o płatność), 

 Dane ze statystyki publicznej. 

2. Wywiady jakościowe  

Wywiady pogłębione przeprowadzone zostały z przedstawicielami: 

 IZ RPO WP 2014-2020: Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym oraz Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego, 

 IP RPO WP 2014-2020: Wydziału Aktywizacji Zawodowej EFS oraz Wydziału Obsługi 

Programów Operacyjnych EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,  

 IP ZIT RPO WP 2014-2020: Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z 

siedzibą w Rzeszowie, 

 WUP w Rzeszowie: Wydziału Rynku Pracy, 

 Beneficjentów wsparcia w ramach Działania 7.1 i Działania 7.2. 

Przeprowadzono także eksperckie wywiady pogłębione w zakresie głównych obszarów 

badania, tj.: zwiększanie szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy, promocja 

przedsiębiorczości, wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uczestnictwo w 

programach zdrowotnych. 

Łącznie przeprowadzono 18 wywiadów pogłębionych. 

3. Badania ilościowe  

W ramach ewaluacji zrealizowane zostały dwa badania ilościowe (z beneficjentami oraz 

uczestnikami projektów). Do ich przeprowadzenia zastosowane zostało podejście mixed-
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mode łączące techniki CAWI i CATI w realizacji badań z respondentami. Dla respondentów, 

dla których dysponowano adresem e-mail procedura realizacji badania zakładała: 

1/nawiązanie kontaktu z respondentem i przekazanie informacji o badaniu – wysyłkę 

wiadomości e-mail z informacją o badaniu, listem polecającym oraz linkiem do elektronicznej 

wersji kwestionariusza, 2/dwukrotną wysyłkę monitów drogą elektroniczną (do 

respondentów, którzy nie wypełnili ankiet), 3/kontakt telefoniczny z respondentami, którzy 

nie wypełnili (po wysłaniu 2 przypomnień mailowych) i zachęcenie do wzięcia udziału w 

badaniu, 4/przeprowadzenie wywiadu techniką CATI. W przypadku badania z uczestnikami 

projektów adresy e-mail były dostępne tylko dla 27% z nich. Z uwagi na powyższe – aby 

zagwarantować wysoką reprezentatywność uzyskanych wyników – zmienna dotycząca 

dostępności adresu e-mail została włączona jako warstwa do doboru próby. W przypadkach, 

gdzie dostępny był wyłącznie numer telefonu ankieter kontaktował się z respondentem 

i przeprowadzał wywiad (po ewentualnym wcześniejszym umówieniu się na dogodny dla 

respondenta termin) lub pozyskiwał adres e-mail, na który była przesyłana ankieta on-line 

(na prośbę respondenta wyrażoną w rozmowie). 

Przeprowadzone zostały następujące badania ankietowe: 

1. Badanie z beneficjentami RPO WP 2014-2020 w ramach objętych ewaluacją Działań i 

Poddziałań (Poddziałanie 6.2.2 typ projektu 4, Działania 7.1-7.4 oraz 7.6 i 7.7). W badaniu 

wzięli udział beneficjenci, którzy zgodnie ze stanem na 31.03.2022r. posiadali zawartą 

umowę o dofinansowanie. Zostało przeprowadzane na pełnej populacji tj. podjęta została 

próba kontaktu ze wszystkimi jednostkami z badanej populacji. Jednostką badania był 

unikatowy beneficjent w danym Poddziałaniu/ Działaniu. Populacja liczyła 241 jednostek. 

Osiągnięta została próba n=116 (responsywność – 48%). 

2. Badanie z uczestnikami projektów w ramach Działań 7.1-7.4 i 7.6 RPO WP 2014-2020. 

Populację badania stanowili uczestnicy projektów, którzy zakończyli w nim udział do 

31.03.2022r. Jednostką badania był unikalny uczestnik, który zakończył udział w danym 

projekcie (identyfikacja po nr PESEL i nr projektu – tzw. osoboprojekt). Jeśli dana osoba brała 

udział w więcej niż jednym projekcie mogła zostać objęta badaniem więcej niż jeden raz. Tak 

rozumiana populacja liczyła 74 271 jednostek. W odpowiedzi na potrzeby informacyjne 

wynikające z pytań badawczych i wymogi określone w SOPZ warstwowo-losowego doboru 

próby dokonano odrębnie dla każdego Działania. Warstwy, czyli cechy próby zostały 

wyznaczone w oparciu o zmienne kluczowe z punktu widzenia odpowiedzi na pytania 

badawcze: płeć, wiek, status na rynku pracy przed rozpoczęciem udziału w projekcie, poziom 

wykształcenia przed rozpoczęciem udziału w projekcie, niepełnosprawność, dostępność 

adres e-mail. Liczebność warstw w próbie dla danego Działania została określona 

proporcjonalnie do udziału danej warstwy w populacji tego Działania. Dodatkowo w badaniu 

z uczestnikami Działania 7.3 przewidziano tzw. booster i wyróżniono warstwy (m.in. na 

potrzeby analizy kontrfaktycznej czy porównania skuteczności wsparcia poprzez dotacje i 
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pożyczki): uczestnik otrzymał dotację na założenie działalności gospodarczej (grupa 

eksperymentalna), uczestnik nie otrzymał dotacji na założenie działalności gospodarczej 

(grupa kontrolna), uczestnik otrzymał pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. 

Badania zrealizowane zostały w oparciu o kwestionariusze ankiety, które poddano pilotażowi 

i konsultacjom z Zamawiającym.  

W badaniu ankietowym z uczestnikami łącznie zostało zrealizowane 2360 ankiet (wobec 

planowanych 1921), w tym: 

 z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.1 zrealizowano 430 ankiet 

(maksymalny błąd oszacowania e=4,6 p.p. przy poziomie ufności 0,95 i proporcji 

zjawiska w populacji generalnej P=50%), 

 z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.2 zrealizowano 445 ankiet (e=4,6 

p.p.), 

 z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.3 zrealizowano 625 ankiet (e=3,6 

p.p.), w tym 462 z uczestnikami, którzy otrzymali dotację, 30 z uczestnikami, którzy 

otrzymali pożyczkę i 133 z uczestnikami, którzy nie otrzymali dotacji, 

 z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.4 zrealizowano 410 ankiet (e=4,4 

p.p.), 

 z uczestnikami projektów w ramach Działania 7.6 zrealizowano 450 ankiet (e=4,6 

p.p.). 

4. Metoda kontrfaktyczna 

Analizy kontrfaktyczne dotyczyły wpływu bezzwrotnych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, udzielonych w ramach Działania 7.3. Oparto je na wynikach badania 

ilościowego wśród uczestników, danych z systemu SL 2014 oraz statystykach publicznych z 

Banku Danych Lokalnych GUS. Grupę zasadniczą stanowili odbiorcy dotacji w Działaniu 7.3, z 

którymi przeprowadzono badanie ilościowe. W skład puli kontrolnej weszli uczestnicy 

Działania 7.3, którym nie przyznano zwrotnych ani bezzwrotnych środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej i z którymi udało się zrealizować wywiad kwestionariuszowy. 

Wyraźne odmienności składu tych dwóch grup spowodowały konieczność ograniczenia analiz 

do szczególnej podgrupy odbiorców dotacji, liczącej 142 osoby, dla której dostępna była 

grupa kontrolna złożona ze 107 osób. Wypróbowano wiele technik konstrukcji grupy 

kontrolnej i oszacowania efektu netto, z których odpowiednia okazała się technika 

propensity score stratification (przez niektórych uznawana za odmianę techniki propensity 

score matching2), uzupełniona podejściem difference-in-differences. 

                                                           
2 Por. Morgan, S. L., Winship, C. (2007). Counterfactuals and Causal Inference: Methods and Principles for Social 
Research. Cambridge University Press. Chapter 4.2. 
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5. Studia przypadku 

Pogłębioną metodą studium przypadku objęto 5 projektów realizowanych w ramach 

Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. W ramach każdego studium przypadku 

przeprowadzono analizę danych zastanych oraz zdalne wywiady pogłębione z beneficjentami 

i uczestnikami projektów. 
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3 OCENA WPŁYWU INTERWENCJI W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA SZANS 

NA ZATRUDNIENIE OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY  

3.1 LOGIKA INTERWENCJI – zwiększanie szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy 

W obszarze zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy zdiagnozowano 

problem rosnącego bezrobocia w regionie oraz stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia osób 

w wieku 20-64 lata3. Wyżej wymienione problemy dotyczyły w szczególności osób powyżej 

50 roku życia oraz osób długotrwale bezrobotnych – ich udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych był wysoki i cały czas wzrastał. Ponadto, osoby długotrwale bezrobotne często 

nie posiadały doświadczenia zawodowego lub też miały krótki staż pracy. Warto podkreślić, 

że znaczna część osób powyżej 50 r.ż. to były właśnie osoby pozostające bez pracy dłużej niż 

rok. Trudną sytuację na rynku pracy potęgowały zmiany demograficzne – wzrost liczby 

ludności w wieku produkcyjnym niemobilnym oraz poprodukcyjnym przy jednoczesnym 

spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Wyzwaniem była także aktywizacja osób 

z niepełnosprawnościami – na etapie programowania wskaźnik zatrudnienia dla osób z ww. 

grupy był stosunkowo niski, przy jednoczesnym prognozowanym wzroście udziału tej grupy 

w ogólnej liczbie bezrobotnych. W związku z niskim poziomem urbanizacji regionu, znaczną 

grupę osób bezrobotnych (ponad połowę biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania osoby 

bezrobotnej) stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Szczególnie niekorzystną 

sytuację zdiagnozowano wśród osób pracujących w niewielkich gospodarstwach 

indywidualnych (do 2 ha) oraz ich rodzin. Na etapie przygotowywania Programu zwrócono 

także uwagę na osoby bierne zawodowo – jedną z głównych przyczyn bierności zawodowej 

była choroba lub niepełnosprawność. Największym wyzwaniem w obszarze zwiększania 

szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy było słabe przygotowanie do wejścia i 

utrzymania się tych osób na rynku. Ponadto, w Programie podkreślono także trudną sytuację 

osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-

prawnych oraz ubogich pracujących. Wyzwaniem było zapewnienie odpowiedniego wsparcia 

osobom, których wynagrodzenie pozwalało na zaspokojenie tylko podstawowych potrzeb 

życiowych.  

Wszystkie wymienione problemy, potrzeby i wyzwania znalazły odzwierciedlenie w 

działaniach przewidzianych w Programie w: 

 Działaniu 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

konkursowe, w ramach których przewidziano wsparcie w zakresie: 

o aktywizacji zawodowej osób oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy 

z wykorzystaniem instrumentów i usług rynku pracy służących: określeniu potrzeb 

umożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy (np. poradnictwo zawodowe, 

pośrednictwo pracy, IPD); podnoszeniu kompetencji i nabywaniu kwalifikacji 

                                                           
3 W porównaniu do cel krajowego Strategii Europa 2020.  
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zawodowych oraz ich lepszemu dopasowaniu do potrzeb rynku pracy, np. poprzez 

wysokiej jakości szkolenia; zdobyciu doświadczenia zawodowego (np. staże, praktyki 

zawodowe).  

 Działaniu 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty 

pozakonkursowe PUP, w ramach których przewidziano wsparcie w zakresie: 

o instrumentów i usług rynku pracy, wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

o dofinansowaniu do wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW), o 

których mowa w art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, skierowane do: 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników oraz 

mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i podmiotów, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie4. 

Zaplanowane działania kompleksowo odpowiadają na zidentyfikowane problemy na 

pierwszym miejscu stawiając przygotowywanie osób pozostających bez pracy do spełnienia 

oczekiwań pracodawców i potrzeb rynku pracy, co jest warunkiem wejścia i utrzymania się 

na rynku.  

Wszystkie działania mają przypisane w Programie wskaźniki produktów. Mierniki te są 

trafnie dobrane i odnoszą się do wszystkich kluczowych działań i grup docelowych: osób 

bezrobotnych w tym długotrwale, biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami, w wieku 

50 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a także osób, które otrzymały bezzwrotne środki 

na podjęcia działalności gospodarczej. Ponadto, ustalono wskaźniki odnoszące się do działań 

podjętych w związku ze zwalczaniem lub zapobieganiem skutkom pandemii COVID-19.  

W Programie przewidziano także wskaźniki rezultatu, które, podobnie jak wskaźniki 

produktu, wyczerpująco mierzą efekty projektów w zakresie: podejmowania pracy przez 

osoby bezrobotne (w tym długotrwale), bierne zawodowo i z niepełnosprawnościami po 

opuszczeniu programu (w przypadku pierwszej grupy także w zakresie utrzymania pracy), 

uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia kompetencji przez osoby należące do ww. grup, 

tworzenia nowych miejsc pracy i trwałości powstałych mikroprzedsiębiorstw - w związku z 

udzielanymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, liczby osób odchodzących z 

                                                           
4 Ten typ wsparcia pojawił się w dokumentach programowych w związku z trudną (lub potencjalnie trudną) 
sytuacją przedsiębiorstw wywołaną skutkami pandemii COVID-19. Zmiana RPO 2014-2020 i SZOOP została 
dokonana 30 czerwca 2020 roku.  
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rolnictwa po opuszczeniu programu, a także liczby osób znajdujących się w lepszej sytuacji 

na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.  

Wskaźniki te właściwie mierzą założone efekty wsparcia jakimi są: 

 wzrost liczy osób lepiej przygotowanych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy 

 zwiększenie aktywności zawodowej (w tym podjęcie zatrudnienia) osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy  

 podjęcie zatrudnienia przez rolników i członków ich rodzin w sektorze pozarolniczym 

lub rejestracja w powiatowym urzędzie pracy celem dalszej aktywizacji.  

Oczekuje się, że te efekty w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających 

bez pracy przełożą się na efekty społeczno-gospodarcze. Założono między innymi, że 

wspieranie osób bezrobotnych i biernych zawodowo przyczyni się zmniejszenia bezrobocia w 

regionie oraz ograniczenia bierności zawodowej mieszkańców. Inwestycje w kapitał ludzki 

podejmowane w Programie powinny przyczynić się długofalowo do wzrostu zatrudnienia w 

regionie, co z kolei wpłynie pozytywnie na rozwój gospodarczy województwa.  

Biorąc pod uwagę literaturę przedmiotu a także wyniki niniejszego badania, należy 

podkreślić słuszność powiązań między zwiększaniem szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy a efektami społeczno-gospodarczymi. Szczegóły przedstawiono w 

kolejnych rozdziałach niniejszego raportu. 

W literaturze przedmiotu, a także w trakcie niniejszego badania zidentyfikowano szereg 

czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na osiągane efekty osób pozostających bez 

pracy. Do takich czynników należą: 

 poprawa sytuacji na rynku pracy skutkująca zmniejszeniem się bezrobocia oraz liczby 

osób bezrobotnych, a także zwiększeniem popytu na pracę  

 rezygnacja uczestników ze wsparcia w trakcie realizacji projektu 

 pandemia COVID-19 

 poprawa sytuacji rodzin związana z wprowadzeniem świadczenia z programu 

Rodzina 500 Plus 

 niska gęstość zaludnienia i rozproszenie osadnictwa na terenach wiejskich 

 niska dostępność komunikacyjna południowo-wschodnich rejonów województwa, a 

co z tym powiązane niewielka liczba pracodawców, którzy są gotowi zatrudnić 

nowych pracowników 

 rozwiązania prawne, przyjęte w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. Art. 

13 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  
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Rysunek 1 Logika interwencji w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy (Działanie 7.1 oraz Działanie 7.1; PI 

8i) 

 

Źródło: opracowanie własne.
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3.2 SKUTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

3.2.1 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO 

WP 2014-2020  

W ramach Działania 7.1 zorganizowano 5 naborów wniosków w trybie konkursowym– 

wszystkie w latach 2015-2020, po jednym naborze w każdym roku z wyjątkiem roku 20165. 

Nabory rozpoczynały się zazwyczaj zimą (styczeń-marzec) lub jesienią (wrzesień-listopad) i 

trwały od 15 do 23 dni. Liczba złożonych wniosków poprawnych formalnie wahała się od 33 

do 200 w zależności od naboru. Spośród 712 poprawnie złożonych wniosków wybrano 227 

do dofinansowania UE, co przełożyło się na 208 obowiązujących umów o dofinansowanie. 

Wkład UE w umowach wyniósł 311 945 392,94 zł. Budżet (kwota dofinansowania UE) 

przeznaczony na wszystkie nabory wynosił 313 079 800 zł, natomiast wkład UE we 

wnioskach poprawnych formalnie wynosił 1 025 044 995,88 zł, czyli znacząco przekroczył 

założenia. W Działaniu 7.1 wyczerpano prawie całą dostępną alokację tj. 99,6%6. Poziom 

wydatkowania jest zadowalający i odpowiada zawansowaniu działań w projektach – 

rozliczono 72,7% zakontraktowanej kwoty. 

W ramach Działania 7.2 zorganizowano 8 naborów wniosków w trybie pozakonkursowym– 

wszystkie w latach 2015-2022, po jednym naborze w każdym roku. Nabory rozpoczynały się 

zazwyczaj zimą (styczeń-marzec, tylko jeden nabór rozpoczął się w lipcu) i trwały od 12 do 35 

dni. W każdym naborze złożono 21 wniosków poprawnych formalnie tj. łącznie 168, co 

przełożyło się na 147 obowiązujących umów o dofinansowanie7. Wkład UE w umowach 

wyniósł 289 920 490,89 zł. Budżet (kwota dofinansowania UE) przeznaczony na wszystkie 

nabory wynosił 307 314 626,6 zł, natomiast wkład UE we wnioskach poprawnych formalnie 

wyniósł 241 642 815,11 zł, czyli był niższy niż zakładano8. W Działaniu 7.2 wyczerpano prawie 

całą dostępną alokację tj. 94,3%9. Poziom wydatkowania jest zadowalający i odpowiada 

zawansowaniu działań w projektach – rozliczono już 94% zakontraktowanej kwoty. 

                                                           
5 W 2016 roku nie ogłoszono żadnego naboru wniosku, ale w styczniu zakończono nabór z roku 2015.  
6 Na podstawie danych z systemu SL (Zestawienie naborów, złożonych w nich wniosków o dofinansowanie i 
podpisanych umów). 
7 Na podstawie danych z systemu SL (Zestawienie naborów, złożonych w nich wniosków o dofinansowanie i 
podpisanych umów). 
8 Różnica pomiędzy wkładem UE we wnioskach poprawnych formalnie, a wkładem UE w umowach o 
dofinansowanie jest związana z ww. różnicami w naborze zakończonym 21.02.2021. Budżet naboru wynosił 39 
125 782,2 zł, natomiast wkład UE w umowach obowiązujących 122 866 737,31 zł. Jest to związane ze 
zwiększeniem alokacji na Działanie 7.2 o 20 894 868 euro i utworzeniem nowego typu projektu dotyczącego 
dofinansowania do wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne 
lub kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (STW), w związku z pandemią COVID-19.  
9 Z danych z systemu SL (Zestawienie naborów, złożonych w nich wniosków o dofinansowanie i podpisanych 
umów) wynika, że w ostatnim naborze tj. zakończonym 4 lutego 2022 roku wkład UE we wnioskach 
zatwierdzonych wyniósł 47 420 319,48 zł, natomiast w okresie objętym niniejszym badaniem nie podpisano 
jeszcze umów o dofinansowanie.  
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Jak pokazują powyższe dane tempo wydatkowania środków jest szybsze w przypadku 

Działania 7.2 tj. projektów pozakonkursowych. Ta tendencja została już zauważona w ramach 

badania mid-term10. Może być to z jednej strony efekt braku większych opóźnień w zakresie 

podpisywania umów11. Z drugiej strony, jak wskazują wyniki badania ilościowego z 

beneficjentami oraz IDI, realizatorzy projektów konkursowych niemalże dziesięciokrotnie 

częściej niż projektów pozakonkursowych wydłużali okres realizacji projektów. Przyczyną 

wydłużania okresu realizacji projektów była pandemia COVID-19, co szczegółowo opisano w 

dalszej części niniejszego rozdziału.  

W ocenie terytorialnego rozkładu wsparcia posłużono się liczbą uczestników projektów, 

którzy podjęli pracę/rozpoczęli prowadzenie działalności na własny rachunek12. W Działaniu 

7.1 około 66% to projekty obejmujące swoim zakresem całe województwo. Z kolei w 

przypadku Działania 7.2 projekty realizowane były w takiej samej liczbie w każdym powiecie. 

Wobec tego, bardziej adekwatną miarą skuteczności wsparcia w aspekcie terytorialnym jest 

miejscowość zamieszkania uczestnika projektu, ponieważ pokazuje gdzie faktycznie dotarły 

działania projektowe.  

W tym miejscu raportu opisano jedynie ogólne rozmieszczenie uczestników projektów, 

których udało się zaktywizować. W dalszej części rozdziału tj. w rozdziale dotyczącym 

użytecznościBłąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. znajdują się mapy i analizy na 

temat użyteczności wsparcia pod kątem wpływu projektów na sytuację regionu (z 

wykorzystaniem danych BDL GUS) i adekwatności wsparcia do potrzeb uczestników oraz 

wnioski dotyczące kierowania wsparcia na określone terytoria.  

Na wstępie należy zaznaczyć, że rezultaty projektów realizowanych w ramach PI 8i są 

widoczne niemalże w każdej gminie w regionie, a więc wsparcie jest powszechne. 

Najwięcej uczestników projektów13, którzy pracowali/rozpoczęli prowadzenie działalności na 

własny rachunek w momencie zakończenia projektu pochodzi z Rzeszowa (1039 osób) i 

okolic, następnie z Przemyśla (519), Jasła (437) oraz Tarnobrzegu (425). Są to dość duże 

ośrodki miejskie, a zatem charakteryzują się potencjalną wyższą liczbą miejsc pracy, co 

zwiększa szanse osób pozostających bez pracy zamieszkujących te tereny na aktywizację. 

Ponadto, Rzeszów i Przemyśl to tzw. bieguny wzrostu, czyli miasta, które osiągnęły najwyższy 

poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie14. Z kolei Jasło i Jarosław to tzw. 

subregionalne bieguny wzrostu. W kontekście rynku pracy oznacza to stosunkowo niski 

udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w ww. 

                                                           
10 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, Ecorys Polska, Evalu, 2019 
11 Potwierdzają to wyniki badania ilościowego z beneficjentami: 30% beneficjentów Działania 7.1 w porównaniu 
do 18,2% beneficjentów Działania 7.2 zadeklarowało, że podpisanie umowy nastąpiło później niż się 
spodziewano.  
12 Na podstawie bazy SL uczestników, pola „Sytuacja osoby w momencie zakończenia udziału w projekcie” 
13 Powyżej 400 
14 Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim, Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2019 
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miastach, wysoką liczbę pracujących oraz dynamikę wzrostu liczby pracujących na tle innych 

miast regionu15. Ponadto, jak podkreślają przedstawiciele IP/IZ, z uwagi na dostępność 

komunikacyjną są to rejony, które przyciągają najwięcej inwestorów.  

Na uwagę zasługuje także fakt, że zadowalające rezultaty16 osiągnięto także w wielu 

mniejszych miastach np. Brzozowie (368 osób), Nisku (297), Nowej Sarzynie (274), 

Strzyżowie (251), Kolbuszowej (224), Ustrzykach Dolnych (212). Jest to szczególnie istotne w 

przypadku Nowej Sarzyny, która znalazły się w 2019 roku wśród 15 miast o najniższym 

rozwoju społeczno-gospodarczym w regionie17. Realizacja projektów na tych obszarach ma 

szasnę w dużym stopniu przyczynić się do ich rozwoju.  

Najmniej uczestników projektów PI 8i zamieszkiwało południowe gminy powiatów 

bieszczadzkiego, leskiego i krośnieńskiego, a także wschodnie części powiatów 

lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego. Na niewielką liczbę zaktywizowanych 

uczestników w tamtych rejonach województwa ma wpływ kilka czynników. Przede 

wszystkim są to powiaty z najniższą gęstością zaludnienia (do 80 os. na km2 wg danych BDL 

GUS za 2021 rok), co przekłada się na możliwości dotarcia do uczestników, a także 

możliwości dotarcia uczestników do większych ośrodków w celu wzięcia udziału w projekcie 

lub też podjęcia pracy18. Jak podkreślają przedstawiciele IP/IZ, są to rejony województwa z 

niską dostępnością komunikacyjną, co powoduje, że jest tam mniej inwestycji. Ponadto, 

powiat bieszczadzki i jarosławski charakteryzują się wyższym niż średnia dla województwa 

udziałem osób długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych tj. powyżej 52,6%19, co 

może dodatkowo zniechęcać beneficjentów do realizacji projektów w tych częściach 

województwa. Dodatkowo, jak zauważono już w ramach innego badania, w powiatach 

leskim i bieszczadzkim zidentyfikowano wysoki wskaźnik liczby klientów pomocy społecznej 

na 10 tys. mieszkańców20. Oznacza to, że znaczna część mieszkańców tych regionów to osoby 

wykluczone społecznie, co wpływa na trudności w ich aktywizacji.  

Wszystkie 6 wymienionych w pierwszym akapicie powiatów charakteryzuje się wyższym niż 

średnia dla regionu odsetkiem osób pracujących w sektorze rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i 

rybactwa. Średnia dla Podkarpacia w 2020 roku wyniosła 35,8%, natomiast w ww. powiatach 

odsetek ten wynosił kolejno: 68,4% dla powiatu przemyskiego, 64,1% w lubaczowskim, 

54,6% w leskim, 52,7% w krośnieńskim oraz 49,5% w bieszczadzkim. Powiat lubaczowski i 

przemyski to dwa z czterech powiatów21, w których ten odsetek wynosi powyżej 60%. Z 

uwagi na sezonowość pracy sektor ten charakteryzuje się najmniejszą stabilnością 

                                                           
15 Ibidem, s. 27 
16 Od 200 do 400 uczestników projektów, którzy podjęli pracę/rozpoczęli prowadzenie działalności na własny 
rachunek.  
17 Miasta wraz z obszarami funkcjonalnymi oraz bieguny wzrostu w województwie podkarpackim…s.29 
18 Na podstawie IDI z IP/IZ oraz ekspertką  
19 Na podstawie danych BDL GUS za 2021 rok. 
20 Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej, Evalu, grudzień 2021  
21 Pozostałe to powiat strzyżowski i brzozowski.  
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zatrudnienia i podejmowaniem pracy nierejestrowanej22, co również może wpływać na 

omawiane rezultaty projektów23. Jak wynika z najnowszego, dostępnego opracowania GUS 

na temat pracy nierejestrowanej, połowa osób pracujących w Polsce w tzw. szarej strefie 

pracowała na wsi24. Pod względem wykonywanej pracy, najwięcej osób (161 tys. z 880 tys. 

wszystkich osób pracujących w tzw. szarej strefie) wykonywało właśnie prace ogrodniczo-

rolne. W związku z powyższym na terenach rolniczych może występować niższa motywacja 

do udziału w projektach. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich oddalonych od dużych 

ośrodków miejskich, gdzie zarobki są średnio wyższe niż na wsi i w małych miastach, 

możliwości znalezienia pracy ograniczone, a dojazdy do pracy pochłaniałyby znaczną część 

budżetu25. Ponadto, jak podkreślali przedstawiciele IP/IZ, w okresie pandemii COVID-19, w 

trudnym położeniu znalazła się turystyka, co dodatkowo pogłębiało trudności z aktywizacją 

osób w rejonie Bieszczad.  

Tabela 1 Stopień osiągnięcia wskaźników programowych w PI 8i  

Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CI) 

37,6%  69,9% (23983 os.) 186% 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CI) - 

Liczba osób bezrobotnych w, w tym 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

37,6% 72,1% (23 164 os.) 191,75% 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CI) - 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie 

37,6% 68,9% (9 821 os.) 183,4% 

                                                           
22 W niniejszym badaniu praca nierejestrowana definiowana jest na podstawie metodologii GUS (Praca 
nierejestrowana w Polsce w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019), tj. jako praca najemna 
wykonywana bez nawiązania stosunku pracy, czyli bez umowy o pracę, bez umowy zlecenia, umowy o dzieło 
lub jakiejkolwiek innej pisemnej umowy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem bez względu na sektor własności 
(również u osób fizycznych i w indywidualnych gospodarstwach rolnych) 
23 Na ten wniosek wskazywała także ekspertka uczestnicząca w IDI.  
24 Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019 
25 Na podstawie IDI z ekspertką, beneficjentami oraz przedstawicielami IP/IZ RPO WP 2014-2020 
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Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CI) - 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie 

37,6% 52,9% (1 750 os.) 140,8% 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CI) - 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

37,6% 37,9% (819 os.) 100,7% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu 

50% 32,1% (11 022 os.) 64,3% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu - Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie 

50% 29,1% (9 353 os.) 58,2% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu - Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

50% 30,6% (4 355 os.) 61,15% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu - Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

w programie 

50% 51,7% (1 709 os.) 103,4% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu - Liczba osób biernych zawodowo 

objętych wsparciem w programie 

50% 77,2% (1 669 os.) 154,3% 
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Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

2 434 3264 134,1% 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 

pracujących po opuszczeniu programu 

37,6% 75,7% (1 280 os.) 201,3% 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie (CI) 

25 322 32 129 126,9% 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie (CI) 

11 902 14 244 119,7% 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie (CI) 

1 616 2 163 133,85% 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie (CI) 

2 694 3 305 122,7% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 

6 465 17 337 268,2% 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie 

19 665 46 609 237% 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie (os.) 

2 336 3 317 142% 

Liczba osób odchodzących z rolnictwa 

objętych wsparciem w programie (os.) 

1 347 1 691 125,5% 

Liczba osób pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

objętych wsparciem w programie 

290 1 0,3% 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19  

26 773 28 128 106% 
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Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba uczestników objętych STW w ramach 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-

19 

26 773 28 128 106% 

Wartość wydatków kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania związane z 

pandemią COVID-19 EUR 

28 000 000 25 153 587,71 89,8% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego I kw. 2022 r. – Tabela 2 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  

Na wstępie warto zaznaczyć, że większość wartości docelowych zarówno wskaźników 

produktu, jak i rezultatu została osiągnięta lub przekroczona. Można zatem powiedzieć, że 

wsparcie przeznaczone na aktywizację osób pozostających bez pracy charakteryzuje się 

wysoką skutecznością, jednak nie dotyczy to wszystkich jego obszarów. Przede wszystkim, 

udało się zwiększyć możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo i 

poszukujących pracy o czym świadczą wskaźniki rezultatu dotyczące liczby osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu. Oznacza 

to, że osiągnięto główny cel wsparcia - udało się to w przypadku każdej grupy docelowej, 

której członkowie pozostawali bez pracy przystępując do projektu. Na uwagę zasługuje fakt, 

że przekroczono zakładaną wartość wskaźnika dotyczącą osób długotrwale bezrobotnych, 

choć na początku perspektywy 2014-2020 beneficjenci obawiali się, że będą występowały 

trudności z aktywizacją tych osób26.  

Nie udało się osiągnąć założonych wartości wskaźników rezultatu dotyczących liczby osób, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu w odniesieniu 

do osób bezrobotnych (w tym długotrwale) i osób długotrwale bezrobotnych, co wpłynęło 

na nieosiągnięcie wartości docelowej ogólnego wskaźnika Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu. Warto zauważyć, że 

pomimo, iż tym osobom nie udało się zdobyć kwalifikacji/nabyć kompetencji to nie oznacza, 

że nie podjęły pracy/działalności gospodarczej. Prawdopodobnie osoby uczestniczące w 

projektach nie potrzebowały wsparcia w postaci uzyskiwania kwalifikacji/nabywania 

kompetencji, w tak dużym zakresie jak przewidywano. Warto podkreślić, że uzyskiwanie 

kwalifikacji/podnoszenie kompetencji nie było obligatoryjną formą wsparcia27. Dzięki temu w 

                                                           
26 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, s. 254, IDI z beneficjentami Działania 7.1 i 
7.2 
27 Na podstawie dokumentacji konkursowej. 
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szkoleniach brały udział osoby, które realnie ich potrzebowały, a te odpowiadały na ich 

potrzeby28. Na tę formę wsparcia częściej decydowali się beneficjenci projektów Działania 

7.1. W ramach Działania 7.2 wykazano jedynie 209 osób, które uzyskały 

kwalifikacje/podniosły kompetencje. Jak wynika z wywiadów z beneficjentami oraz analizy 

WoP, beneficjenci spotykali się z trudnościami w realizacji szkoleń – zebraniem osób 

chętnych do udziału lub/i samym uzyskiwaniem kwalifikacji. Trudności te były powiązane z 

pandemią COVID-19 - część szkoleń odbywała się online lub były one odłożone w czasie co 

również negatywnie wpłynęło na liczbę ich uczestników.  

Warto zwrócić uwagę na wskaźnik produktu Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 

wsparciem w programie. Jego wartość została wstępnie niewłaściwie oszacowana, a 

następnie obniżona w trakcie realizacji Programu z planowanych do objęcia wsparciem 3 313 

osób w I wersji RPO WP 2014-202029 do 1 347 w V wersji30, co jest zgodne z rekomendacjami 

sformułowanymi w raporcie z ewaluacji śródokresowej mid-term. Jak wskazują 

przedstawiciele IP/IZ oraz eksperci i sami beneficjenci w ramach IDI oraz badania 

ilościowego, trudności z aktywizacją rolników i ich rodzin polegały głównie na niskiej 

motywacji tych osób do odejścia z rolnictwa spowodowanej korzyściami płynącymi z 

korzystania z KRUS. Jest to zatem czynnik negatywnie wpływający na realizację projektów, 

niezależny od beneficjentów i trudny do zniwelowania. Wobec tego, obniżenie wartości 

docelowej wskaźnika było konieczne, aby osiągnąć założone cele Programu.  

Najniższym stopniem realizacji wartości docelowej charakteryzuje się wskaźnik Liczba osób 

pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w 

programie. Jak wynika z informacji kwartalnej, wskaźnik został wprowadzony w 2018 roku i 

pojawił się w dwóch konkursach w ramach Działania 7.1 (w 2019 i 2020 roku). W ramach 

pierwszego konkursu wnioskodawcy założyli, że w projektach weźmie udział 15 osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W ramach drugiego konkursu, w 

projektach przeznaczonych do dofinansowania nie założono udziału osób z ww. grupy. 

Prawdopodobnie było to związane z niskim zainteresowaniem osób z tej grupy wsparciem 

lub też nieznajomością potrzeb tych osób wśród beneficjentów31. W ramach FEP 2021-2027 

ponownie zaplanowano wsparcie tej grupy docelowej32. W celu uniknięcia wyżej opisanych 

trudności należy odpowiednio zaadresować formy wsparcia do osób pracujących. Jak 

wykazała analiza danych zastanych, dotychczas nie przeprowadzono w regionie badania, 

które wskazywałoby na problemy i potrzeby w zakresie tych osób33. Brakuje też 

                                                           
28 Na podstawie IDI z IP/IZ oraz IDI z ekspertką i beneficjentami. 
29 Wersja archiwalna z 23.02.2015 r.  
30 Wersja archiwalna z 26.05.2020 r.  
31 Na podstawie wywiadów z beneficjentami oraz ekspertką.  
32 Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Załącznik do Uchwały Nr 366/7350 /22 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 marca 2022 r. 
33 Przeprowadzono badanie dotyczące osób pracujących tj. „Podkarpaccy pracownicy – warunki pracy, plany i 
oczekiwania” (WUP Rzeszów, 2019), jednak jego wyniki w niewystarczającym zakresie wskazują na potrzeby 
osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 
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szczegółowych danych opisujących tę grupę w statystykach publicznych, szczególnie na 

poziomie powiatów i gmin34. Wobec tego, trudno ocenić, jakie wsparcie byłoby najbardziej 

adekwatne dla tej grupy docelowej oraz do których rejonów województwa szczególnie 

kierować interwencje. Może to powodować trudności rekrutacyjne. REKOMENDACJA: 

Rekomenduje się przeprowadzenie kompleksowego badania osób pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na wczesnym etapie realizacji FEP 2021-2027. 

Wyniki badania pozwoliłyby na poznanie potrzeb wyżej wymienionych osób, co przełożyłoby 

się na trafny dobór instrumentów aktywizacji. Ponadto, jak wskazują dalsze analizy, 

beneficjenci projektów konkursowych skutecznie docierają do osób biernych zawodowo i 

bezrobotnych niezarejestrowanych, a zatem takich, które często nie figurują w żadnych 

rejestrach publicznych. W kolejnej perspektywie finansowej, część beneficjentów, z uwagi na 

przeniesienie całości zadania aktywizacji osób pozostających bez pracy do PUP, 

prawdopodobnie będzie poszukiwała możliwości realizacji projektów. Wobec tego, w 

regionie pozostaje niewykorzystany potencjał części beneficjentów obecnie realizujących 

projekty. Konieczne jest zwrócenie ich uwagi na możliwość realizacji projektów skierowanych 

do osób pracujących. REKOMENDACJA: Zaleca 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. Jednocześnie konieczne jest 

promowanie i rozpowszechnianie informacji o możliwości udziału w konkursie wśród 

dotychczasowych beneficjentów projektów.  

Należy zauważyć także, że część wartości docelowych wskaźników została znacznie 

przekroczona. Dotyczy to w szczególności wskaźników, dla których wartość docelowa 

osiągnęła powyżej 200% tj.: Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie oraz Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie. 

Przyczyną znacznego przekroczenia zakładanych wartości docelowych nie jest błędne ich 

oszacowanie, a sytuacja wywołana czynnikiem zewnętrznym, niezależnym od IZ/IP RPO 

2014-2020 i niemożliwym do przewidzenia tj. pandemią COVID-19. W grupie osób o niskich 

kwalifikacjach znalazły się osoby objęte wsparciem w zakresie STW tj. pracownicy 

przedsiębiorstw, co było związane z wprowadzeniem nowego typu projektu w trakcie 

Programu w ramach Działania 7.2. Osoby uczestniczące ww. działaniach stanowiły niemalże 

połowę (22 267 os.) wszystkich osób o niskich kwalifikacjach wspartych w Programie. 

Podobna sytuacja dotyczy osób powyżej 50 r.ż. – połowa tych osób (tj. 8 821) to uczestnicy 

projektów w zakresie STW.  

Nie osiągnięto także założonej wartości wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19. Jak wynika z relacji beneficjentów powodem może 

                                                           
34 Warto zauważyć, że nie jest to tylko sytuacja dotycząca województwa podkarpackiego. Podobne wnioski 
płyną z analogicznego badania realizowanego w województwie śląskim.  
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być krótki okres wydatkowania środków na działania COVID-19. Ponadto wartość docelową 

wskaźnika szacowano na podstawie niższego kursu euro, niż wartość osiągniętą35.  

3.2.2 Ocena zróżnicowania skuteczności projektów  

Zarówno w ramach Działania 7.1, jak i Działania 7.2 początkowo założono realizację jednego 

typu projektu. Jak wskazano już w niniejszym rozdziale, w związku z pandemią COVID-19 w 

ramach Działania 7.2 wprowadzono drugi typ projektu. Niemniej jednak, działania w ramach 

nowego typu nie były skierowane do osób pozostających poza rynkiem pracy, czy też osób 

pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, a zatem nie przyczyniły 

się bezpośrednio do żadnego z celów szczegółowych wsparcia. Wobec tego, w odniesieniu 

do PI 8i nie jest możliwa identyfikacja typów projektów, które najbardziej przyczyniają się do 

realizacji celów Programu i zaspokajają zidentyfikowane potrzeby. 

Niemniej jednak, jest możliwa identyfikacja form wsparcia, które w największym stopniu 

zaspokajają zidentyfikowane potrzeby oraz przyczyniają się do realizacji celów Programu. 

Szczegółowe analizy na ten temat znajdują się w rozdziałach dotyczących użyteczności (w 

zakresie zaspokajania potrzeb) tj. 3.3 oraz efektywności tj. 3.5. W tym miejscu należy jedynie 

podkreślić, że wsparcie w ramach wszystkich typów działań realizowanych w PI 8i cieszyło się 

dużym zainteresowaniem beneficjentów i odbiorców wsparcia. Świadczą o tym zarówno 

osiągnięte i przekroczone wartości docelowe wskaźników produktu i rezultatu, jak i 

przytoczone już w niniejszym rozdziale dane dotyczące naborów.  

Warto podkreślić, że do osiągnięcia celów Programu w większym stopniu przyczyniły się 

projekty pozakonkursowe. 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%36. Co 

istotne, wysoka skuteczność projektów pozakonkursowych odnosi się także do osób 

długotrwale bezrobotnych tj. takich, które trudnej zaktywizować. W ramach projektów 

Działania 7.1 niespełna połowa (48,2%) długotrwale bezrobotnych uczestników pracowała 

lub prowadziła działalność gospodarczą po opuszczeniu programu w porównaniu do 87% 

uczestników z tej grupy w projektach PUP. Ponadto, pomimo że projekty pozakonkursowe 

rzadziej docierały do uczestników z niepełnosprawnościami to również w odniesieniu do tej 

grupy były bardziej skuteczne. W ramach Działania 7.2 w projektach wzięło udział 936 osób z 

niepełnosprawnościami, a 85,3% z nich pracowało lub prowadziło działalność gospodarczą 

po opuszczeniu programu w porównaniu do 2369 uczestników z niepełnosprawnością w 

Działaniu 7.1 spośród których 40,1% osiągnęło ww. rezultat. Należy zaznaczyć, ze w ramach 

Działania 7.2 nie obejmowano wsparciem osób biernych zawodowo. Projekty konkursowe w 

                                                           
35 Na podstawie informacji kwartalnej II kw. 2022 r.  
36 Na podstawie danych SL tj. Raportu na temat stopnia realizacji wskaźników wspólnych EFS 2014-2020: W 
ramach Działania 7.2 w po opuszczeniu programu pracowało lub prowadziło działalność gospodarczą 15387 (z 
17265 wszystkich uczestników projektów uwzględnionych we wskaźniku tj. osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie) w porównaniu do 8596 osób uczestniczących w 
projektach konkursowych (z 17027 uwzględnionych we wskaźniku tj. osób bezrobotnych, w tym długotrwale 
bezrobotnych i osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie).  
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odniesieniu do tej grupy odbiorców charakteryzują się wysoką skutecznością. Na niższą 

skuteczność projektów w ramach Działania 7.1 może mieć wpływ także to, że obejmowały 

one wsparciem także osoby niezarejestrowane jako bezrobotne, a więc takie do których 

trudniej dotrzeć.  

3.2.3 Identyfikacja czynników wpływających na osiąganie celów 

W realizacji PI 8i napotkano szereg problemów, spośród których część przełożyła się na 

osiąganie celów projektów oraz Programu37. W samym badaniu ilościowym trudności 

występujące w projekcie zadeklarowała niespełna połowa respondentów (43,5%) w ramach 

Działania 7.1 oraz ponad połowa uczestników badania (57,9%) reprezentujących projekty z 

Działania 7.2. 

Zarówno wśród uczestników Działania 7.1, jak i Działania 7.2 były osoby, które przerywały 

udział w projekcie, co dla beneficjenta oznaczało niejednokrotnie opóźnienie w 

uruchomieniu jakiejś formy wsparcia np. szkolenia z uwagi na konieczność rekrutacji nowych 

uczestników. Z kolei długie oczekiwanie na rozpoczęcie formy wsparcia powodowało 

rezygnację kolejnych osób. Problem ten pogłębił się w trakcie pandemii COVID-19, gdy część 

szkoleń była prowadzona online lub też odroczona w czasie. Warto zaznaczyć, że uczestnicy 

przerywali udział w projekcie z różnych powodów np. zdrowotnych, rodzinnych, 

zawodowych. Zdarzało się, że uczestnicy podejmowali pracę po udziale w dwóch z trzech 

wymaganych w ramach Działania 7.1 formach wsparcia np. doradztwie oraz IPD. Oznacza to, 

że prawdopodobnie wsparcie było skuteczne, natomiast nie było możliwości, aby formalnie 

to wykazać. Niemniej jednak, jak wskazują beneficjenci uczestniczący w IDI, skala tego 

problemu nie była na tyle duża, aby wpłynąć istotnie na realizację założonych celów. 

Kolejną trudnością był niska motywacja uczestników do udziału w podnoszeniu 

kompetencji oraz uzyskiwaniu kwalifikacji. Prawdopodobnie te trudności były powiązane ze 

specyficzną sytuacją na rynku pracy tzw. rynkiem pracownika. Jedną z przesłanek, aby tak 

sądzić jest znaczący spadek bezrobocia w czasie realizacji Programu. Jak wskazują dane BDL 

GUS, w latach 2013-2021 stopa bezrobocia w województwie spadła dwukrotnie. Kolejną, 

może być zmniejszenie skali likwidacji miejsc pracy w regionie – w 2013 roku zlikwidowano 

14,4 tys. miejsc pracy, natomiast w roku 2021 – 9,8 tys.38 Jak wynika z realizowanego 

cyklicznie badania Barometr Zawodów – od 2016 do 2020 roku w regionie malał odsetek 

zawodów nadwyżkowych, a rósł zawodów deficytowych39. Ta tendencja została przerwana w 

roku 2021, by w 2022 roku znów się uwidocznić. W latach 2016-2020 odsetek zawodów 

deficytowych wzrósł z 10% w roku 2016 do 27% w roku 2022. Z kolei odsetek zawodów 

nadwyżkowych spadł w tym czasie o 23 p.p. Wyżej wymienione czynniki społeczno-

gospodarcze prawdopodobnie powodowały, że uczestnicy projektów nie potrzebowali lub/i 

                                                           
37 Na podstawie analizy WoP, a także badania ilościowego i wywiadów z beneficjentami oraz przedstawicielami 
IP/IZ. 
38 Na podstawie danych BDL GUS. 
39 Barometr Zawodów 2022. Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, WUP, Rzeszów.  
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nie widzieli konieczności, aby pozyskiwać kwalifikacje lub podnosić swoje kompetencje. Ten 

czynnik przełożył się na realizację celów Programu, co pokazały dane wskaźnikowe.  

Istotnym problemem, który wpływał na realizację projektów były trudności w rekrutacji 

uczestników. Wyniki badania ilościowego wskazują, że większość problemów w rekrutacji 

nie była zależna od grupy docelowej. W drugiej kolejności wskazywano na osoby w wieku 

powyżej 50 lat, osoby z niepełnosprawnościami (w przypadku Działania 7.1) oraz rolników i 

członków ich rodzin (w przypadku Działania 7.2) jako te osoby, które było najtrudniej 

zachęcić do udziału w projektach. Wg beneficjentów trudności rekrutacyjne były 

spowodowane kilkoma czynnikami. Przede wszystkim, w trakcie realizacji Programu 

znacząco spadła liczba osób bezrobotnych, a zatem potencjalnych uczestników projektów. 

Do 2021 roku, w porównaniu do roku 2013 liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 

76 925 osób40. Tendencja spadkowa utrzymywała się niemalże przez cały okres trwania 

Programu. Wyjątkiem był rok 2020, kiedy liczba osób bezrobotnych była wyższa niż w roku 

poprzednim. Niemniej jednak, już w 2021 roku odnotowano kolejny spadek. Kolejnym 

czynnikiem, który wpływał na rekrutację jest wprowadzenie w 2016 roku krajowego 

programu Rodzina 500 Plus. Ten czynnik miał największy wpływ na rekrutację osób 

najbardziej oddalonych od rynku pracy np. długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo 

kobiet posiadających 3 lub więcej dzieci pozostających bez pracy przez wiele lat. Ponadto, 

jego oddziaływanie było tym większe, jeśli potencjalny uczestnik korzystał z innych 

świadczeń np. z systemu opieki społecznej. Wysokość świadczeń społecznych w połączeniu z 

niskim, w opinii beneficjentów, stypendium stażowym41 powodowała niską motywację 

potencjalnych uczestników do udziału w projektach. Niektórzy beneficjenci zgłaszali 

trudności w rekrutacji w odniesieniu do konkretnych powiatów, gdzie występuje mało 

zakładów pracy, co również obniżało motywację osób bezrobotnych do skorzystania ze 

wsparcia. Ponadto, w czasie pandemii COVID-19 wystąpiły trudności w rekrutacji osób z 

niepełnosprawnością – prawdopodobnie z uwagi na stan zdrowia te osoby częściej niż inni 

potencjalni uczestnicy poddawali się samoizolacji. Warto zauważyć, że choć ww. trudności 

dotyczyły w równym stopniu beneficjentów Działania 7.1, jak i Działania 7.2 to ostatecznie 

nie przełożyły się one na realizację celów całego Programu42.  

Kolejnym odnotowanym problemem były trudności w realizacji staży. Część trudności 

wynikała z przerywania przez uczestników udziału w projekcie lub niewywiązywania się przez 

nich z obowiązków stażowych np. nieprzychodzenie na staż, nieodpowiadanie na kontakt ze 

strony pracodawcy/realizatora projektu. Niemniej jednak, największe trudności z realizacją 

tej formy wsparcia były bezpośrednio powiązane z pandemią COVID-19. Uczestnicy 

                                                           
40 Na podstawie danych BDL GUS. 
41 Stypendium stażowe przez cały okres realizacji Programu wynosiło 120% zasiłku dla bezrobotnych, co było 
podyktowane kwotą określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020.  
42 W ramach badania CAWI 60% beneficjentów Działania 7.1 i 63% beneficjentów Działania 7.2 zadeklarowało, 
że mieli trudności z pozyskaniem uczestników projektu.  
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projektów to często osoby pracujące w sektorze usług np. w gastronomii, turystyce, 

fryzjerstwie/usługach kosmetycznych. Pracodawcy z ww. branż obawiali się, że nie będą w 

stanie zapewnić uczestnikowi zatrudnienia po odbyciu stażu, stąd też niechętnie przyjmowali 

nowe osoby. W okresie czasowego zamknięcia lokali gastronomicznych i usługowych nie było 

także fizycznej możliwości odbywania stażu. Część uczestników projektów została zmuszona 

do przerwania stażu. Wobec tych trudności beneficjenci wnioskowali o przedłużenie okresu 

realizacji projektu i dzięki temu udało im się dokończyć działania w późniejszym terminie 

oraz uzyskać zakładane rezultaty.  

Na podstawie wyżej wymienionych problemów, można wyróżnić czynniki, które miały 

negatywny wpływ na wsparcie i ograniczały jego realizację: 

 poprawa sytuacji na rynku pracy skutkująca zmniejszeniem się bezrobocia oraz liczby 

osób bezrobotnych, a także zwiększeniem popytu na pracę  

 rezygnacja uczestników ze wsparcia w trakcie realizacji projektu 

 pandemia COVID-19 

 poprawa sytuacji rodzin związana z wprowadzeniem świadczenia z programu 

Rodzina 500 Plus 

 niska gęstość zaludnienia i rozproszenie osadnictwa na terenach wiejskich 

 niska dostępność komunikacyjna południowo-wschodnich rejonów województwa, a 

co z tym powiązane niewielka liczba pracodawców, którzy są gotowi zatrudnić 

nowych pracowników.  

Wszystkie wyżej przedstawione czynniki były niezależne od IP/IZ RPO WP 2014-2020.  

Analizując czynniki wpływające na realizację OP VII, warto podkreślić duże znaczenie 

pandemii COVID-19 we wdrażaniu projektów. W badaniu ilościowym 35% beneficjentów 

Działania 7.1 i aż 90,9% respondentów w ramach Działania 7.2 zadeklarowała, że pandemia 

była dla nich trudnością w realizacji projektów. Jak wspomniano powyżej trudności te 

polegały głównie na konieczności przedłużania okresu realizacji projektów, zmiany 

charakteru wsparcia, czy też czasowego wstrzymania działań projektowych. W badaniu nie 

odnotowano żadnego pozytywnego wpływu pandemii COVID-19 na realizację wsparcia. W 

odniesieniu do beneficjentów projektów pozakonkursowych trudności wynikały także z 

dodatkowego zadania, jakim było przyznawanie wsparcia STW. Należy zaznaczyć, ze jak 

wynika z relacji beneficjentów było to dla nich dodatkowe obciążenie, wymagające 

większego zaangażowania kadry np. do przyjmowania i analizowania wniosków, a także 

rozliczania wsparcia. Niemniej jednak, jak pokazują dane z realizacji wskaźników, pracownicy 

PUP poradzili sobie z tym zadaniem.  

Dotychczasowe wyniki badania wskazują na wysoki potencjał PUP, w tym również kadrowy 

do realizacji zadań w obszarze rynku pracy. Jest to czynnik pozytywnie wpływający na 

realizację wsparcia. Ponadto, za czynnik mający pozytywny wpływ na interwencję można 

uznać rozwiązania prawne, przyjęte w związku z pojawieniem się pandemii COVID-19. Art. 13 

Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
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programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r43. Przepis 

dopuszczał wydłużenie o 90 dni terminu realizacji projektów, w szczególnych przypadkach 

możliwe było wydłużenie terminu nawet do dnia 31 grudnia 2023 r. Jak wynika z badania 

ilościowego, z tej możliwości korzystali głównie beneficjenci Działania 7.1 – 51,9% z nich 

zadeklarowało, że okres realizacji projektu był wydłużany w porównaniu do 5,9% 

beneficjentów Działania 7.2.  

W ramach badania zidentyfikowano także bariery i szanse związane z realizacją wsparcia w 

przyszłej perspektywie finansowej.  

Pierwszą barierą może być czynnik demograficzny tzw. starzejące się społeczeństwo. W 

województwie podkarpackim, podobnie jak w całej Polsce obserwuje się rosnący udział osób 

w wieku poprodukcyjnym w populacji. Wg danych BDL GUS w 2013 roku odsetek ten wyniósł 

17,2% w regionie, natomiast w 2021 już 21,1%. Oznacza to konieczność dłuższego 

pozostawania na rynku pracy i aktywizacji zawodowej coraz to starszych osób. Dla projektów 

w obszarze rynku pracy może to mieć konsekwencje w dalszych trudnościach z rekrutacją 

uczestników projektów. Zarówno beneficjenci biorący udział w badaniu ilościowym, jak i IDI 

wskazywali, że osoby w wieku powyżej 50 lat charakteryzują się niską motywacją do udziału 

w projektach. Nawet, jeśli podejmują one zatrudnienie to zazwyczaj jest krótkotrwałe – do 

emerytury. Wyzwaniem będzie także zmiana postawy pracodawców, którzy nie są skłonni, 

aby zatrudniać osoby po 50 r.ż. Świadczą o tym m.in. wyniki badania realizowanego przez 

Polski Instytut Ekonomiczny44. Z badania wynika m.in., że osoby w wieku 28 lat są dwa razy 

częściej zapraszane na rozmowy rekrutacyjne niż osoby w wieku 52 lat o podobnych 

kwalifikacjach.  

Kolejną barierą może być struktura osób pozostających bez pracy w regionie. Pierwsze 

widoczne zmiany powiązane są z wyżej opisanym czynnikiem demograficznym. Wg danych 

BDL GUS w latach 2014-2020 o 3,3 p.p. wzrósł odsetek osób zarejestrowanych bezrobotnych 

w wieku 35-44 lat. Odsetek ten dla osób w wieku 45 lat wzrósł o 4,4 p.p. Ponadto, jak 

wskazują przedstawiciele IP/IZ, obserwuje się praktyczne niezmienny udział osób 

długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych, co potwierdzają dane BDL GUS. W 2014 

roku odsetek osób pozostających bez pracy dłużej niż rok wynosił 44,9% w porównaniu do 

46,4% w roku 2020. W roku 2021 ten odsetek wyniósł 52,6%, jednak nie jest pewne na ile 

jest to stała tendencja, gdyż na wynik mogła wpłynąć pandemia COVID-19 i czasowe 

pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Niewielkim zmianom uległ także odsetek bezrobotnych 

w wieku 55-64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w 

wieku 55-64 lat ogółem. W latach 2014-2020 odnotowano wzrost tego odsetka o 2,4 p.p. 

Oznacza to, że osoby powyżej 50 r.ż., o których mowa w poprzednim akapicie to także w 

dużej mierze osoby długotrwale bezrobotne, co sprawia, że ta grupa znajduje się w 

szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Konieczne jest podejmowanie dalszych 

wysiłków służących aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, a więc wymagających 

                                                           
43 Dz.U. 2020 poz. 694. 
44 Ageizm w Polsce – podsumowanie eksperymentalnego badania terenowego, 4/2021 Working Paper, PIE. 
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niejednokrotnie dłuższego i bardziej kompleksowego wsparcia niż inne osoby bezrobotne, co 

może generować wyższe koszty interwencji. Jak wskazano już w niniejszym badaniu, 

instytucje publiczne charakteryzują się wysoką skutecznością w aktywizacji osób długotrwale 

bezrobotnych, zatem ich potencjał kadrowy stanowi szansę na zniwelowanie ww. bariery.  

Jedną z barier związaną z realizacją wsparcia może być wspomniana już niska dostępność 

komunikacyjna rejonów południowych i południowo-wschodnich i związane z nią trudności 

w rekrutacji osób bezrobotnych. Przez województwo podkarpackie przebiega jedna 

autostrada, która służy głównie centralnej i północnej części regionu. Jak wynika z prognoz, 

do 2023 roku słabiej dostępnymi obszarami pozostaną: całe południe regionu (szczególnie 

Bieszczady i Beskid Niski), pogórza Dynowskie i Przemyskie oraz powiat lubaczowski45. Brak 

dalszej poprawy w postaci przybliżenia czasowego miast subregionalnych (w okresie 2017–

2023) może stanowić zagrożenie dla policentrycznego charakteru podkarpackiego rynku 

pracy. Szansą na zniwelowanie tej bariery jest rozwój dostępności transportowej w 

województwie podkarpackim, co podkreślają także przedstawiciele IP/IZ RPO WP 2014-2020. 

Szczególnie istotne będą inwestycje na drodze ekspresowej S19, modernizacja linii 

kolejowych Rzeszów-Krosno oraz Rzeszów-Sanok, modernizacja drogi wojewódzkiej 

DW86546. Warto zauważyć, że w województwie podkarpackim, jako jednym z dwóch 

regionów Polski w latach 2014-2020 zwiększyła się liczba linii regularnej komunikacji 

autobusowej47, co również może pozytywnie wpłynąć na zwiększanie zatrudnienia w 

regionie. Oznacza to, że władze województwa dostrzegają problem wykluczenia 

komunikacyjnego mieszkańców i podejmują działania służące jego zniwelowaniu.  

3.2.4 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych 

przez IZ/IP RPO WP 2014-2020  

W trakcie realizacji RPO WP 2014-2020 podejmowano szereg działań organizacyjno-

technicznych służących zarówno usprawnieniu wdrażania wsparcia, jak i podniesieniu jego 

skuteczności.  

W czasie trwania Programu dokonano zmian w wartościach docelowych wskaźników 

produktu48. Zwiększono wartości docelowe niemalże wszystkich wskaźników produktu z 

wyjątkiem wskaźnika Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie oraz Liczba osób odchodzących z rolnictwa objętych 

wsparciem w programie. Wartość docelowa pierwszego wskaźnika nie uległa zmianie, 

natomiast wartość drugiego została zmniejszona. Zmiany były podyktowane dużym 

zainteresowaniem wsparciem wśród potencjalnych beneficjentów i uczestników (co 

wpłynęło pozytywnie na osiągnie wartości docelowych wskaźników w pierwszym okresie 

                                                           
45 Rozwój transportu w województwie podkarpackim w perspektywie do 2030 roku, Podkarpackie Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne, Rzeszów 2020. 
46 S. 126  
47 Wg danych BDL GUS, w latach 2014-2020 liczba linii wzrosła o 158. W tym czasie w całej Polsce odnotowano 
spadek o 5255 linii. Wzrost poza województwem podkarpackim odnotowano także na Opolszczyźnie.  
48 Na podstawie analizy poszczególnych dokumentów Programowych.  
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realizacji projektów49) oraz niewielkim zainteresowaniem projektami wśród rolników i 

członków ich rodzin. Jak wykazały już analizy prowadzone na potrzeby niniejszego badania, 

zmiany te były zasadne i przyczyniły się do osiągnięcia celów Programu.  

Ponadto, w trakcie Programu zmianom ulegały także kryteria oceny projektów oraz ogólne 

zasady wsparcia50. W ramach Działania 7.1 zrezygnowano z zapisu, że projekt zakłada, iż co 

najmniej 20% grupy docelowej stanowią bezrobotni i bierni zawodowo rodzice/opiekunowie 

prawni posiadający, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 r.ż. oraz co najmniej 20% grupy 

docelowej stanowią rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa 

rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa zgodnie z grupą docelową określoną 

w SZOOP RPO WP 2014-2020. Było to powiązane z niską dostępnością obu grup docelowych i 

mniejszymi niż początkowo zakładano potrzebami dotyczącymi aktywizacji. W przypadku 

rodziców co najmniej 3 dzieci, jak wskazują przedstawiciele IP/IZ RPO WP 2014-2020 w 

pewnym momencie Programu zauważono, że grupa ta została objęta wsparciem w 

wystarczającym stopniu. Od 2020 roku w konkursach jedynie premiowano udział osób z ww. 

grup.  

Warto zauważyć, że w ramach Działania 7.1 zmieniono także początkowe kryterium 

specyficzne dostępu dotyczące realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem 

kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. W ramach pierwszych konkursów w przypadku 

realizacji kursów i szkoleń kończących się nabyciem kompetencji, każdemu uczestnikowi 

musiał zostać zaoferowany kurs lub szkolenie, które prowadziło do uzyskania kwalifikacji. Od 

2018 roku w ramach kryterium specyficznych merytorycznych określono, że w projektach 

miały być realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach 

działań projektowych Indywidualnych Planów Działania lub innych dokumentów pełniących 

analogiczną funkcję, kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji. Dzięki 

temu kursy i szkolenia stały się bardziej dopasowane do potrzeb uczestników i wymagań 

rynku pracy. Można powiedzieć, że wprowadzenie tej zmiany było zasadne i przyczyniło się 

do zwiększenia użyteczności wsparcia.  

W 2018 roku dodano do RPO WP 2014-2020 zapis, że co najmniej 60% uczestników projektu 

muszą stanowić osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach51, kobiety52. 

Początkowo w projektach mogły brać udział tylko osoby będące w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. W tym samym roku dopuszczono także udział w projektach bezrobotnych 

mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej 

                                                           
49 Na podstawie ewaluacji mid-term.  
50 Na podstawie analizy regulaminów poszczególnych konkursów oraz IDI z beneficjentami i przedstawicielami 
IP/IZ.  
51 Tj. osoby z wykształceniem do poziomu ISCED 3 włącznie tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym. 
52 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na 
lata 2014-2020. 
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sytuacji na rynku pracy - pod warunkiem, że nie będą oni stanowić więcej niż 20% ogólnej 

liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie, jednocześnie skierowane do nich 

wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kompetencji lub kwalifikacji 

lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wśród problemów odnotowanych przez 

beneficjentów w WoP było m.in. zgłaszanie się do realizatorów projektów pracodawców 

poszukujących mężczyzn do prac fizycznych, co wynikało z charakteru lokalnego rynku pracy. 

Wobec tego podnoszenie kompetencji/uzyskiwanie kwalifikacji przez ww. osoby mogło 

przyczynić się do większego spełnienia oczekiwań rynku pracy przez uczestników projektów. 

Biorąc pod uwagę przytoczone już w niniejszym rozdziale dane dotyczące spadku bezrobocia 

w regionie, można uznać, że zmiana warunku dotyczącego wsparcia grupy osób w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy również była zasadna.  

Powyższe przykłady świadczą o tym, że kryteria wyboru projektów dostosowywano do 

realiów rynku pracy, tak by wsparcie było jak najbardziej użyteczne.  

W ramach badania ilościowego poproszono beneficjentów o ocenę rozwiązań przyjętych 

przez IP/IZ i jakość działań tych instytucji na etapie przygotowania i realizacji projektu.  

Wykres 1 Ocena rozwiązań przyjętych przez IP/IZ i jakość działań tych instytucji na etapie 
przygotowania i realizacji projektu przez beneficjentów  
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Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów. Beneficjenci oceniali poszczególne aspekty 

w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało bardzo źle, a 5 bardzo dobrze.  

Beneficjenci zasadniczo dobrze oceniają rozwiązania organizacyjno-techniczne przyjęte przez 

IP/IZ. Najsłabiej ocenianym aspektem jest termin podpisania umowy/przekazania środków. 

Wskazuje na to także analiza WoP, gdzie część beneficjentów Działania 7.1 sygnalizowała 

opóźnienia w wydatkowaniu środków związane z późniejszym niż oczekiwano podpisaniem 

umowy. Niemniej jednak, jak wynika z badania ilościowego – zdecydowana większość 

opóźnień wynosiła do 3 miesięcy, a zatem nie miała wpływu na osiąganie efektów Programu. 

Warto zauważyć, że beneficjenci Działania 7.1 mieli także zastrzeżenia co do czasu trwania 

naboru wniosków. Analizując dane z WoP oraz zestawienia naborów i informacje przekazane 

przez beneficjentów w ramach IDI, można wnioskować, że prawdopodobnie chodzi o termin 

ogłaszania naborów. Pierwszy nabór przypadał na okres okołoświąteczny/noworoczny, co 

mogło powodować dodatkowe obciążenie kadrowe wśród beneficjentów. Ponadto, 

beneficjenci zgłaszali, że termin realizacji naborów powinien uwzględniać przybliżony okres 

rekrutacji uczestników do projektów – rekrutacja przebiega zdecydowanie sprawniej, gdy 

jest prowadzona w sezonie jesiennym. Zaleca się, aby w miarę możliwości uwzględnić ten 

aspekt przygotowując nabory wniosków w ramach FEP 2021-2027.  

3.3 UŻYTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy  

3.3.1 Wpływ wsparcia na zwiększenie oraz utrzymanie zatrudnienia w kontekście 

najważniejszych potrzeb w regionie  

Od momentu przygotowania Programu tj. 2013 roku do roku 2021 w województwie 

podkarpackim dwukrotnie spadła stopa bezrobocia rejestrowanego. Największy spadek tj. 

powyżej 10 p.p. odnotowano w powiatach: krośnieńskim, ropczycko-sędziszowskim oraz 

niżańskim i strzyżowskim. Najmniej tj. o mniej niż 7 p.p. bezrobocie zmniejszyło się w 

powiatach: miasta Rzeszów (który charakteryzował się niską stopą bezrobocia już w 2013 

roku), miasta Krosno (podobna sytuacja jak w Rzeszowie) oraz powiecie leżajskim, który od 

2013 notuje wyższą niż średnia dla regionu stopę bezrobocia.  
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Mapa 1 Stopa bezrobocia wg GUS w 2013 roku oraz zmiana w latach 2013-2021 wg 
powiatów 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2013 roku najwyższą stopę bezrobocia tj. powyżej 20% odnotowano w powiatach 

niżańskim (25,8%), brzozowskim (24,3%), strzyżowskim (23,9%), leskim (23,6%), 

bieszczadzkim (22,5%), ropczycko-sędziszowskim (21,9%) oraz przemyskim (21,5%). 

Wszystkie te powiaty, z wyjątkiem ropczycko-sędziszowskiego objęto preferencjami w 

ramach Działania 7.1. Jak wskazują dane, połowa powiatów o najwyższej stopie bezrobocia 

rejestrowanego w 2013 roku jednocześnie należy do grupy tych, w których spadek 

bezrobocia jest najwyższy, co jest pozytywną tendencją.  

Obecnie tj. zgodnie z danymi za 2021 rok, w 10 powiatach i 1 mieście na prawach powiatu 

(Przemyśl) stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla regionu tj. 8,2%. Najwyższą stopę 

bezrobocia odnotowano w powiecie brzozowskim (15,2%) oraz leskim (15,2%), w dalszej 

kolejności w powiecie niżańskim (14,7%) i bieszczadzkim (14,1%). W trudnej sytuacji znajduje 

się także sąsiadujący z powiatem niżańskim powiat leżajski (stopa bezrobocia na poziomie 

13,4%), a także powiat przemyski (13,3%) i strzyżowski (13,3%). Dodatkowo w każdym z 

wyżej wymienionych powiatów, z wyjątkiem leskiego, udział osób długotrwale bezrobotnych 
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w ogóle bezrobotnych jest wyższy niż średnia dla regionu, która wynosi 52,6%. W tym 

miejscu należy zauważyć, że najwyższy udział osób pozostających bez pracy ponad rok w 

ogóle osób bezrobotnych w województwie notuje się w miastach tj. Rzeszowie i Przemyślu. 

Oznacza to, że miasta te nie mogą pozostać poza obszarem wsparcia w kolejnej 

perspektywie. Wymienione miasta mają także jeden z najwyższych w regionie odsetków 

bezrobotnych w wieku 55-64 lat pozostających bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w 

bezrobotnych w wieku 55-64 lat ogółem, podobnie jak powiat brzozowski.  

Dodatkowo trudną sytuację na rynku pracy w powiatach leskim i bieszczadzkim może 

powodować konflikt zbrojny w Ukrainie53. Jak wskazują przedstawiciele IP/IZ częściowo jest 

już widoczny spadek ruchu turystycznego w tych rejonach. Pośrednio może oddziaływać to 

na rynek pracy tj. spadek liczby miejsc pracy w turystyce. Powiat bieszczadzki, niżański oraz 

leżajski dodatkowo mierzą się z wysokim odsetkiem osób młodych (w wieku 24-35 lat) 

zarejestrowanych jako bezrobotne w ogóle bezrobotnych tj. 29,6% dla powiatu 

bieszczadzkiego, 29,7% dla przemyskiego oraz 30,3% dla powiatu niżańskiego i 30,9% dla 

powiatu leżajskiego, przy średniej dla regionu 28,3%. Powiat leżajski i przemyski mają także 

wysoki odsetek osób bezrobotnych poniżej 24 r.ż. wśród wszystkich bezrobotnych54.  

W analizach dotyczących obszarów wymagających wsparcia, nie można pominąć osób 

pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Jak wynika z 

najbardziej aktualnych danych, w roku 2019 najwięcej osób w regionie tj. 92,1% pracowało w 

oparciu o umowę o pracę55. Odsetek osób pracujących w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie 

wśród wszystkich pracujących wynosił 5,3%. Porównując to z danymi BAEL z tego samego 

okresu56, można stwierdzić, że odsetek ten był nieco wyższy niż średnia dla Polski, która 

wyniosła 2,6%. Z kolei bez umowy pracowało 1,4%, co nie jest wysokim odsetkiem w 

porównaniu do reszty kraju57. Jak wynika z danych BDL GUS za 2020 rok, w województwie 

podkarpackim 76 tys. osób pracujących, a zatem 16,2% wszystkich osób pracujących58, 

otrzymywało wynagrodzenie brutto nieprzekraczające minimalnego. Odsetek ten był 

znacznie wyższy niż średnia dla Polski, która w 2020 roku wynosiła 9,6%59. W statystyce 

publicznej brakuje danych na temat zarobków w poszczególnych powiatach regionów. 

Niemniej jednak, jak wynika z danych BDL GUS, a także opracowania WUP w Rzeszowie60, 

najniższe zarobki notuje się na obszarach wiejskich. W województwie podkarpackim 

                                                           
53 Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w I półroczu 2022 roku, WUP Rzeszów.  
54 Powiat leżajski 14,8%, przemyski 14,6% przy średniej dla regionu wynoszącej 12,8%.  
55 Raport z badania „Podkarpaccy pracownicy – warunki pracy, plany i oczekiwania, WUP Rzeszów, 2019 
56 Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2019 roku. 
57 Ostatnie opracowanie krajowe dotyczące praca nierejestrowanej w Polsce dostępne jest za rok 2017 r., 
(Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019). W tamtym czasie odsetek osób wykonujących pracę 
nierejestrowaną wynosił ok. 4,7%.  
58 W 2020 roku w województwie podkarpackim pracowało 460 100 osób. Obliczenia własne na podstawie 
danych GUS: „Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2020 r.” oraz „Rocznik statystyczny pracy 2021”. 
59 Obliczenia własne na podstawie danych GUS tj. opracowania „Pracujący w gospodarce narodowej” oraz 
„Rocznik statystyczny pracy 2021”.  
60 Raport z badania „Podkarpaccy pracownicy…”, s. 35. 
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najwyższy % udział ludności mieszkającej na wsi w ludności ogółem występuje w powiatach 

przemyskim (98%), brzozowskim (88,7%), krośnieńskim (88,2%), kolbuszowskim (85,6%) oraz 

strzyżowskim (85,6%)61. Jest to pewna przesłanka, by sądzić, w których powiatach może 

znajdować się najwięcej osób ubogich pracujących, wymagających wsparcia. Ponadto, jak 

wynika z badania WUP, osoby o najniższych zarobkach upatrują przyczyn tej sytuacji w 

pierwszej kolejności w uwarunkowaniach lokalnego rynku pracy, w drugiej zaś własnych 

niskich kwalifikacjach lub „braku zawodu”62. Zarówno ekspertka, jak i przedstawiciele IP/IZ 

wskazują, że w regionie istnieje grupa osób tzw. ubogich pracujących, którzy mogą 

potrzebować wsparcia. Wobec tego, konieczne jest kontynuowanie wsparcia w odniesieniu 

do osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w kolejnej perspektywie 

finansowej. Na podstawie analizy projektu FEP 2021-2027 można wnioskować, że wsparcie 

ww. grupy będzie możliwe.  

W tym miejscu, należy jedynie wspomnieć, że w województwie podkarpackim od 2013 roku 

nie zmienił się znacząco odsetek osób biernych zawodowo. W 2013 roku wśród ogółu 

ludności w wieku 15 lat i więcej bierni zawodowo stanowili 43,2%, natomiast w roku 2022 – 

46,2%63. W przyszłej perspektywie finansowej, osoby bierne zawodowo będą wspierane w 

całości w ramach celu szczegółowego 4(h) (EFS+) wspieranie aktywnego włączenia 

społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, 

oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji. 

Wobec tego, ich wsparcie pozostaje poza interwencjami z zakresu rynku pracy.  

Powyższe dane oraz wspomniane już w niniejszym raporcie niska dostępność 

komunikacyjna południowych powiatów, a także wysoki odsetek osób korzystających ze 

świadczeń opieki społecznej w powiecie leskim i bieszczadzkim pozwalają na 

wyodrębnienie rejonów Podkarpacia o największych potrzebach. Są to przede wszystkim 

powiaty graniczne województwa tj. bieszczadzki, leski, przemyski, leżajski, niżański oraz 

powiaty centralno-południowe tj. brzozowski i strzyżowski.  

REKOMENDACJA: W naborach w trybie konkursowym w FEP 2021-2027 w ramach celu 

szczegółowego 4(a)64 należy uwzględnić preferencje terytorialne dla beneficjentów 

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

leżajskiego, niżańskiego, brzozowskiego oraz strzyżowskiego.  

Jak wynika z danych BDL GUS oraz opracowań WUP, w latach 2013-2021 znacząco spadła 

liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w regionie.  

                                                           
61 Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS dotyczących miejsca zamieszkania ludności w 2021 roku.  
62 Ibidem, s. 38 
63 Na podstawie opracowań GUS „Aktywność ekonomiczna ludności w województwie podkarpackim”  
64 Tj. Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w 
szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych 
oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a 
także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.  
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Mapa 2 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wg GUS w 2013 roku oraz zmiana w latach 
2013-2021 wg powiatów  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Nominalnie najwyższy spadek odnotowano w powiatach dębickim i krośnieńskim. 

Procentowo, najbardziej zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych w powiecie m. Rzeszów (o 

67,1%), powiecie leżajskim (65,5%) oraz leskim (60,6%)65. O więcej niż połowę spadła także 

liczba osób bezrobotnych w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jarosławskim, 

jasielskim, łańcuckim, niżańskim, przemyskim, przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, 

rzeszowskim, strzyżowskim oraz m. Przemyśl. 

Niewątpliwie do zmniejszenia liczby osób bezrobotnych w poszczególnych powiatach 

przyczyniło się wsparcie w ramach PI 8i.  

                                                           
65 Obliczenia własne na podstawie danych BDL GUS. 
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Mapa 3 Liczba uczestników projektów w ramach Działania 7.1, którzy podjęli 
pracę/rozpoczęli prowadzenie działalności na własny rachunek wg gmin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy uczestników SL2014 (stan na 31.03.2022).  

W ramach Działania 7.1 założono, że część projektów będzie realizowana na obszarach 

funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, 

Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Jak pokazuje 

powyższa mapa w większości udało się spełnić te założenia. Wobec tego, można uznać, że 

skierowanie projektów na tereny MOF było skuteczne a wsparcie w tym zakresie 

odpowiedziało na potrzeby regionu.  

Na etapie programowania, w ramach Działania 7.1 określono także preferencje terytorialne 

dla powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, 

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i 

przeworskiego. Spośród ww. powiatów najwięcej osób podjęło pracę/rozpoczęło działalność 

gospodarczą w powiatach: jasielskim (1125 osób), kolbuszowskim (459), przeworskim (419), 

przemyskim (405), strzyżowskim (351), leżajskim (319), brzozowskim (197), leskim (160), 

lubaczowskim (139), niżańskim (135) i bieszczadzkim (132). Można zatem stwierdzić, że 
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preferencje dotyczące terytorializacji wsparcia również przyniosły oczekiwany skutek i 

przyczyniły się do wzrostu użyteczności interwencji.  

Mapa 4 Liczba uczestników projektów w ramach Działania 7.2, którzy podjęli 
pracę/rozpoczęli prowadzenie działalności na własny rachunek wg gmin 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy uczestników SL2014 (stan na 31.03.2022). 

Warto zauważyć, że również rezultaty projektów pozakonkursowych są skupione głównie 

wokół dużych miast. Większość tzw. białych plam na mapie pokrywa się z tymi 

zaprezentowanymi w odniesieniu do projektów konkursowych. Przyczyny takiej koncentracji 

rezultatów projektów zostały już przedstawione w rozdziale dotyczącym skuteczności 

wsparcia tj. 3.2.1.  

Porównując obie mapy można dostrzec, że wsparcie w ramach Działania 7.2 w większym 

stopniu objęło gminy bezpośrednio sąsiadujące z miastem Jarosław, a jego rezultaty są także 

bardziej widoczne w północnej i kilku gminach wschodniej części województwa.  

Warto podkreślić, że jak wskazują dane BDL GUS to właśnie w powiatach jarosławskim, 

rzeszowskim i grodzkim Rzeszów, a także dębickim i jasielskim zarejestrowano najwyższą 

liczbę osób bezrobotnych w 2013 roku. Wobec tego, można powiedzieć, że rozkład 
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terytorialny uczestników projektów, których udało się zaktywizować w dużym stopniu 

pokrywa się z miejscem zamieszkiwania największej liczby osób bezrobotnych w regionie.  

Na potrzeby niniejszej analizy zestawiono dane dotyczące spadku liczby osób 

zarejestrowanych jako bezrobotnych z BDL GUS za lata 2013-2021 i dotyczące uczestników, 

którzy w momencie zakończenia udziału w projekcie pracowali/prowadzili działalność 

gospodarczą. W ten sposób określono szacunkowy udział osób biorących udział w projektach 

w spadku liczby osób bezrobotnych66. 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. Można zatem uznać, że 

wsparcie miało znaczący udział w spadku liczby bezrobotnych w regionie, a tym samym 

przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia. Najwyższy procentowy udział uczestników, którzy 

pracowali/rozpoczęli działalność gospodarczą w spadku liczby osób bezrobotnych67 

odnotowano w powiatach: przemyskim (74%68), miasta Rzeszów (63,9%), leżajskim (55,8%), 

bieszczadzkim (45,5%), przeworskim (41,6%), kolbuszowskim (41%). Najniższy odsetek69 

zanotowano w powiatach: krośnieńskim (11,5%), Krosno (12,8%), ropczycko-sędziszowskim 

(17,4%), dębickim (18,1%), a także stalowowolskim (18,7%). 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%. Można zatem powiedzieć, że wsparcie w ramach PI 8i w dużym stopniu odpowiadało 

na potrzeby regionu w obszarze aktywizacji zawodowej. Potwierdzają to także wyniki 

badania wśród beneficjentów. Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z efektów 

projektów, w szczególności z osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej, niejednokrotnie na 

wyższym poziomie niż zakładano. Ponadto, 60% beneficjentów uważa, że wsparcie w dużym 

stopniu przyczyniło się do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych 

zawodowo oraz poszukujących pracy.  

                                                           
66 Warto podkreślić, że liczba ta jest szacunkowa, ponieważ opiera się na założeniu, że każda osoba wykazana w 
bazie SL jako ta, która pracowała/podjęła działalność gospodarczą była wykazana w niej tylko raz tj. brała udział 
w jednym projekcie w ramach OP7 i tylko raz osiągnęła dany rezultat. Jak wynika z analiz prowadzonych na 
bazie SL uczestników, osób, dla których wykazano ww. rezultat więcej niż w jednym projekcie jest ok. 864, 
zatem ich liczba nie jest na tyle znacząca, aby zaburzyć istotnie wyniki ww. oszacowania. Ponadto, w ramach 
ww. szacowania w liczbie osób pracujących/prowadzących działalność gospodarczą ujęto także, zgodnie z bazą 
SL, osoby bierne zawodowo tj. 819 osób, co w opinii ewaluatora, również nie zaburza istotnie wyników ww. 
szacowania. Dodatkowo, szacunki opierają się na założeniu, że osoby, które podjęły pracę/działalność 
gospodarczą nie zarejestrowały się ponownie jako osoby bezrobotne. Jest to uzasadnione biorąc pod uwagę 
wyniki badania ilościowego wśród uczestników (przedstawione w rozdziale dot. trwałości), którzy w znikomej 
skali deklarują, że są obecnie bezrobotni. Należy także zaznaczyć, że ww. szacunki nie są wynikiem analizy 
kontrfaktycznej tj. nie określono, w jakim stopniu wsparcie, a w jakim inne czynniki wpłynęły na sytuację 
uczestnika projektu.  
67 Do 40%.  
68 Odsetek uczestników pracujących/prowadzących działalność gospodarczą w różnicy pomiędzy liczbą osób 
bezrobotnych w danym powiecie w roku 2013 i roku 2021. Przykładowo w latach 2013-2021 liczba osób 
bezrobotnych spadła o 2689 osób, natomiast liczba uczestników z tego powiatu, która osiągnęła ww. rezultat 
wynosi 1990, zatem odsetek wyniósł 74%.  
69 Do 20%. 
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Wśród form, które wg beneficjentów miały największy wpływ na poprawę sytuacji 

zawodowej uczestników wsparcia należy wymienić przede wszystkim staże i praktyki. 

Ponadto, w przypadku projektów pozakonkursowych szczególnie użyteczne okazały się także 

dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz refundacja wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy. Warto zauważyć, że pomimo trudności w realizacji staży, ta forma 

wsparcia oceniania jest przez beneficjentów jako najbardziej użyteczna. Ponadto, z analizy 

bazy SL uczestników wynika, że wysokie efekty osiągnięto także dzięki pracom 

interwencyjnym. Szczegółowe dane na ten temat zostały uwzględnione w rozdziale 

dotyczącym efektywności wsparcia tj. 3.5.  

Wykres 2 Ocena form wsparcia pod względem ich użyteczności dla uczestników projektu 
dokonana przez beneficjentów projektów70 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów.  

Wyniki badania ilościowego są zbieżne z opiniami przedstawicieli IP oraz beneficjentów 

uczestniczących w IDI. Rozmówcy uczestniczący w badaniach jakościowych podkreślali, że 

najbardziej użyteczne są te formy wsparcia, w ramach których uczestnik mierzy się z realiami 

rynku pracy i ma okazję sprawdzić swoje umiejętności w praktyce. Ponadto, formy wsparcia 

takie jak staże/praktyki i refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 

oddziaływały również pozytywnie na pracodawców. Dzięki stażom pracodawca mógł 

                                                           
70 Beneficjenci odpowiadali na pytanie „Które z wymienionych niżej form wsparcia były, P. zdaniem najbardziej 
użyteczne dla uczestników Państwa projektu? Można wskazać do 3 odpowiedzi” 
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wdrożyć pracownika w zasady pracy w przedsiębiorstwie, a także przetestować jego 

umiejętności nie tracąc na tym finansowo. Refundacja kosztów dodatkowo zachęcała 

pracodawców do zatrudniania uczestników projektów, co przyczyniało się do skuteczności 

wsparcia.  

Na podstawie badań ilościowych wśród beneficjentów i uczestników, IDI z beneficjentami 

oraz ekspertką określono nieplanowane efekty wsparcia. Za efekt nieplanowany uznano 

osiągnięcie wyższej niż wymagana efektywności zatrudnieniowej w przypadku niektórych 

beneficjentów. Ponadto, wśród uczestników odnotowano wzrost pewności siebie/poczucia 

własnej wartości i otwartości na nowe możliwości zawodowe, przezwyciężenie lęków 

(głównie społecznych) a także polepszenie się sytuacji materialnej dzięki podjęciu stażu lub/i 

uzyskaniu pracy w wyniku uczestnictwa w projekcie.  

Jak wskazują dotychczasowe wyniki badania, 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 

odbiorców71. 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.  

3.3.2 Wpływ wsparcia na zaspokojenie grup docelowych i uczestników projektów 

W niniejszym rozdziale, na podstawie bazy uczestników SL przygotowano charakterystykę 

osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach PI 8i72. Następnie uzyskane dane w odniesieniu 

do poszczególnych grup zestawiono z informacjami pochodzącymi ze statystyki publicznej. W 

kolejnym kroku określono m.in. na podstawie badania ilościowego wśród uczestników, jaki 

był wpływ interwencji na sytuację (społeczną i zawodową) uczestników.  

Działanie 7.1 

W projektach w ramach Działania 7.1 kobiety stanowiły 71,7% wszystkich uczestników. Pod 

względem wieku, w grupie uczestników projektów najwyższy udział miały osoby w wieku 35-

44 lat (tj. 34% wszystkich uczestników), następnie osoby w wieku 50 lat i więcej (31%), 

uczestnicy w wieku do 34 lat (24%) oraz w wieku 45-49 lat (11%). Osoby uczestniczące w 

interwencji to przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich, którzy stanowili 45,6% 

wszystkich osób korzystających ze wsparcia. Pod względem miejsca zamieszkania, drugą 

największą grupę stanowili mieszkańcy małych miast i przedmieść (37,3%), natomiast w 

mniejszości były osoby zamieszkujące miasta. W grupie odbiorców wsparcia dominowały 

osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (62,2%), w drugiej kolejności wyższym (18,8%) 

                                                           
71 Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 3.3.2.  
72 W analizach dotyczących rozkładu cech społeczno-demograficznych osób uczestniczących w interwencji 
uwzględniono tylko unikatowych uczestników wsparcia tj. usunięto z baz duplikaty numerów PESEL. Dzięki 
temu, jeśli dana osoba brała udział w więcej niż jednym projekcie w niniejszej analizie została uwzględniona 
tylko raz.  



60 

oraz podstawowym (9,4%). Do projektów udało się pozyskać osoby bezrobotne zarówno 

zarejestrowane w urzędzie pracy (61% wszystkich uczestników), jak i niezarejestrowane 

(26,5%) oraz osoby bierne zawodowo (12,5%). Co istotne, 47,3% wszystkich osób 

bezrobotnych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Osoby z niepełnosprawnościami 

stanowiły 13,1% wszystkich osób uczestniczących w projektach.  

Działanie 7.2 

W ramach Działania 7.2 kobiety stanowiły 55,9% wszystkich uczestników projektów, co jest 

znacznie niższym odsetkiem niż w przypadku Działania 7.1. Podobnie jak w przypadku 

projektów konkursowych, również w projektach pozakonkursowych wzięło udział najwięcej 

osób w wieku 35-44 lat (40,5%). Nieco wyższy jest odsetek uczestników najmłodszych tj. do 

34 r.ż. (29,1%). Znacząco niższy niż w Działaniu 7.1 jest odsetek osób w wieku 50 i więcej lat 

tj. 17,9%. W ramach Działania 7.2 udało się pozyskać do projektów więcej osób 

mieszkających na obszarach wiejskich – odsetek tych osób w ogóle uczestników projektów 

pozakonkursowych wyniósł 53,4%. Podobnie jak w przypadku Działania 7.1, najmniejszą 

grupę uczestników stanowili mieszkańcy miast (12,3%). Pod względem wykształcenia 

dominują osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (61,2%), wyższym (19,7%) oraz 

podstawowym (10,6%). Uczestnikami projektów PUP były tylko osoby zarejestrowane w 

ewidencji urzędów pracy. Wśród nich znalazło się 44% osób długotrwale bezrobotnych. 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 5,5% wszystkich uczestników wsparcia. Niższy 

odsetek osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników projektów pozakonkursowych w 

porównaniu do projektów konkursowych najprawdopodobniej wynika z tego, że PUPy miały 

mniejsze możliwości dotarcia do osób z niepełnosprawnościami. Jak wynika z bazy SL 

uczestnicy z niepełnosprawnościami to często osoby bierne zawodowo lub bezrobotne 

niezarejestrowane.  

Jak pokazują dalsze analizy, proporcje udziału poszczególnych grup docelowych we wsparciu 

są zbliżone do tych w populacji.  

Warto przypomnieć, że zgodnie z logiką interwencji, osoby wymagające szczególnego 

wsparcia to osoby w wieku powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotne, zamieszkujące tereny 

wiejskie oraz z niepełnosprawnościami73. W latach 2013-2020 wskaźnik zatrudnienia osób w 

wieku 50 lat i więcej utrzymywał się na podobnym poziomie, przyjmując w 2020 roku 

wartość 32,6% (w roku 2013 wskaźnik wynosił 33,3%)74. Ponadto, wzrósł odsetek (z 27,8% w 

roku 2013 do 33,8% w 2021) osób w wieku 45 lat i więcej zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne.75 Z kolei z danych WUP wynika, że w I półroczu 2022 roku odsetek osób 

bezrobotnych w wieku 45-54 lata wyniósł 18,4%, w wieku 55-59 lat 9,6%, z kolei dla osób w 

wieku powyżej 60 lat było to 5,3%. W latach 2013-2020 zmalał o 3,5 p.p. wskaźnik 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w wieku 16-64 lat76. Z kolei odsetek osób z 

                                                           
73 Na podstawie RPO WP 2014-2020. 
74 Na podstawie danych BAEL. 
75 Jest to grupa wiekowa najbardziej zbliżona do osób powyżej 50 roku życia notowana w BDL GUS.  
76 Na podstawie danych BAEL. 
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niepełnosprawnościami zarejestrowanych jako bezrobotne wyniósł 5% w 2021 roku. Obecnie 

tj. zgodnie z danymi BDL GUS za 2021 rok odsetek osób długotrwale bezrobotnych w ogóle 

bezrobotnych wynosi 52,6% w porównaniu do 42,8% w 2013 roku. Pod względem miejsca 

zamieszkania, zgodnie z danymi za styczeń 2022 roku, największą grupę osób bezrobotnych 

zarejestrowanych stanowią osoby mieszkające na wsi tj. 63%. Do powyższej analizy należy 

dodać dane dotyczące kobiet oraz osób o niskich kwalifikacjach, ponieważ zgodnie z 

założeniami, od 2018 roku te osoby również zostały w RPO WP 2014-2020 jako osoby 

wymagające szczególnego wsparcia77. W latach 2013-2020 nie zmienił się znacząco poziom 

aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn. W 2020 roku mężczyźni stanowili 56,6% osób 

aktywnych zawodowo w regionie w porównaniu do 56,9% w roku 201378. W 2021 roku 

kobiety dominowały wśród zarejestrowanych bezrobotnych – stanowiły 53,1% ogółu 

bezrobotnych79. Kobiety znajdują się w gorszym położeniu na rynku pracy również z powodu 

bierności zawodowej wywołanej opieką nad dziećmi lub osobami zależnymi80. Z kolei osoby 

o niskich kwalifikacjach stanowiły 57,5% wszystkich bezrobotnych w 2021 roku81.  

Jak wskazuje projekt FEP 2021-2027, w kolejnej perspektywie finansowej aktywizacją osób 

bezrobotnych będą zajmować się przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia. Konieczne 

jest zatem utrzymanie dotychczasowych proporcji udziału poszczególnych grup 

docelowych w projektach. W świetle powyższych danych, 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. Powyższy zapis miał zastosowanie w dokumentacji 

naborów w przypadku projektów pozakonkursowych, gdzie zapisano, że projekt musi 

zakładać, że co najmniej 60% uczestników będą stanowiły osoby pozostające poza rynkiem 

pracy tj.: osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

(osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach)82. Powyższy zapis wydaje się 

zasadny, gdyż obligował beneficjentów do angażowania do projektów osób z ww. grupy. 

Dzięki temu uzyskano adekwatny do struktury osób bezrobotnych udział poszczególnych 

grup docelowych w projektach. Prawdopodobnie, ostateczny kształt omawianego zapisu, w 

szczególności dotyczący określonego stopnia udziału osób znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji, znajdzie się, podobnie jak w perspektywie 2014-2020 w wytycznych dotyczących 

realizacji projektów EFS (EFS+) w obszarze rynku pracy. Niemniej jednak, w miarę możliwości 

                                                           
77 Poprzez wprowadzenie zapisu: co najmniej 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby bezrobotne i 
bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i 
więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.  
78 Na podstawie danych BAEL. 
79 Na podstawie danych BDL GUS. 
80 Bierni zawodowo na Podkarpaciu. Charakterystyka i możliwości aktywizacji, WUP, Rzeszów 2019. 
81 Zgodnie z danymi BDL GUS: osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, zasadniczym 
zawodowym/branżowym, gimnazjalnym/podstawowym/niepełnym podstawowym.  
82 Warto dodać, że wśród uczestników Działania 7.2 zidentyfikowano tylko 75 osób, które nie 
charakteryzowałyby się żadną cechą kwalifikującą je do grupy osób bezrobotnych, które znajdują się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy. 
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i zgodności z ww. wytycznymi zaleca się, aby zapis pozostał niezmienny. Wobec tego, że 

wyżej wymieniony odsetek osób w niekorzystnej sytuacji w ogóle uczestników projektów, 

może nie zależeć od IP/IZ, a zostać uregulowany na poziomie krajowym, niniejszy zapis w 

raporcie przyjmuje jedynie formę zalecenia. Z kolei rekomendacja została sformułowana na 

bardziej ogólnym poziomie.  

REKOMENDACJA: 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. 

Wykres 3 Ocena stopnia dopasowania działań do potrzeb uczestników projektów83 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników projektów  

Jak wskazują sami uczestnicy projektów, wsparcie było dostosowane do ich potrzeb. Z 

analizy odpowiedzi respondentów wynika także, że dostrzegają oni związek pomiędzy 

uczestnictwem we wsparciu a zmianą swojej sytuacji zawodowej. Nieco mniej niż połowa 

(44,7%) uczestników Działania 7.1 oraz 51,5% osób uczestniczących w projektach z Działania 

7.2 ocenia jednoznacznie, że wsparcie przyczyniło się do poprawy ich sytuacji związanej z 

pracą np. znalezienia pracy, zmiana pracy na lepszą, założenie działalności gospodarczej 

itp.84. W ramach niniejszego badania przeanalizowano także, jak kształtuje się sytuacja 

zawodowa uczestników ze względu na ich cechy społeczno-demograficzne. Z badania 

ilościowego wynika, że sytuacja zawodowa częściej niż wśród innych kategorii wiekowych, 

poprawiła się wśród uczestników w wieku 50-59 lat w ramach Działania 7.1 i w wieku 30-39 

lat w ramach Działania 7.285. Niemniej jednak, zależność ta nie jest istotna statystycznie, a 

                                                           
83 Ocena 1 oznacza „w ogóle niedopasowane”, natomiast ocena 10 „bardzo dobrze dopasowane do potrzeb”. 
84 Odsetek odpowiedzi „tak”. Pozostałe odsetki wynoszą: 31,4% „nie” w ramach Działania 7.1 oraz 25,2% w 
ramach Działania 7.2. Pozostałe osoby nie potrafią ocenić wpływu wsparcia na swoją sytuację zawodową lub 
uważają, że jest na to za wcześnie.  
85 W badanu przyjęto następujące kategorie wiekowe: 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i więcej.  
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zatem można powiedzieć, że poprawa sytuacji zawodowej uczestnika nie zależy od jego 

wieku. Podobnie, nie jest ona warunkowana wykształceniem, choć nieznacznie więcej osób z 

wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym w ramach Działania 7.1 oraz 

wyższym w ramach Działania 7.2 poprawiło swoją sytuację zawodową86. Badanie ilościowe 

wykazało, że w przypadku Działania 7.1 poprawa sytuacji zawodowej jest zależna od statusu 

na rynku pracy w momencie przystąpienia do projektu. Więcej osób zarejestrowanych jako 

bezrobotne niż biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy 

znalazło pracę lub założyło działalność gospodarczą. W przypadku osób bezrobotnych 

zarejestrowanych 50% uczestników poprawiło swoją sytuację, w porównaniu do 42,6% osób 

biernych zawodowo oraz 34,7% bezrobotnych niezarejestrowanych. W działaniach PUP 

udział w projekcie mogły brać tylko osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Powyższe dane, 

podobnie jak inne przywoływane już w niniejszym raporcie, świadczą o tym, że osoby bierne 

zawodowo i niezarejestrowane jako bezrobotne są trudniejszą do aktywizacji grupą 

docelową. Z analizy wynika, że 41% uczestników z niepełnosprawnościami w ramach 

Działania 7.1 i 66,7% w ramach Działania 7.2 poprawiło swoją sytuację zawodową. Niemniej 

jednak, jak pokazują wyniki badania ilościowego, niepełnosprawność nie warunkuje tej 

zależności. Analiza wyników badania ilościowego wśród uczestników wykazała, że mniej 

więcej taki sam odsetek kobiet i mężczyzn w ramach Działania 7.1 i Działania 7.2 deklaruje 

zmianę sytuacji zawodowej. Z badania wynika, że zmiana sytuacji zawodowej nie zależy od 

płci uczestnika projektu. Wsparcie pomogło uczestnikom poprawić swoją sytuację zawodową 

głównie poprzez udział w stażach i ogólną poprawę swoich umiejętności i kompetencji 

zawodowych w czasie projektu. Koresponduje to z wynikami badania ilościowego wśród 

beneficjentów, które zostały przedstawione w poprzednim rozdziale. 

Uczestnicy projektów deklarują także, że wsparcie przyczyniło się do poprawy ich kwalifikacji 

lub kompetencji, choć poziom tych deklaracji jest zróżnicowany. Wyższy odsetek 

uczestników projektów w ramach Działania 7.1 (tj. 62%) niż Działania 7.2 (tj. 44%) 

jednoznacznie wskazuje na ten efekt. Prawdopodobnie różnica w deklaracjach pomiędzy 

uczestnikami obu Działań wynika z większego udziału projektów z Działania 7.1 w 

oferowaniu uczestnikom wsparcia podnoszenia kompetencji/uzyskiwania kwalifikacji w 

ramach całego PI 8i87. Uczestnicy poprawiali swoje kompetencje/kwalifikacje w 

najróżniejszych obszarach np. w zakresie obsługi kasy fiskalnej/specjalistycznych 

maszyn/komputera, czy też potrzebne do pracy w administracji i innych stanowiskach 

biurowych  

Wyższy odsetek uczestników Działania 7.1 w wieku 60 lat i więcej (tj. 78,6%) niż w innych 

grupach wiekowych, deklaruje, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do poprawy 

kwalifikacji/kompetencji. Niemniej jednak, w tym przypadku nie wykazano istotności 

                                                           
86 W badaniu przyjęto następującą typologię wykształcenia: gimnazjalne, podstawowe i niższe niż podstawowe 
(ISCED 0-2), ponadgimnazjalne (ISCED 3), policealne (ISCED 4), wyższe (ISCED 5-8) 
87 Na pytanie w ankiecie odpowiadali wszyscy uczestnicy, nie tylko ci, do których skierowano formę wsparcia w 
postaci podnoszenia kompetencji/uzyskiwania kwalifikacji.  
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statystycznej, zatem nie można powiedzieć, że poprawa kwalifikacji/kompetencji zależy od 

wieku. Odmiennie sytuacja kształtuje się w przypadku Działania 7.2. Istotne statystycznie 

dane wskazują, że starsi uczestnicy w mniejszym stopniu niż młodsi poprawili swoje 

kompetencje/kwalifikacje dzięki projektowi. W grupie wiekowej 30-39 lat ponad połowa tj. 

54,4% osób deklaruje, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do poprawy ich kwalifikacji 

lub kompetencji. Z kolei w grupie osób w wieku 40-49 lat ten odsetek wynosi 39,4%, a w 

wśród osób w wieku 50-59 lat - 29,6%. Warto w tym miejscu wspomnieć, że z wiekiem, w 

związku ze zbliżaniem się do przejścia na emeryturę, może zmniejszać się motywacja do 

podnoszenia kompetencji/kwalifikacji. W przypadku PI 8i nie zidentyfikowano istotnej 

statystycznie zależności pomiędzy wykształceniem a podnoszeniem kompetencji/kwalifikacji. 

W każdej grupie pod względem wykształcenia kompetencje/kwalifikacje podniósł zbliżony 

odsetek osób tj. od 57,1% w przypadku wykształcenia gimnazjalnego, podstawowego i 

niższego oraz policealnego do 63,8% w przypadku wykształcenia ponadgimnazjalnego w 

ramach Działania 7.1. W ramach Działania 7.2 odsetki osób, które podniosły 

kompetencje/kwalifikacje były bardziej zróżnicowane względem wykształcenia niż w 

projektach konkursowych, jednak wciąż nieistotne statystycznie. W Działaniu 7.2 nieco 

ponad ¼ uczestników tj. 28,3% z grupy osób najniżej wykształconych podniosło 

kompetencje/kwalifikacje w porównaniu do 48,5% osób z wyższym wykształceniem. W 

ramach Działania 7.1 częściej kompetencje/kwalifikacje poprawiły osoby bierne zawodowo 

(72,2% z nich zadeklarowało, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do poprawy 

kompetencji/kwalifikacji) niż osoby bezrobotne zarejestrowane (61,5%) oraz 

niezarejestrowane (58,9%). Niemniej jednak, analizy nie wykazały istotności statystycznej w 

tym aspekcie, a zatem można powiedzieć, że poprawa kompetencji/kwalifikacji nie zależała 

od statusu uczestnika. Dzięki projektom pozakonkursowym kompetencje/kwalifikacje 

poprawiło 60,7% uczestników z niepełnosprawnościami w ramach Działania 7.1 i 40% w 

ramach Działania 7.2. Nie jest to zależność istotna statystycznie, a zatem również 

niepełnosprawność lub jej brak nie warunkuje podnoszenia kwalifikacji/kompetencji. Analizy 

wskazują, że zarówno w przypadku uczestników projektów w ramach Działania 7.1, jak i 

Działania 7.2 płeć nie determinuje, czy dana osoba podniosła swoje 

kwalifikacje/kompetencje. Wyniki badania nie wskazują na istotne różnice pomiędzy 

odpowiedziami kobiet i mężczyzn w tym obszarze.  

W ramach niniejszego badania podjęto także próbę określenia, w jaki sposób wsparcie 

wpłynęło na sytuację społeczną uczestników projektów. Zarówno beneficjenci uczestniczący 

w IDI, jak i przedstawiciele IP/IZ oraz ekspertka wskazywali na duże znaczenie wsparcia 

psychologicznego oferowanego w projektach, szczególnie w odniesieniu do osób najbardziej 

oddalonych od rynku pracy. Wsparcie psychologiczne, występujące jako element doradztwa 

zawodowego, pozwalało niejednokrotnie podnieść motywację uczestników do aktywizacji. 

Można zatem uznać, że pośrednio przyczyniło się do zmiany sytuacji społecznej uczestników 

projektów, ponieważ pozwalało na przezwyciężenie barier aktywnego uczestnictwa w 

projekcie. Potwierdzają to wyniki badania uczestników, choć respondenci wypełniając 
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ankietę odnosili się do całokształtu wsparcia, a nie tylko określonej jego formy88. 

Respondenci badania ilościowego wskazywali, że dzięki udziałowi w projekcie: zawarli przede 

wszystkim nowe znajomości, w tym zarówno prywatne, jak i zawodowe; przezwyciężyli lęki; 

podnieśli poczucie własnej wartości i pewności siebie; a także stali się bardziej otwarci na 

ludzi i nowe możliwości. Wsparcie, głównie dzięki stażom pomogło także uczestnikom łatwiej 

nawiązywać kontakty, przezwyciężyć nieśmiałość. Niektórzy wskazywali, że wsparcie 

pozwoliło na rozwój umiejętności komunikacyjnych np. poprzez udział w stażach czy 

szkoleniach89. Zmiana sytuacji społecznej w wyniku uczestnictwa w projekcie jest zależna od 

wieku uczestnika w przypadku Działania 7.190.W najwyższym stopniu udało się nawiązać 

nowe znajomości, przezwyciężyć bariery, zmienić zachowania społeczne osobom najstarszym 

tj. powyżej 60 roku życia – 77,1% osób w tym wieku deklaruje zmianę. Z kolei w 

najmniejszym stopniu udało się to osobom w wieku 30-39 lat – 47,2% deklaruje zmianę 

sytuacji społecznej. Możliwe, że osoby młodsze, a zatem potencjalnie mniej oddalone od 

rynku pracy, rzadziej wykluczone, miały inną wyjściową sytuację społeczną niż osoby starsze. 

Można wnioskować, że projekty miały największy wpływ na poprawę sytuacji prywatnej 

osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, co jest pozytywnym efektem wsparcia i 

potwierdza jego wysoką użyteczność. W Działaniu 7.1 również wykształcenie warunkowało 

pojawienie się zmian w życiu prywatnym w wyniku projektu. Osoby z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym i policealnym częściej deklarowały, że uczestnictwo w projekcie 

przyczyniło się do zmiany ich sytuacji prywatnej. W najmniejszym stopniu wsparcie wpłynęło 

na sytuację społeczną osób z wykształceniem wyższym. Przypuszczalnie sytuacja wyjściowa 

osób z wyższym wykształceniem mogła być lepsza niż pozostałych uczestników np. z uwagi 

na potencjalnie wyższe przekonanie o możliwości znalezienia pracy. W Działaniu 7.2 nie 

odnotowano zależności pomiędzy wykształceniem a zmianą sytuacji społecznej uczestnika 

projektu. Na zmianę sytuacji prywatnej w wyniku uczestnictwa w projekcie w ramach PI 8i 

nie miał wpływu także status na rynku pracy. Zarówno osoby bierne zawodowo, jak i 

bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w większości zmieniły swoją sytuację 

społeczną, przy czym zmiana ta była bardziej widoczna wśród osób biernych zawodowo – 

72,2% z nich w porównaniu do 57,3% bezrobotnych niezarejestrowanych i 54% 

zarejestrowanych, deklaruje zmianę sytuacji prywatnej w wyniku udziału w projekcie. 

Uzyskanie efektów w obszarze zmiany sytuacji społecznej uczestników było zależne od 

niepełnosprawności, jednak tylko w przypadku projektów konkursowych. Osoby z 

niepełnosprawnością częściej deklarowały zmianę sytuacji społecznej. Ponownie, może być 

to związane z relatywnie gorszą sytuacją społeczną uczestnika z niepełnosprawnością w 

momencie przystąpienia do projektu. Oznacza to, że wsparcie w dużym stopniu wpłynęło na 

poprawę sytuacji prywatnej osób z niepełnosprawnością, a więc znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, co świadczy o wysokiej użyteczności projektów w tym 

                                                           
88 Uczestnikom zadano pytanie: Czy uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zmiany Pana(i) sytuacji 
prywatnej/indywidualnej (np. poprzez nawiązanie nowych znajomości, przezwyciężenie barier, zmianę 
zachowań społecznych itp.)? Połowa respondentów obu Działań odpowiedziała twierdząco na to pytanie.  
89 Na podstawie odpowiedzi na pytanie otwarte „W jaki sposób udział w projekcie przyczynił się do tego?”. 
90 W Działaniu 7.2 nie odnotowano takiej zależności.  
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zakresie. Można przypuszczać, że wsparcie pośrednio wpłynęło na zniwelowanie wykluczenia 

społecznego uczestników z niepełnosprawnością. W ramach Działania 7.2 niemalże taki sam 

odsetek osób z niepełnosprawnością i bez tj. kolejno 53,3% oraz 52% deklarował zmianę 

sytuacji prywatnej pod wpływem projektu. Podobnie, w przypadku kobiet i mężczyzn odsetki 

deklaracji zmiany sytuacji społecznej były zbliżone – w ramach Działania 7.1. wyniosły 59% 

dla kobiet i 52,5% dla mężczyzn. Z kolei w ramach Działania 7.2 różnice pomiędzy płciami 

były bardziej widoczne – 59,1% kobiet i 42,9% mężczyzn zadeklarowało zmianę sytuacji 

społecznej. Należy zaznaczyć, że wyniki nie są istotne statystycznie w przypadku Działania 

7.1, natomiast w ramach Działania 7.2 wykazano powiązanie pomiędzy płcią, a zmianą 

sytuacji uczestnika projektu. Można zatem powiedzieć, że projekty pozakonkursowe w 

większym stopniu przyczyniły się do poprawy sytuacji prywatnej kobiet niż mężczyzn. Można 

przypuszczać, że podobnie jak w przypadku innych cech społeczno-demograficznych, 

sytuacja społeczna kobiet przed przystąpieniem do projektu była gorsza niż mężczyzn, co 

mogło być związane np. z koniecznością opieki nad dziećmi i tym samym częstszym 

pozostawaniem w domu.  

W ramach badania odnotowano niewielki wpływ interwencji w obszarze PI 8i na zachowania 

migracyjne. Beneficjenci uczestniczący w badaniu ilościowym oraz IDI, deklarują, że wsparcie 

nie miało znaczenia w kontekście opuszczania regionu przez uczestników projektów lub też 

że nie mają wystarczającej wiedzy, aby to ocenić. Więcej informacji dostarczają sami 

odbiorcy działań. Jedynie 9,2% respondentów badania ilościowego w ramach Działania 7.2 i 

6,2% osób reprezentujących Działanie 7.1 stwierdziło, że projekt miał wpływ na to, gdzie 

obecnie mieszkają. Osoby, które potrafiły określić ten wpływ wskazywały głównie na 

zachowania wewnątrz migracyjne np. przeniosły się do innej miejscowości, aby mieć bliżej 

do pracy. Deklaracje uczestników PI 8i na temat wpływu projektu na miejsce zamieszkania 

nie są zależne od cech społeczno-demograficznych. Wiek, wykształcenie, status na rynku 

pracy w momencie przystępowania do projektu, niepełnosprawność, płeć nie determinują 

tego, czy uczestnicy opuścili region. W poszczególnych grupach pod względem cech 

społeczno-demograficznych nie zauważono także istotnych różnic pomiędzy kategoriami np. 

odsetkiem odpowiedzi osób wysoko i nisko wykształconych, młodszych i starszych itp.  

Można wnioskować, że 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. Interwencja wpłynęła 

także w dużym stopniu na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w niej uczestniczących– 

umożliwiła znalezienie pracy/podjęcie działalności gospodarczej i podniesienie kwalifikacji. 

Ponadto, interwencja miała także znaczący wpływ na poprawę sytuacji społecznej 
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uczestników wsparcia głównie poprzez umożliwienie im nawiązania nowych kontaktów, a 

także podniesienie samooceny.  

3.3.3 Trafność wsparcia w kontekście regionalnych/inteligentnych specjalizacji 

W ramach PI 8i na poziomie organizacyjno-technicznym nie założono wprost, że projekty 

będą wpisywały się w regionalne/inteligentne specjalizacje. Jak wskazują beneficjenci 

uczestniczący w IDI oraz przedstawiciele IP/IZ, skupiono się na tym, aby wsparcie wychodziło 

naprzeciw oczekiwaniom lokalnych pracodawców. Niemniej jednak, w ramach niniejszego 

badania przeprowadzono analizę, aby ocenić, czy i jeśli tak to w jakim stopniu projekty 

wpisują się w RIS.  

Do RIS na Podkarpaciu należą: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja oraz 

informacja i telekomunikacja91. Wobec tego, w odniesieniu do Działania 7.2 

przeanalizowano92, jakiego rodzaju działalności gospodarcze zakładano w ramach 

przyznanego na ten cel dofinansowania. Uczestnicy Działania 7.2 prowadzili 

przedsiębiorstwa należące głównie do 3 sekcji PKD: budownictwa (34% wszystkich 

działalności) tj. sekcji F; handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle (17,4%) tj. sekcji G, oraz przetwórstwa 

przemysłowego (13,7%) tj. sekcji C. W ramach sekcji G działalność dotyczyła handlu 

hurtowego i detalicznego pojazdami samochodowymi; naprawy pojazdów samochodowych i 

handlu detalicznego, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. W 

sekcji F dominowały roboty budowlane specjalistyczne, natomiast w sekcji C produkcja 

metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcja wyrobów z 

drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów 

używanych do wyplatania oraz produkcja odzieży.  

Wyżej wymienione obszary działalności gospodarczej uczestników projektów nie wpisują się 

wprost w żadną z definicji inteligentnych specjalizacji93. Niemniej jednak, budownictwo może 

być częścią specjalizacji „Jakość życia”, gdyż obejmuje ona także energooszczędne 

budownictwo.  

Warto podkreślić, że 19% uczestników badania ilościowego deklaruje, że poprawa ich 

sytuacji zawodowej wystąpiła w obszarze odpowiadającym RIS94. W najwyższym stopniu 

efekty projektów wpisały się w inteligentną specjalizację „Jakość życia” – 70% osób wskazuje, 

że ich sytuacja poprawiła się w obszarach odpowiadających tej specjalizacji. Uczestnicy 

projektów, którzy pracowali lub prowadzili działalność gospodarczą w obszarze jakości życia 

                                                           
91 Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne, Regionalne 
Obserwatorium Terytorialne, Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, 
Rzeszów 2020. 
92 Na podstawie kodów PKD. 
93 Na podstawie planów działania dla poszczególnych inteligentnych specjalizacji dostępnych w internetowym 
serwisie RPO WP 2014-2020.  
94 Dotyczy całego PI 8i tj. Działań 7.1 i 7.2 razem.  
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zajmowali się produkcją i przetwórstwem zdrowej żywności oraz ekologicznym 

rolnictwem/produktami regionalnymi i tradycyjnymi; zrównoważoną i odpowiedzialną 

turystyką, zdrowiem i dobrostanem; eko-technologiami oraz energooszczędnym 

budownictwem. Co istotne, 34,4% uczestników projektów w ramach PI 8i deklaruje, że 

kwalifikacje/kompetencje, które nabyli dzięki udziałowi w projektach można wykorzystać w 

obszarze RIS. W najwyższym stopniu dotyczy to jakości życia tj. głównie zrównoważonej 

turystyki/zdrowia/dobrostanu i produkcji oraz przetwórstwa żywności ekologicznej, a także 

motoryzacji.  

Można zatem powiedzieć, że same projekty w obszarze PI 8i nie wpisywały się w 

Regionalne Inteligentne Specjalizacje. Niemniej jednak, w efektach projektów widać 

odniesienie do RIS. Oznacza to, że choć w małym stopniu, to projekty w obszarze 

aktywizacji osób pozostających bez pracy przyczyniają się pośrednio do rozwoju RIS w 

regionie.  

3.4 TRWAŁOŚĆ wsparcia w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

W ramach RPO WP 2014-2020 wskazano, że zapewnienie wsparcia psychologiczno-

doradczego, a zatem ukierunkowanie wsparcia zgodnie z predyspozycjami jego odbiorców 

powinno zapewnić trwałość efektu aktywizacji zawodowej grupy docelowej. W celu 

zmierzenia trwałości wsparcia m.in. w obszarze PI 8i, na poziomie krajowym zostały ustalone 

wskaźniki rezultatu tj. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu; Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego oraz 

Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu 

programu95. Pierwsze dwa wymienione wskaźniki były przedmiotem badań ewaluacyjnych96. 

Ostatni pomiar wskaźnika dotyczącego uczestników pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, sześć miesięcy po opuszczeniu programu w PI 8i został 

wykazany w 2018 roku97. Jego wartość wynosiła wtedy 106% wartości docelowej dla osób 

bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i 103% dla osób długotrwale bezrobotnych. 

Świadczy to o wysokiej trwałości wsparcia. Stopień osiągnięcia wartości docelowej wskaźnika 

dotyczącego trwałości mikroprzedsiębiorstw w ramach PI 8i również jest stosunkowo wysoki 

– w 2021 wyniósł 92%98. Jak wskazują powyższe dane, w przypadku aktywizacji zawodowej 

realizowanej w ramach Działania 7.1 oraz 7.2 trwałość wsparcia wyrażana jest w aktywności 

                                                           
95 Źródłem danych na temat wskaźnika jest badanie ewaluacyjne. Z dostępnych danych wynika, że dotychczas w 
regionie przeprowadzono badanie dotyczące wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 
pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, jednak ewaluacja nie objęła swoim zakresem Działań 7.1 i 7.2. 
96 „Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia EFS” (2019) oraz „Badanie 
ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych” (2020) realizowane przez EVALU 
97 Na podstawie analizy sprawozdań rocznych z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za lata 2019-2021.  
98 Na podstawie sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2021.  
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zawodowej osób, które były objęte programem. Ponadto, o trwałości wsparcia świadczy 

również stopień wykorzystywania umiejętności/kompetencji zdobytych w ramach programu.  

Wykres 4 Sytuacja zawodowa uczestników PI 8i w momencie realizacji badania99  

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników projektów.  

Na podstawie wyników badania ilościowego z uczestnikami można uznać, że dotychczasowe 

efekty wsparcia w znaczącym stopniu są trwałe. Zdecydowana większość uczestników 

projektów tj. 89% to osoby, które są aktywne zawodowo100, natomiast 69,2% to osoby 

pracujące. Zatrudnienie odbiorców interwencji charakteryzuje się stosunkowo wysoką 

stabilnością - 67% pracujących uczestników badania to osoby zatrudnione na umowę o 

pracę. Na podstawie wyników badania ilościowego można wnioskować także, że im więcej 

czasu minęło od momentu zakończenia udziału w projekcie tym bardziej stabilne 

                                                           
99 Tj. w II kwartale 2022 roku. 
100 W tej grupie poza osobami pracującymi (w tym również prowadzącymi działalność gospodarczą i 
gospodarstwo rolne) znalazły się także osoby, które deklarowały, że wkrótce mają zacząć pracę oraz takie, które 
odpowiedziały, że poszukują pracy lub są na stażu.  
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zatrudnienie posiadał respondent. Ta tendencja utrzymywała się w odniesieniu do osób 

kończących udział w projektach w latach 2016-2020. Jest to kolejna przesłanka, aby sądzić, 

że wsparcie jest trwałe.  

Wykres 5 Ocena stopnia wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie 
udziału w projekcie101  

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników projektów.  

Kolejną przesłanką, aby sądzić o trwałości wsparcia jest stosunkowo wysoki stopień 

wykorzystywania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie projektu przez odbiorców 

interwencji.  

Warto jednak zauważyć, że wsparcie w ramach Działania 7.2 cechuje się nieco wyższą 

trwałością niż wsparcie w ramach Działania 7.1. Potwierdzają to częściowo wyniki badań 

jakościowych. Beneficjenci Działania 7.1 oraz ekspertka wskazywali, że wśród uczestników 

projektów występuje zjawisko „przechodzenia od projektu do projektu” w ramach OP VII. 

Rozmówcy zaobserwowali, że część osób nie ma zamiaru wejść na stałe na rynek pracy, a 

jedynie chwilowo skorzystać finansowo na udziale w projektach np. podjąć płatny staż lub 

krótkotrwałą pracę. Część osób wielokrotnie korzystających ze wsparcia może potrzebować 

także więcej czasu niż zakłada projekt, aby się zaktywizować. Skala tego zjawiska jest trudna 

do zmierzenia, zatem nie można jednoznacznie określić, w jakim stopniu wielokrotny udział 

w projektach wpływa na trwałość wsparcia. Niemniej jednak, można wnioskować, że 

czynnikiem, który może mieć wpływ na trwałość efektów jest motywacja uczestnika do 

udziału w projekcie. W opinii beneficjentów oraz przedstawicieli IP/IZ, motywację uczestnika 

do poprawy swojej sytuacji zawodowej można podnieść na pierwszych etapach projektów, 

dzięki wsparciu psychologicznemu. Jest to najbardziej istotne w odniesieniu do osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji tj. długotrwale bezrobotnych, w wieku 

powyżej 50 lat, a także kobiet. Czynnikiem, który może negatywnie wpłynąć na trwałość 

                                                           
101 Ocena 1 oznacza „w ogóle ich nie wykorzystuje”, natomiast ocena 10 „wykorzystuje je w bardzo dużym 
stopniu”. 
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efektów wsparcia jest konkurencja świadczeń polityki prorodzinnej w stosunku do 

zatrudnienia np. 500 plus, ale również świadczeń z opieki społecznej. Wpływ tego czynnika 

na trwałość wsparcia mogą dodatkowo potęgować stosunkowo niskie na tle kraju zarobki w 

regionie. Wg danych GUS, w 2020 roku województwo podkarpackie zajmowało 

przedostatnią pozycję wśród wszystkich regionów pod względem wysokości przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.  

Jak wskazują beneficjenci, odpowiednie wsparcie psychologiczne w ramach doradztwa może 

pozytywnie wpłynąć na zniwelowanie czynnika obniżającego trwałość, jakim jest 

konkurencja innych świadczeń. Z ich relacji wynika, że dzięki wsparciu psychologicznemu 

uczestnicy zaczynali dostrzegać także pozafinansowe korzyści z podjęcia pracy. Koresponduje 

to z opiniami uczestników na temat korzyści społecznych z udziału w projekcie tj. nawiązania 

kontaktów z innymi ludźmi, podniesienia samooceny i poczucia sprawczości.  

Na trwałość wsparcia mogła wpłynąć także niestabilna sytuacja na rynku pracy wywołana 

pandemią COVID-19. W 2020 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o 

11 871 w porównaniu do roku 2019102. W regionie współczynnik aktywności zawodowej 

ludności w wieku 15 lat i więcej był w 2020 roku najniższy od 2015 roku i wyniósł 53,9% 

wobec 54,1% w 2019 r103. W 2020 roku odnotowano także najwyższą od 2018 roku liczbę 

zlikwidowanych miejsc pracy, przy jednocześnie najniższej liczbie miejsc 

nowoutworzonych104. Niemniej jednak, dane na temat bezrobocia wskazują, że w 2021 roku 

sytuacja zaczęła się normować i wracać do stanu z roku 2019: spadła liczba bezrobotnych i 

zlikwidowanych miejsc pracy oraz wzrosła liczba nowoutworzonych miejsc pracy. Można 

przypuszczać, że ten czynnik nie będzie miał już istotnego znaczenia dla trwałości wsparcia w 

najbliższym czasie.  

W opinii beneficjentów pozytywny wpływ na trwałość efektów wsparcia miał tzw. rynek 

pracownika. Ten czynnik został bardziej szczegółowo omówiony w rozdziale dotyczącym 

czynników wpływających na realizację projektów tj. 4.5. W tym miejscu należy jedynie 

wspomnieć, że w czasie trwania Programu, wystąpił deficyt pracowników na rynku pracy, co 

dla uczestników projektów mogło oznaczać większe możliwości na zatrudnienie i 

wynegocjowanie lepszych warunków pracy.  

Na trwałość efektów wsparcia może mieć także poziom dostosowania 

kwalifikacji/kompetencji uczestnika projektu do wymagań lokalnego rynku pracy. Jak 

podkreślają beneficjenci, na ten czynnik pozytywnie oddziałuje doradztwo i tworzenie IPD, a 

także dobra współpraca beneficjenta z pracodawcą. Niemniej jednak, należy pamiętać, że 

wsparcie w ramach PI 8i musi także wynikać z indywidualnych predyspozycji i potrzeb danej 

osoby. Wobec tego, uczestnicy projektów nie zawsze mogli sprostać oczekiwaniom 

pracodawców. Jak wynika z analizy WoP, w niektórych projektach pojawiały się trudności 

                                                           
102 Na podstawie danych BDL GUS. 
103 Na podstawie danych BAEL. 
104 Na podstawie danych BDL GUS. 
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wynikające z zapotrzebowania pracodawców na niektóre kwalifikacje/kompetencje, przy 

jednoczesnym braku odpowiednich uczestników projektów.  

Dotychczas uzyskane efekty wsparcia można uznać za trwałe. Świadczy o tym przede 

wszystkim wysoki odsetek uczestników, którzy są aktywni zawodowo, również kilka lat po 

zakończeniu udziału w projekcie.  

3.5 EFEKTYWNOŚĆ wsparcia w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

W celu określenia efektywności realizowanych projektów przeprowadzono analizę 

popularności form wsparcia w ramach PI 8i z uwzględnieniem cech społeczno-

demograficznych uczestników, następnie przeanalizowano koszty jednostkowe 

poszczególnych wskaźników rezultatu/produktu oraz opinie beneficjentów na temat 

ponoszonych kosztów w projektach.  

Wykres 6 Odsetek uczestników, którzy uczestniczyli w poszczególnych formach wsparcia w 
ramach PI 8i105 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy SL uczestników. 

Analiza statystyk form wsparcia zastosowanych w PI 8i wskazuje na znaczący udział form 

wsparcia prowadzących do tworzenia IPD oraz służących nabyciu doświadczenia 

zawodowego. Statystyki poszczególnych form wsparcia są zróżnicowane ze względu na 

Działanie. W Działaniu 7.1 prawie wszyscy uczestnicy skorzystali z doradztwa zawodowego 

(93,9%), zdecydowana większość z pośrednictwa pracy (88,5%) oraz stażu/praktyki (87,8%). 

Na szkolenie/kurs zostało skierowanych 71% uczestników. Niewielką popularnością cieszyły 

się takie formy wsparcia jak wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy (3,5%) oraz prace 

                                                           
105 W zestawieniu nie uwzględniono form wsparcia, w których udział nie przekraczał 1%.  
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interwencyjne (3,5%). W Działaniu 7.2 większość uczestników skorzystała z pośrednictwa 

pracy (68,4%), średnio co 3 uczestnik brał udział w stażu/praktyce (36,2%), a nieco mniej w 

doradztwie (30,9%)106. W ramach projektów pozakonkursowych umiarkowanie popularne 

było doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy (25,4%) i prace interwencyjne (14,8%). 

Znikomy odsetek uczestników tj. 1,2% wziął udział w szkoleniu/kursie. Co istotne, niemalże ¼ 

uczestników (19,5%) otrzymała dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Warto zwrócić uwagę na różnice w doborze poszczególnych form wsparcia wśród grup 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w ramach całego PI 8i. Doradztwo częściej niż 

innym osobom było oferowane uczestnikom powyżej 50 r.ż., z kolei pośrednictwo pracy było 

najbardziej popularne wśród osób długotrwale bezrobotnych. Kobiety i osoby długotrwale 

bezrobotne częściej niż osoby powyżej 50 r.ż. i o niskich kwalifikacjach brały udział w 

stażach. Szkolenia i praktyki w większym stopniu niż przedstawicieli innych grup wspierały 

osoby powyżej 50 r.ż. i kobiety. Z dotacji częściej niż inni uczestnicy z grupy osób w 

najtrudniejszej sytuacji korzystały osoby o niskich kwalifikacjach. W przypadku pozostałych 

form wsparcia nie zaobserwowano różnic pomiędzy grupami docelowymi.  

Jak wynika z badania uczestników, nie można wskazać istotnej statystycznie korelacji między 

zastosowanymi formami wsparcia a deklaracją pozyskania zatrudnienia/rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. Z analizy na bazie SL wynika, że 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 doradztwu (63,9%) i stażom/praktykom (62,3%). Jak wynika 

z powyższych danych najbardziej efektywne formy występowały głównie w projektach PUP. 

Ponadto, pod względem efektywności wyróżniały się te formy, w których założono wsparcie 

pracodawcy np. dofinansowanie pracodawcy przez urząd pracy części wynagrodzenia za 

zatrudnienie osoby bezrobotnej, wsparcie w wyposażeniu stanowiska, pomoc w znalezieniu 

pracownika.  

Analiza kosztów jednostkowych wskazuje na wysokie koszty wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami oraz odchodzących z rolnictwa107. Koszt wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami był najwyższy spośród wszystkich grup w przypadku beneficjentów 

projektów pozakonkursowych, natomiast beneficjenci projektów konkursowych ponieśli 

                                                           
106 W projektach pozakonkursowych część uczestników mogła mieć wcześniej przygotowany IPD zgodnie z 
zapisem z dokumentacji konkursowej: W przypadku projektów PUP-ów jeżeli osoba przystępująca do projektu 
posiada aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej ww. formy wsparcia nie muszą być 
ponownie udzielane w ramach projektu.  
107 W niniejszym zestawieniu koszty jednostkowe wskaźników produktu/rezultatu określono poprzez 
odniesienie wartości dofinasowania UE w projektach w stosunku do wartości osiągniętych wskaźników w 
projektach zakończonych. 
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najwyższy koszt na wsparcie osób odchodzących z rolnictwa. W przypadku projektów z 

Działania 7.1 stosunkowo wysoki był także koszt wsparcia osób biernych zawodowo tj. 70 

782,61 zł. W ramach obu Działań najniższe koszty jednostkowe odnotowano w odniesieniu 

do osób długotrwale bezrobotnych oraz bezrobotnych ogółem. Koszty uzyskania wskaźników 

rezultatu dla poszczególnych grup docelowych w każdym przypadku były wyższe dla 

wskaźników dotyczących aktywizacji zawodowej tj. osób, które podjęły pracę/prowadziły 

działalność gospodarczą po opuszczeniu programu niż koszty dotyczące uzyskiwania 

kwalifikacji. Jest to zrozumiałe z uwagi na zasadniczo większą liczbę form wsparcia, które 

należy skierować do danej osoby, aby uzyskać efekt zatrudnienia niż w celu nabycia 

kwalifikacji.  

Koszty jednostkowe wskaźników rezultatu były proporcjonalne w stosunku do wskaźników 

produktu, jeśli chodzi o poszczególne grupy docelowe tj. najwyższe poniesiono wobec osób z 

niepełnosprawnościami i odchodzących z rolnictwa, najniższe zaś w przypadku ogółu osób 

bezrobotnych. Koszty jednostkowe uzyskania rezultatów w obszarze aktywizacji są 

zróżnicowane w poszczególnych Działaniach w odniesieniu do każdej grupy docelowej, dla 

której mierzono wskaźnik rezultatu. Przykładowo, w ramach Działania 7.1 koszt jednostkowy 

wskaźnika Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

po opuszczeniu programu wyniósł 28 547,40 zł, natomiast w Działaniu 7.2 było to 19 345,82 

zł. Podobne, znaczące różnice odnotowano w przypadku wsparcia osób długotrwale 

bezrobotnych – koszty aktywizacji tych osób w ramach projektów pozakonkursowych były 

niższe. Niższe koszty aktywizacji ww. w ramach Działania 7.2 wiążą się z realizacją projektów 

w procedurze pozakonkursowej zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy. Z kolei koszty aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz koszty wsparcia 

osób w wieku 50 lat i więcej były nieco wyższe w przypadku Działania 7.2.  

Z uwagi na różnice w sposobie obliczania kosztów jednostkowych w poszczególnych 

badaniach ewaluacyjnych nie można jednoznacznie porównać efektywności kosztowej w 

innych regionach. Niemniej jednak, wnioski dotyczące efektywności kosztowej projektów 

PUP i konkursowych są zbliżone do tych płynących z województwa śląskiego108. W opinii 

ewaluatora niniejszego badania oraz autorów podobnego badania realizowanego na Śląsku, 

na wyższe koszty jednostkowe w projektach konkursowych mogły wpłynąć różnice w 

grupach objętych wsparciem. Należy pamiętać, że projekty konkursowe, w przeciwieństwie 

do projektów PUP, docierały także do osób bezrobotnych niezarejestrowanych oraz osób 

biernych zawodowo. Zarówno rekrutacja tych osób, jak i oferowane im wsparcie mogło 

generować wyższe ogólne koszty wskaźników dotyczących aktywizacji. Potwierdza to 

częściowo niniejsza analiza – koszt wsparcia osoby biernej zawodowo był jednym z 

najwyższych wśród kosztów projektów z Działania 7.1. Na koszty jednostkowe wskaźników 

projektów konkursowych mogły wpłynąć także kryteria konkursowe. W ramach Działania 7.1 

                                                           
108 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014- 2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w ramach osi priorytetowej VII Regionalny 
rynek pracy, EVALU, czerwiec 2020. 
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wprowadzono kryterium dotyczące realizacji kompleksowego wsparcia poprzez założenie co 

najmniej trzech różnych instrumentów wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika 

projektu, w tym obligatoryjnie Indywidualny Plan Działania (IPD)/ inny dokument pełniący 

analogiczną funkcję oraz staże/praktyki zawodowe i/lub subsydiowane zatrudnienie. Z kolei 

beneficjenci projektów pozakonkursowych zostali zobligowani jedynie do przygotowania IPD, 

bez ograniczeń dotyczących liczby pozostałych form wsparcia. Ponadto, w regulaminie 

konkursu Działania 7.1 oraz dokumentacji naborów Działania 7.2, zamieszczono zapis 

mówiący, że w przypadku projektów PUP, jeżeli osoba przystępująca do projektu posiadała 

aktualny Indywidualny Plan Działania lub otrzymała wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 

1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to udzielone jej wcześniej formy 

wsparcia nie musiały być ponownie udzielane w ramach projektu.  

Dodatkowych informacji na temat efektywności wsparcia dostarczają beneficjenci 

uczestniczący w badaniu ilościowym oraz wywiadach pogłębionych. Zdecydowana większość 

beneficjentów deklaruje, że w ich projektach nie wystąpiła (lub też nie mają wiedzy na ten 

temat) sytuacja, w której koszt pozyskania wskaźnika rezultatu/produktu byłby wyższy lub 

niższy niż zakładany na etapie wniosku o dofinansowanie. Niemniej jednak, oceniając całość 

kosztów projektów, 1/5 beneficjentów projektów pozakonkursowych i 13% projektów 

konkursowych, uczestniczących w badaniu ilościowym, przyznało, że koszty projektu są 

wyższe niż planowane w WoD. Wyższy koszty wiązały się z podniesieniem zasiłku dla osób 

bezrobotnych i tym samym podniesieniem stawki stypendium stażowego oraz 

wprowadzeniem dodatkowego typu wsparcia w ramach Działania 7.2. W opinii 

beneficjentów niemożliwe było uzyskanie takich samych efektów projektów niższym 

kosztem. Co więcej, w przypadku beneficjentów Działania 7.1 w większości w ogóle nie 

udałoby się zrealizować projektów bez wsparcia UE.  

Podsumowując, projekty w obszarze PI 8i wykazują się dużą 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.  

3.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ wsparcia w zakresie zwiększania szans na zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

Analizując dokumenty programowe oraz dokumentację konkursową w ramach PI 8i, 

zidentyfikowano założenie dotyczące komplementarności projektów z Działania 7.1 i 

Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (EFRR). Powyższe założenie zostało 

odzwierciedlone w kryteriach specyficznych dostępu w regulaminie konkursu w ramach 

Działania 7.1 dedykowanego beneficjentom realizującym projekty dla ostatecznych 

odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, 

Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola. Wg kryterium projekt musiał być zgodny z 

zapisami właściwego Lokalnego/Gminnego Programu Rewitalizacji i komplementarny z 
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projektem/projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 w ramach Działania 6.3. Niespełnienie tego kryterium skutkowało odrzuceniem 

wniosku.  

W ramach konkursu dedykowanego, wyłoniono 3 beneficjentów, z którymi podpisano 

umowy o dofinansowanie. Na podstawie analizy programów/planów rewitalizacyjnych 

poszczególnych gmin, w których realizowane są ww. projekty, danych na temat projektów 

dostępnych w Internecie oraz skróconych opisów projektów w bazie SL, zidentyfikowano 

wzajemne powiązania między projektami. 

W Działaniu 7.1 realizowany jest projekt „Dzisiaj się uczysz -jutro pracujesz”, który jest 

powiązany z projektem z Działania 6.3 „Holistyczna rewitalizacja na terenie MOF Jarosław-

Przeworsk”. W ramach projektu EFRR zrewitalizowana przestrzeń (wyposażenie w miejsca 

handlowe, udostępnienie przestrzeni na działalność społeczną i gospodarczą) miała 

przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy i utrzymania dotychczasowych, z których 

mogliby skorzystać uczestnicy projektu z Działania 7.1. W projekcie EFRR założono także 

rewitalizację rynku Jarosławia, co według założeń powinno przyciągnąć turystów i 

mieszkańców miasta będących nabywcami usług świadczonych przez przedsiębiorców 

zlokalizowanych na tym obszarze, a więc przyczynić się pośrednio do sukcesu aktywizacji.  

Projekt „Aktywizacja-rewitalizacja” (Działanie 7.1) jest komplementarny z projektami 

„Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” oraz „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”. W ramach obu wyżej wymienionych 

projektów założono, że prowadzone inwestycje przyczynią się do powstawania nowych 

miejsc pracy, z których będą mogły skorzystać osoby zaktywizowane w ramach projektu z 

Działania 7.1. 

Projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, 

Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” jest powiązany z projektem EFRR  

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 

Sandomierskiego i Gorzyc”. Staże, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 

zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 

ramach Działania 7.1 mają być realizowane wyłącznie na terenie obiektów będących 

rezultatem wyżej wymienionego przedsięwzięcia EFRR.  

Projekty EFS, wymienione w niniejszym rozdziale jeszcze się nie zakończyły. Część z nich jest 

w początkowej fazie realizacji, a zatem nie jest możliwe określenie, czy pomiędzy projektami 

faktycznie zaszła wyżej założona komplementarność. Z kolei część projektów 

rewitalizacyjnych zakończyła się stosunkowo niedawno. Wobec tego, ocena powiązań 

pomiędzy projektami, zwłaszcza w przypadku tych, które zakładają generowanie nowych 

miejsc pracy, będzie możliwa dopiero po uzyskaniu informacji na temat efektów obydwu 
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przedsięwzięć109. Wstępne przypuszczenia można poczynić w stosunku do ostatniego 

projektu tj. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, 

Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”. Zakończenie tego projektu jest 

planowane na koniec 2023, natomiast projekt EFRR zakończył się w 2021 roku. Można 

przypuszczać, że część uczestników projektu EFS będzie mogła faktycznie skorzystać podczas 

procesu aktywizacji z obiektów wybudowanych/przebudowanych w ramach projektu EFRR. 

Oznacza to, że działania współfinansowane w ramach EFRR mogą być istotnym 

uzupełnieniem dla wsparcia w obszarze EFS.  

W związku z powyższym 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. Można natomiast 

stwierdzić, że dzięki zastosowanemu kryterium oceny, zasada komplementarności 

międzyfunduszowej została spełniona.  

Na podstawie IDI z beneficjentami projektów PI 8i oraz badania ilościowego z tą grupą, 

można powiedzieć, że działania współfinansowane z EFS nie były uzupełniane przez środki 

pochodzące z innych źródeł.  

3.7 Ocena realizacji ZASAD HORYZONTALNYCH w zakresie zwiększania szans na 

zatrudnienie osób pozostających bez pracy  

Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020, w części dotyczącej kierunkowych zasad wyboru 

projektów podkreślono, że z uwagi na horyzontalny wymiar polityk zrównoważonego 

rozwoju, równości szans i zapobiegania dyskryminacji oraz promowania równouprawnienia 

kobiet i mężczyzn, będą one przestrzegane na każdym etapie realizacji Programu. Jest to 

zgodne z „Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”. Powyższe zapisy znalazły swoje 

odzwierciedlenie w dokumentacji konkursowej.  

W ramach Działania 7.1 w celu otrzymania dofinansowania projekt musiał być zgodny z 

właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i 

mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). 

Projektodawcy byli zobowiązani przedstawić we wniosku o dofinansowanie sposób realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami w ramach projektu. Ponadto, projekt powinien był zawierać analizę 

uwzględniająca sytuację mężczyzn i kobiet na danym obszarze oraz ocenę wpływu projektu 

na sytuację osób danej płci. Podobne kryterium horyzontalne merytoryczne utworzono w 

odniesieniu do projektów z Działania 7.2. Oznacza to, że projektodawcy w ramach PI 8i nie 

otrzymaliby dofinansowania nie zapewniając realizacji zasad horyzontalnych. Warto w tym 

                                                           
109 Na podstawie IDI z beneficjentem jednego z projektów komplementarnych do EFRR oraz informacji na temat 
postępów projektów na stronach beneficjentów/w mediach lokalnych.  
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miejscu przypomnieć, że na poziomie RPO WP 2014-2020 ustalono, że osoby w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy powinny stanowić 60% uczestników projektów. Wśród nich są także 

osoby z niepełnosprawnościami i kobiety. Wprowadzenie tego zapisu służyło pośrednio 

wyrównywaniu szans wyżej wymienionych osób na rynku pracy. Co istotne, w badaniu nie 

zidentyfikowano trudności w wypełnianiu zasad horyzontalnych.  

Beneficjenci nie tylko deklarują, że realizują wszystkie wyżej wymienione zasady, ale także 

wskazują na ich istotność dla osiągniecia celów projektu110. Wyższe znaczenie przypisywano 

zasadzie równości szans i niedyskryminacji niż zrównoważonego rozwoju, co jest zrozumiałe 

z uwagi na charakter wsparcia oferowanego w PI 8i.  

Jak wynika z analizy WoP oraz wywiadów z beneficjentami Działań 7.1 i 7.2 i badania 

ilościowego wśród uczestników projektów, beneficjenci starali się realizować zasady 

horyzontalne głównie poprzez odpowiednią proporcję uczestnictwa kobiet i mężczyzn w 

projektach. W odniesieniu do dostępności projektów dla osób z niepełnosprawnościami 

działania projektowe organizowano w budynkach pozbawionych barier architektonicznych, 

dostosowywano dokumenty i materiały promocyjne do potrzeb wszystkich uczestników np. 

poprzez odpowiednią wielkość czcionki. Osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w 

badaniu ilościowym deklarują, że ich potrzeby dotyczące udziału w projektach zostały 

spełnione. Niemniej jednak, w niewielkim zakresie beneficjenci stosowali mechanizmy 

racjonalnych usprawnień – dotyczy to 13% beneficjentów projektów konkursowych i 5,3% 

realizatorów projektów pozakonkursowych.  

3.8 ZALECENIA I REKOMENDACJE dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie 

wsparcia szans na zatrudnienie osób pozostających bez pracy 

W ramach badania zidentyfikowano niskie zainteresowanie beneficjentów kierowaniem 

projektów do osób pracujących. Wstępne diagnozy beneficjentów, którzy zdecydowali się na 

objęcie tej grupy wsparciem lub mieli taki zamiar, wskazują, że osoby pracujące znajdujące 

się w niekorzystanej sytuacji na rynku pracy w niewielkim stopniu są zainteresowane 

udziałem w projektach RPO. Wobec tego, konieczne jest zwiększenie wiedzy na temat 

potrzeb tych osób, aby trafnie zaadresować formy wsparcia, co powinno zachęcić 

potencjalnych uczestników do udziału w projektach. Ponadto, z powodu braku danych na 

temat osób ubogich pracujących lub/i osób pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne 

na poziomie niższym niż region, mogą występować trudności z pozyskaniem uczestników 

projektów. Jednocześnie widoczny jest w regionie potencjał wśród podmiotów realizujących 

projekty w ramach OP VII do docierania do osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

Można tak wnioskować na podstawie wysokiej skuteczności beneficjentów Działania 7.1 w 

angażowaniu do projektów osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy oraz 

osób biernych zawodowo. Jednocześnie, z uwagi na planowany kształt wsparcia w kolejnej 

perspektywie, część wyżej wymienionych podmiotów nie będzie mogła realizować projektów 

                                                           
110 Na podstawie badania ilościowego wśród beneficjentów.  
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z obszaru aktywizacji zawodowej. Wobec tego, w obszarze działań skierowanych na rynek 

pracy może pozostać niewykorzystany potencjał części beneficjentów aktualnie 

realizowanych projektów. W ramach FEP 2021-2027 ponownie zaplanowano wsparcie osób 

pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zatem konieczne jest podjęcie działań 

służących zwiększeniu udziału osób pracujących w ogóle uczestników projektów. 

Rekomenduje się przeprowadzenie kompleksowego badania osób pracujących 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy na wczesnym etapie realizacji FEP 

2021-2027. Wyniki badania pozwoliłyby na poznanie potrzeb wyżej wymienionych osób, co 

przełożyłoby się na trafny dobór instrumentów aktywizacji. 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. 

Pozwoliłoby to na zwrócenie uwagi potencjalnych beneficjentów na możliwość realizacji 

wsparcia skierowanego do osób pracujących. Jednocześnie konieczne jest promowanie i 

rozpowszechnianie informacji o możliwości udziału w konkursie wśród dotychczasowych 

beneficjentów projektów.  

Wyniki badania wskazują, że w regionie wciąż występuje duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o 

sytuację na rynku pracy. Biorąc pod uwagę: stopę bezrobocia, gęstość zaludnienia, udział 

osób długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych, odsetek bezrobotnych w wieku 55-

64 lat pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok w bezrobotnych w wieku 55-64 lat 

ogółem, konflikt zbrojny w Ukrainie, odsetek osób młodych (w wieku 24-35 lat i poniżej 24. 

Roku życia) zarejestrowanych jako bezrobotne w ogóle bezrobotnych, % udział ludności 

mieszkającej na wsi w ludności ogółem, dostępność komunikacyjną poszczególnych rejonów 

województwa a także odsetek osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej, 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)111 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 

ramach RPO WP 2014-2020 zobowiązywano beneficjentów początkowo do realizacji 

projektów tylko dla wyżej wymienionych grup, następnie do 60% udziału tych osób w ogóle 

uczestników projektu. Dzięki temu uzyskano adekwatny do struktury osób bezrobotnych 

udział poszczególnych grup docelowych w projektach. W celu utrzymania dotychczasowych 

                                                           
111 Tj. Poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizujących dla wszystkich osób poszukujących pracy, w 
szczególności osób młodych, zwłaszcza poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży, długotrwale bezrobotnych 
oraz grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, jak również dla osób biernych zawodowo, a 
także poprzez promowanie samozatrudnienia i ekonomii społecznej.  
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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. 

4 OCENA WPŁYWU INTERWENCJI W ZAKRESIE PROMOCJI 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

4.1 LOGIKA INTERWENCJI – zwiększanie szans na zatrudnienie osób pozostających bez 

pracy 

Interwencja w zakresie promocji przedsiębiorczości realizowana była w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 8iii, realizowanego przez Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

oraz 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - ZIT. Miała odpowiedzieć na problemy na 

rynku pracy. Stopa bezrobocia w momencie tworzenia RPO WP była wysoka w porównaniu z 

innymi regionami (wynosiła 16,3 – 12. miejsce wśród 16 województw). Podkarpackie w 2013 

r. należało też do regionów o niskiej aktywności zawodowej wśród osób w wieku 

produkcyjnym (72,9% – 10. miejsce wśród 16 województw). Trudności ze znalezieniem i 

utrzymaniem zatrudnienia występowały zwłaszcza w grupach osób znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji (długotrwale bezrobotne, osoby bez doświadczenia 

zawodowego, powyżej 50 r.ż., osoby z niepełnosprawnościami, rolnicy i ich członkowie 

rodzin, osoby z rodzin wielodzietnych). Jednocześnie w województwie podkarpackim w 2013 

r., czyli przed rozpoczęciem działań RPO WP 2014-2020, liczba podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców należała do najniższych w Polsce (wartość wskaźnika wynosiła 5,7; gorsza 

sytuacja miała miejsce jedynie w woj. podlaskim (5,5) oraz lubelskim (5,3))112. Jak wskazuje 

diagnoza z RPO WP, główne problemy, z jakimi zmagają się osoby planujące rozpocząć 

działalność gospodarczą, to trudności z pozyskaniem środków zewnętrznych, zwłaszcza z 

dostępem do „tanich” źródeł finansowania (lukę finansową w tym zakresie oszacowano na 

poziomie 92 mln zł). Jednocześnie dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

udzielone w latach 2008-2012 w ramach Działania 6.2 PO KL okazały się skuteczne – 59% 

osób, które otrzymały dotację, w momencie przygotowywania diagnozy do RPO WP nadal 

prowadziło firmę, a 40% planowało zatrudnienie pracowników113. 

W ramach PI 8iii zaplanowano następujące typy projektów: 

 bezzwrotne wsparcie w postaci dotacji dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące także finansowe wsparcie 

pomostowe w początkowym okresie działalności, a także wsparcie szkoleniowe dla 

osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób, 

które rozpoczęły działalność gospodarczą w ramach projektów realizowanych 

                                                           
112 Bank Danych Lokalnych GUS, „Podmioty na 1000 mieszkańców według wag klas wielkości”. 
113 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021 r., str. 
35. 
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niniejszym priorytecie, w początkowym okresie działalności uwzględniające 

indywidualne potrzeby uczestników, 

 pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej przyznawane na warunkach 

preferencyjnych. 

Z punktu widzenia diagnozy, jak i najpilniejszych potrzeb zidentyfikowanych na etapie 

tworzenia RPO, interwencję można uznać za trafną. Należy jednak zauważyć, że zakładanie 

mikro- i małych przedsiębiorstw nie ma tak dużego efektu skali w zwalczaniu bezrobocia i 

jego skutków, jak tworzenie się na terenie województwa przedsiębiorstw dużych i 

innowacyjnych, na co zwracał uwagę ekspert dziedzinowy w wywiadzie. 

Celem szczegółowym PI 8iii jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych 

mikroprzedsiębiorstw poprzez zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania 

w formie zwrotnej lub bezzwrotnej. Oczekiwanym efektem wsparcia w ramach Działań 7.3 i 

7.7 jest wzrost poziomu przedsiębiorczości oraz wygenerowanie dodatkowych miejsc pracy, 

a co za tym idzie – zwiększenie zatrudnienia w regionie. 

Poniżej przedstawiono logikę interwencji RPO WP 2014-2020 w obszarze promocji 

przedsiębiorczości.  
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Rysunek 2 Logika interwencji w zakresie promocji przedsiębiorczości (7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz 7.7 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości - ZIT, PI 8iii) 

 

Źródło: opracowanie własne.



83 

Grupą docelową PI 8iii były osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące w wieku 30 

lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej. Zastosowano następujące preferencje: 

 priorytetową grupą docelową programu są rodzice posiadający, co najmniej 3 dzieci 

w wieku do 18 r.ż., 

 co najmniej 60% uczestników w projektach realizowanych w PI 8iii muszą stanowić 

osoby bezrobotne i bierne zawodowo należące do grupy osób w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy, tj., osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. 

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nie mogą stanowić więcej niż 20% ogólnej 

liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projektach realizowanych w PI 8iii, 

 osoby odchodzące z rolnictwa będą wspierane pod warunkiem przejścia z systemu 

KRUS do systemu ZUS. 

Katalog grup docelowych jest trafny z punktu widzenia opisanej wcześniej diagnozy w tym 

sensie, że wsparcie trafia do grup mających szczególne trudności na rynku pracy. Jak jednak 

wskazuje ekspert dziedzinowy, pewne wątpliwości może budzić (wynikające z linii 

demarkacyjnej z PO WER) wyjęcie z tego katalogu osób młodych (do 30 r.ż.), zwłaszcza 

pochodzących z terenów wiejskich. Wskazywał on, że młodzi już przed 2014 rokiem 

migrowali głównie do województwa mazowieckiego, przez co marnotrawiony był ich 

potencjał. Ekspert w ramach wywiadu eksperckiego rekomendował, aby wspierać takie 

osoby w zakładaniu firm, gdyż potencjał tych osób pod kątem nowoczesności, 

innowacyjności jest bardzo duży.  

Podsumowując, teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie promocji 

przedsiębiorczości była trafna i odpowiadała problemom, jakie miały miejsce na początku 

realizacji programu, przy czym może ona tylko częściowo odpowiedzieć na najważniejsze 

problemy na rynku pracy województwa.  

4.2 SKUTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości 

4.2.1 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO 

WP 2014-2020  

W Działaniu 7.3 zorganizowano pięć naborów, w tym cztery konkursowe i jeden 

pozakonkursowy – wezwanie do złożenia wniosku dla BGK w 2016 r. (instrumenty zwrotne). 

W Działaniu 7.7. zorganizowano jeden konkurs w grudniu 2020 r. 

Alokacja w ramach PI 8iii wyniosła 267 470 670 PLN. Zainteresowanie działaniami jest bardzo 

duże. Złożono 323 wnioski o dofinansowanie, zaś podpisano łącznie 65 umów na realizację 

projektów (co oznacza, że dofinansowano 20,1% złożonych wniosków – to najniższy odsetek 

wśród priorytetów inwestycyjnych, podobnie duże zainteresowanie wystąpiło w PI 10iii 

(kształcenie przez całe życie) i 13(i) (działania na rzecz zwalczania skutków COVID-19). 



84 

Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie w końcu I kwartału 2022 r. stanowiły 

95,46% realizacji zobowiązań UE, zaś wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność 

stanowiły 80,07% tej wartości.  

Jeśli chodzi o postęp rzeczowy, poniższa tabela wskazuje na wyraźną różnicę między 

wartościami wskaźników dotyczących dotacji i instrumentów zwrotnych. O ile w przypadku 

wsparcia bezzwrotnego postęp rzeczowy znacząco przekroczył plany, o tyle w przypadku 

pożyczek jest on zdecydowanie niższy niż planowano. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 

m.in. fakt, iż do października 2019 projekt pozakonkursowy realizowany był wyłącznie przez 

jednego pośrednika finansowego (Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach). W 

roku 2019 Bank Gospodarstwa Krajowego realizował procedurę zamówienia publicznego w 

celu wyłonienia nowych pośredników finansowych – w efekcie postępowania wybrano 

czterech pośredników (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu, Krajowe 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej 

Woli oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.).  

Tabela 2 Stopień osiągnięcia wskaźników programowych w PI 8ii 

Wskaźnik Wartość 
docelowa 
założona w 
Programie 

Wartość docelowa 
osiągnięta w 
projektach na dzień 
31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 
wartości docelowej 
zakładanej w 
Programie 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach udzielonych z EFS środków na 
podjęcie działalności gospodarczej 

3423 5032 147,01% 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

2979 

 

4479 

 

150,35% 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

153 95 62,09% 

Liczba osób pracujących, które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

155 165 106,45% 

Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych 
na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

153 9 5,88% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego I kw. 2022 r. – Tabela 2 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  
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Rozkład terytorialny uczestników Działania 7.3 jest nierównomierny. W powiatach: m. 

Rzeszowie, jasielskim, rzeszowskim, mieleckim i kolbuszowskim liczba uczestników jest 

zdecydowanie wyższa niż w pozostałych. W przeliczeniu na 1000 ludności, najwyższa liczba 

uczestników wystąpiła w powiatach: leskim (5,56), kolbuszowskim (5,12), jasielskim (4,21) 

oraz m. Krośnie (3,49). 

Wynika to w dużej mierze z terytorializacji wsparcia. Tylko trzy z pięciu naborów w ramach 

Działania 7.3 (w tym dwa konkursowe i jeden pozakonkursowy) dotyczyły terenu całego 

województwa, zaś trzy pozostałe dotyczyły wybranych obszarów – nabór w roku 2017 

dotyczył terenu wymagającego szczególnego wsparcia, tj. powiatów: jasielskiego, 

strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 

niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego i przeworskiego, zaś jeden z 

konkursów w 2019 obejmował MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, 

Jarosław-Przeworsk, Sanok, Lesko, Stalowa Wola. Z kolei projekt w ramach Działania 7.7 

realizowany jest na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przyczynia się to do 

wysokiej liczby uczestników we wskazanych wyżej powiatach. 

Mapa 5 Liczba uczestników projektów Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w ujęciu terytorialnym 

 
Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022 oraz danych 

GUS BDL  
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4.2.2 Ocena zróżnicowania skuteczności projektów  

Większość projektów realizowanych w ramach Działania 7.3 i 7.7 obejmowała ten sam 

schemat: wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie 

pomostowe i szkoleniowe (w pierwszych dwóch konkursach – szkoleniowo-doradcze). Inny 

charakter miał projekt realizowany przez BGK pt. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

poprzez pożyczki”, który polegał na udzielaniu zwrotnego wsparcia dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie pożyczki na uruchomienie 

działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN na osobę przyznawane na warunkach 

preferencyjnych. 

W tym podziale, na projekty dotacyjne i pożyczkowe, wg stanu na 31.03.2022 zdecydowanie 

bardziej skuteczne okazują się projekty dotacyjne, które odpowiadają za 98% stworzonych 

dotąd miejsc pracy, przy czym już w tym momencie liczba stworzonych miejsc pracy w 

projektach dotacyjnych jest większa o 1,2% niż planowana we wnioskach o dofinansowanie, 

natomiast w przypadku projektów pożyczkowych osiągnięto na razie 19,7% planowanej 

wartości wskaźnika, za co odpowiada m.in., jak wskazano powyżej, realizacja działań do 2019 

r. tylko przez jednego pośrednika finansowego, ale także zdecydowanie mniejsze 

zainteresowanie pożyczkami w grupie docelowej Działania 7.3, o czym mówi także w 

wywiadzie przedstawiciel IZ, który wskazuje na obawy pożyczkobiorców co do możliwości 

spłacenia pożyczki.  

4.2.3 Identyfikacja czynników wpływających na osiąganie celów 

Łącznie niemal 40% badanych beneficjentów Działań 7.3 i 7.7 wskazuje, że w projektach 

pojawiły się problemy (choć to stosunkowo niewielki odsetek w porównaniu z innymi 

działaniami, np. wśród beneficjentów Działań 7.1 i 7.2 wyniósł on 47,7%). W przypadku 

42,9% badanych beneficjentów nastąpiły przesunięcia w harmonogramie, choć najczęściej 

nie przekraczały one trzech miesięcy. 

Czynniki wpływające na trudności z realizacją celów były różne w zależności od typu 

projektu. W przypadku projektu BGK w zakresie instrumentów zwrotnych, istotnym 

problemem były trudności z wyłonieniem pośrednika finansowego, który miałby udzielać 

pożyczek. W pierwszym przetargu w ogóle nie udało się wybrać pośrednika – instytucje z 

regionu nie były zainteresowane pełnieniem tej funkcji. Jak wskazuje analiza wniosków o 

płatność, wpłynęły na to niedoskonałości we wstępnych parametrach określonych strategii 

inwestycyjnej projektu – zbyt niska kwota pożyczki, zbyt krótki okres finansowania, zbyt 

wysokie oprocentowanie. W związku z tym wspólnie z IP zainicjowano zmiany w strategii 

inwestycyjnej. W drugim przetargu wybrano jednego pośrednika (co, jak wskazywaliśmy 

powyżej, okazało się niewystarczające, by w odpowiednim czasie pozyskać uczestników) i 

dopiero w trzecim udało się wybrać czterech pośredników. 

Zarówno w projekcie pożyczkowym, jak i w projektach dotacyjnych, problemem okazała się 

pandemia COVID-19. W ramach projektu BGK ze względu na pandemię przesuwany był 

termin rozpoczęcia działań pośredników finansowych (początek udzielania pożyczek przypadł 
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na okres początku i rozwoju epidemii). W przypadku projektów dotacyjnych, głównym 

problemem, jaki spowodowała pandemia, była konieczność zmiany formy 

szkoleń/doradztwa ze stacjonarnych na szkolenia online, co znacząco utrudniało i 

niejednokrotnie wydłużało realizację projektu. W niektórych przypadkach wskazywano 

także, że uczestnicy wycofywali się z projektów, gdyż sytuacja pandemii w ich opinii 

powodowała, że rozpoczynanie działalności gospodarczej (zwłaszcza w takich branżach jak 

gastronomiczna lub turystyczna) jest zbyt ryzykowne.  

Bardzo często w projektach w ramach Działań 7.3 i 7.7 występowały trudności z rekrutacją 

uczestników (w ankiecie wskazuje na nie 28,6% beneficjentów ww. działań). Kilkoro 

beneficjentów we wnioskach o płatność wskazywała, że czynnikiem powodującym te 

trudności jest zbyt mała liczba osób spełniających kryteria dostępu (dlatego w konkursach z 

2019 r. w ramach działania 7.3 umożliwiono udział w projektach także osobom ubogim 

pracującym, a nie tylko bezrobotnym i biernym zawodowo). Problemem okazało się także 

jednoczesne uruchomienie wszystkich projektów z działania 7.3, co, jak wskazuje jeden z 

beneficjentów, spowodowało swego rodzaju konkurencję pomiędzy podmiotami 

realizującymi swoje projekty.  

Największe problemy z rekrutacją dotyczyły grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, zwłaszcza biernych zawodowo z niepełnosprawnościami oraz rolników i członków ich 

rodzin. Trudności te spowodowały także zmiany w proporcjach kobiet i mężczyzn w 

porównaniu z planowanymi na początku (co wynika z trudności z rekrutacją kobiet).  

Do innych czynników trudności w rekrutacji, wskazywanych przez beneficjentów, należały: 

konkurencyjność pomocy społecznej i instrumentów tzw. polityki rodzinnej, np. 500+ oraz 

niska motywacja grup docelowych do udziału w projektach. 

REKOMENDACJA: W kolejnym okresie programowania w podobnych działaniach należy 

unikać uruchamiania jednocześnie działań jest na tym samym terenie.  

Kolejnym wskazywanym problemem była rezygnacja części uczestników, także ze względu na 

niemożliwość zabezpieczenia dla dotacji. Kilkoro beneficjentów wskazywało także na 

opóźnienia w podpisaniu umowy na realizację projektu i wypłatę zaliczki przez IP. W 

przypadku projektu w ramach Działania 7.7, jego realizacja opóźniła się ze względu na 

opóźnienie działań infrastrukturalnych w Działaniu 6.5 (projekt rewitalizacyjny, z którym 

komplementarne jest Działanie 7.7). 

Do innych wskazywanych problemów należały: 

 Trudności z wyborem wykonawców w przetargach (ze względu na brak potencjalnych 

wykonawców na terenie województwa); 

 Nieprawidłowości w wydatkowaniu dotacji przez uczestników (niezgodność zakupów 

z zestawieniami wydatków inwestycyjnych); 

 Śmierć uczestnika/uczestników projektu; 
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 Stworzenie zbyt małej liczby nowych miejsc pracy przez osoby zakładające działalność 

gospodarczą ze względu na zbyt słabą sytuację finansową nowo powstałych firm. 

Do działań zaradczych, wdrażanych przez beneficjentów, należały m.in.: 

 zmiany w projekcie, w tym m.in.: 

o zmiana formy szkoleń z bezpośredniej na zdalną lub hybrydową; 

o zmiana proporcji grup uczestników; 

o przedłużenie projektu; 

 intensyfikacja działań rekrutacyjnych. 

Beneficjenci wskazują na dobrą współpracę z IP i IZ w zakresie zmian w projektach. Dzięki 

działaniom zaradczym w większości projektów udało się osiągnąć cele. 

4.2.4 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych 

przez IZ/IP RPO WP 2014-2020  

IZ i IP od początku realizacji Działań 7.3 i 7.7 wprowadziły wiele zmian związanych z 

procesem naboru i oceny wniosków, jak również z realizacją samych projektów. Przede 

wszystkim w trakcie realizacji Programu zmienione zostały kryteria dostępu – wprowadzono 

możliwość wsparcia osób ubogich pracujących. Zmieniały się kryteria premiujące – w 

konkursie z 2015 r. i 2017 r. dodatkowe punkty wnioskodawcy otrzymywali za udział 

bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/opiekunów posiadających co najmniej 3 dzieci 

do 18 r. ż. oraz rolników i członków ich rodzin, wynoszący 20% lub więcej; w konkursach z 

2020 r. mówi się już tylko o preferencjach w rekrutacji dla tych grup, co było wyjściem 

naprzeciw potrzebom beneficjentów, mającym istotne trudności z rekrutacją w tych 

grupach. 

Beneficjenci Działań 7.3 i 7.7 stosunkowo pozytywnie oceniają działania przyjęte przez 

instytucje zaangażowane we wdrażanie RPO WP 2014-2020 (nieco wyżej niż beneficjenci 

Działań 7.1 i 7.2, ale niżej niż beneficjenci Działania 7.6).  
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Wykres 7 Ocena rozwiązań i jakości działań przyjętych przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie RPO WP 2014-2020 na etapie przygotowania i realizacji projektu 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów Działania 7.3 i 7.7; n=21; pokazano średnie, 

gdzie 1 – bardzo źle, 2 – raczej źle, 3 – ani dobrze, ani źle, 4 – raczej dobrze, 5 – bardzo 

dobrze. 

Stosunkowo najniżej oceniane były kryteria oceny wniosków, na co wpłynęły trudności z 

rekrutacją grup objętych preferencjami w ramach oceny (omawianych na początku 

rozdziału). Występowały także opóźnienia w podpisaniu umów i przekazaniu zaliczek, co 

wpłynęło negatywnie na ocenę tego elementu. Najlepiej natomiast oceniono informację i 

pomoc dla wnioskodawców. 

Pozytywnie należy ocenić elastyczność IZ/IP jeśli chodzi o zmiany w projektach, zwłaszcza w 

szczególnej sytuacji, jaką była pandemia COVID-19, i w obliczu dużych trudności z rekrutacją 

grup docelowych.  

4.3 UŻYTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości  

4.3.1 Wpływ wsparcia na rozwój przedsiębiorczości w kontekście najważniejszych potrzeb 

w regionie 

Od początku perspektywy programowania 2014-2020, istotnym problemem w 

województwie podkarpackim był niski poziom przedsiębiorczości, a jednocześnie trudna 

sytuacja na rynku pracy.  

W 2014 r. województwo podkarpackie było regionem o najniższej liczbie zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (wartość wskaźnika tego wynosiła 

wówczas 76,3), i pozycja regionu pod tym względem nie zmieniła się do 2021 r., choć 

wartość wskaźnika wzrosła do 93,1. Poniżej przedstawione jest porównanie regionów Polski 

Wschodniej pod względem wartości tego wskaźnika w latach 2014-2021. 
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Wykres 8 Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w regionach Polski 
Wschodniej w latach 2014-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

We wszystkich analizowanych regionach nastąpił równomierny wzrost wskaźnika, który 

wynika między innymi ze wsparcia z Regionalnych Programów Operacyjnych przeznaczonego 

na promocję przedsiębiorczości.  

Drugą bardzo ważną potrzebą występującą w województwie podkarpackim w kontekście 

promocji przedsiębiorczości jest wysoka stopa bezrobocia i znacząca liczba osób biernych 

zawodowo. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim w roku 2014 wynosiła 14,6%, 

co plasowało region na 13 miejscu wśród polskich województw. Do roku 2021 nastąpiło 

znaczące zmniejszenie wartości tego wskaźnika, do 8,2%, jednak zmiana taka zaszła także w 

pozostałych regionach, a w porównaniu z nimi oj.. podkarpackie spadło na 15. lokatę w 

rankingu województw. Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące stopy bezrobocia w 

województwach Polski Wschodniej w okresie 2014-2021. 
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Wykres 9 Stopa bezrobocia rejestrowanego w regionach Polski Wschodniej w latach 2014-
2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Jak wskazuje ekspertka w wywiadzie, przyczyną niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w 

województwie podkarpackim jest niski poziom rozwoju gospodarczego, na który wskazuje 

niski poziom PKB per capita (41 937 zł w roku 2020, co plasuje podkarpackie na 

przedostatnim miejscu w kraju). Brakuje zwłaszcza dużych podmiotów gospodarczych, które 

mogłyby tworzyć najwięcej miejsc pracy) najniższy w Polsce poziom urbanizacji (58,6% osób 

zamieszkałych na wsi w porównaniu ze średnią 40% dla Polski), duża ilość terenów 

popegeerowskich. Ekspertka wskazuje też na istnienie problemu bezrobocia ukrytego na 

obszarach wiejskich. 

Trudności na rynku pracy przyczyniają się do migracji osób młodych do większych miast (np. 

Warszawy i Wrocławia). Bardzo niski jest też w regionie odsetek osób uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu (2,0% w 2020 r.), co przyczynia się do braku miejsc pracy wysokiej 

jakości. Jak wskazuje „Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w I 

półroczu 2022 r.”114, najliczniejszą grupą wśród bezrobotnych są osoby długotrwale 

bezrobotne i te powyżej 50 r.ż.  

Bardzo istotnym problemem w województwie jest bierność zawodowa. Raport WUP115 

wskazuje, że „osoby bierne zawodowo w wieku aktywności zawodowej stanowią 1/3 

mieszkańców woj. podkarpackiego i jednocześnie ponad ¾ liczby osób aktywnych zawodowo 

(pracujących i bezrobotnych)”. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 18-59/64 

                                                           
114 Wojewódzki Urząd Pracy, Rzeszów 2022. 
115 Bierni zawodowo na Podkarpaciu. Charakterystyka i możliwości aktywizacji, Wojewódzki Urząd Pracy, 
Rzeszów 2019. 
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w województwie podkarpackim w 2021 r. był najniższy w porównaniu z innymi regionami i 

wynosił 72,6%, choć wzrósł od roku 2014, kiedy wynosił 66,5%. Dane na ten temat dla Polski 

Wschodniej przedstawia poniższy wykres. 

Wykres 10 Współczynnik aktywności zawodowej w regionach Polski Wschodniej w latach 
2014-2021 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

Stosunkowo duża jest też różnica między współczynnikiem aktywności zawodowej w mieście 

i na wsi; różnica ta w województwie podkarpackim wynosi 8,0 p.p. na korzyść miast, co jest 

trzecim najbardziej niekorzystnym wynikiem w Polsce po woj. małopolskim i 

zachodniopomorskim (dla porównania, w woj. podlaskim różnica ta wynosi jedynie 1,1 p.p., 

a w wielkopolskim – 1,5 p.p.). 

Raport WUP wskazuje, że bierność zawodowa to stan długotrwały, dotyka przede wszystkim 

osób z najniższym wykształceniem i bez doświadczenia zawodowego, najczęściej wynika z 

konieczności opieki nad osobami zależnymi, ale często także ze stanu zdrowia lub niechęci do 

pracy. Im dłuższe pozostawanie w stanie bierności zawodowej, tym trudniej o powrót na 

rynek pracy. Osoby bierne zawodowo bardzo rzadko mają też doświadczenie z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jednocześnie województwo posiada znakomite warunki przyrodnicze do rozwoju nowych 

podmiotów gospodarczych zwłaszcza w innowacyjnym, ekologicznym rolnictwie, w branży 

przetwórstwa spożywczego i ekologicznej żywności, jak i w branży turystycznej. 

Podsumowując, najważniejszymi potrzebami województwa podkarpackiego w zakresie 

odpowiadającym Działaniom 7.3 i 7.7 RPO WP 2014-2020 są: tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych, zwłaszcza w branżach odpowiadających naturalnym atutom województwa, 

tworzenie nowych miejsc pracy zwłaszcza na terenach wiejskich, aktywizacja osób będących 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim biernych zawodowo oraz 

zapobieganie migracji zarobkowej do dużych miast. 
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Działania 7.3 i 7.7 odpowiadają co do zasady na najważniejsze potrzeby województwa, z 

tym, że nie w masowej skali. Podejmowanie działalności gospodarczej bowiem (zwłaszcza 

przy korzystaniu ze środków zwrotnych) wymaga dużych zasobów energetycznych, 

społecznych i psychicznych: odwagi, skłonności do podejmowania ryzyka, pomysłu i 

wystarczająco dużej kwalifikacji w danej branży, by poradzić sobie na rynku. Takie zasoby w 

grupach o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy są rzadkie. Po drugie, promocja 

przedsiębiorczości w ramach ww. Działań najczęściej przyczynia się do tworzenia podmiotów 

małych (przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw), które tworzą stosunkowo niewiele miejsc 

pracy. Ze względu na to, że duża liczba uczestników projektów to osoby niemające 

doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (65,4% wg badania ankietowego), 

założone firmy są narażone na dużo trudności i mają trudny start w walce konkurencyjnej. 

Z drugiej strony, aktywizacja w postaci założenia własnej działalności gospodarczej ma szereg 

pozytywnych efektów – nie tylko zapewnia miejsce pracy i możliwość tworzenia kolejnych, 

ale znacząco wzmacnia (wraz ze wsparciem szkoleniowym) kompetencje, kwalifikacje i cechy 

osobowościowe predestynujące do sukcesu na rynku pracy. 

Dzięki wsparciu w Działaniu 7.3116 do 31.03.2022 r. powstało 4748 podmiotów 

gospodarczych117. W tym samym czasie w województwie podkarpackim zarejestrowano 

łącznie 108 790 podmiotów gospodarczych, co oznacza, że podmioty wsparte w ramach 

Działań 7.3 i 7.7 RPO WP 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. 

W analizach kontrfaktycznych oszacowano efekty netto wsparcia polegającego na 

przyznaniu dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 7.3. Zgodnie z 

uzyskanymi wynikami, dzięki otrzymaniu tego rodzaju środków własną firmę założyło 60% 

analizowanej grupy ich odbiorców. Fakt, że wartość ta jest wyraźnie niższa niż 100%, 

świadczy o występowaniu efektu deadweight, czyli o tym, że niektórzy uczestnicy 

rozpoczęliby pracę na własny rachunek nawet w przypadku nieotrzymania dotacji na ten cel. 

Stanowią oni jednak mniejszość, skoro 60% z nich takiego kroku bez dofinansowania EFS by 

nie wykonało. Badano również wpływ udzielenia dotacji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w momencie przeprowadzenia wywiadu kwestionariuszowego (który przypadał 

średnio dwa i pół roku po zakończeniu udziału w projekcie). Zgodnie z wynikami analiz 

kontrfaktycznych, w analizowanej grupie odbiorców bezzwrotnych środków EFS na założenie 

firmy, gdyby środków tych nie przyznano, odsetek odbiorców, którzy nadal prowadzą własną 

działalność, byłby niższy o około 40 punktów procentowych. Można więc stwierdzić, że w 

przypadku dużej części uczestników, którzy otrzymali dotację, wsparcie to odniosło 

                                                           
116 W ramach Działania 7.7 do tego czasu nie powstały żadne podmioty. 
117 Źródło: informacja kwartalna z realizacji RPO WP 2014-2020, I kwartał 2022 r. 
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zamierzony skutek, a mianowicie doprowadziło do powstania trwałej działalności 

gospodarczej.  

Tabela 3 Oszacowanie efektu netto – wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej 

Wskaźnik pomiaru efektu Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

Założenie działalności gospodarczej +60 p.p. <+51 p.p.;+69 p.p.> 

Prowadzenie działalności gospodarczej w momencie 

badania 
+41 p.p. <+29 p.p.;+54 p.p.> 

Źródło: własne analizy danych z badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów oraz systemu 

SL 2014 oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

Zebrano również informacje o branży przedsiębiorstw założonych przez uczestników 

projektów. Wyniki analiz kontrfaktycznych wskazują na to, że efektem otrzymanej dotacji był 

wzrost o 11 punktów procentowych odsetka uczestników prowadzących działalność w 

branży budownictwa, o 4 punkty procentowe w branży przetwórstwa przemysłowego, o 3 

punkty procentowe w branży opieki zdrowotnej i opieki społecznej oraz o 10 punktów 

procentowych w sekcji PKD „Pozostała działalność usługowa”. Oszacowania punktowe 

efektu netto dla niektórych innych sekcji PKD również były dodatnie (na przykład + 5 p.p. w 

branży edukacji), ale błąd standardowy tych oszacowań był na tyle znaczny, że rodzi 

wątpliwości co do rzeczywistego występowania efektu.  

Tabela 4 Oszacowanie efektu netto – wpływ na liczbę przedsiębiorstw według branż 

Wskaźnik pomiaru efektu – udział uczestników, 

prowadzących działalność w danej branży 

Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo +0 p.p. - 

B – Górnictwo i wydobywanie + 0 p.p. - 

C – Przetwórstwo przemysłowe + 4 p.p. <+2 p.p.;+5 p.p.> 

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze 

0 p.p. - 

E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

0 p.p. - 

F – Budownictwo + 11 p.p. <+3 p.p.;+18 p.p.> 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

+ 4 p.p. <-2 p.p.;+10 p.p.> 

H – Transport i gospodarka magazynowa 0 p.p. <-2 p.p.;+1 p.p.> 
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Wskaźnik pomiaru efektu – udział uczestników, 

prowadzących działalność w danej branży 

Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

+ 1 p.p. <0 p.p.;+2 p.p.> 

J – Informacja i komunikacja 0 p.p. <-3 p.p.;+3 p.p.> 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 2 p.p. <-5 p.p.;+1 p.p.> 

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości + 1 p.p. <0 p.p.;+1 p.p.> 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna + 3 p.p. <-4 p.p.;+11 p.p.> 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

+ 1 p.p. <0 p.p.;+1 p.p.> 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

0 p.p. - 

P – Edukacja +5 p.p. <0 p.p.;+10 p.p.> 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna +3 p.p. <+1 p.p.;+4 p.p.> 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją +3 p.p. <-1 p.p.;+6 p.p.> 

S – Pozostała działalność usługowa +10 p.p. <+1 p.p.;+19 p.p.> 

Źródło: własne analizy danych z badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów oraz systemu 

SL 2014 oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

4.3.2 Wpływ wsparcia na sytuację uczestników  

Większą część – 59,5% uczestników stanowiły kobiety, zaś 40,5% – mężczyźni. Wśród osób 

korzystających z dotacji kobiety stanowią 60,4%, zaś wśród korzystających z instrumentów 

zwrotnych – 44%.  

Największa grupa wiekowa uczestników działania 7.3118 to osoby w wieku 30-39 lat (55,8%), 

a następnie – 40-49 lat (23,2%). Osoby w wieku 50 lat lub więcej stanowiły 21,1% 

uczestników. Na skorzystanie z instrumentów zwrotnych najczęściej decydowały się osoby 

nieco młodsze niż w przypadku dotacji (średnia wieku 39,9 wobec 41,0).  

Pod względem statusu na rynku pracy największą grupę uczestników (61,3%) stanowiły 

osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, zaś 47% stanowili bezrobotni 

niezarejestrowani w ewidencji urzędów pracy lub bierni zawodowo. W momencie realizacji 

badania osoby pracujące stanowiły jedynie 1,6% uczestników.  

                                                           
118 W ramach Działania 7.7 do momentu rozpoczęcia badania uczestnicy nie zostali wprowadzeni do systemu 
SL2014. 
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Największą grupę wśród uczestników Działania 7.3 stanowiły osoby z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (48,3%) i wyższym (38,1%), przy czym w grupie osób korzystających z 

instrumentów zwrotnych wykształcenie jest generalnie wyższe niż w grupie korzystających z 

dotacji. 

Wykres 11 Uczestnicy projektów RPO WP 2014-2020 z zakresu promocji przedsiębiorczości 
według rodzaju głównego wsparcia i wykształcenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014. 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 6,6% uczestników, osoby z mniejszości 

narodowych/migranci – 0,5%, a osoby w kryzysie bezdomności – 0,2%. Większość badanych 

(75,4%) nie miała w domu rodzinnym doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, temat ten był więc dla nich czymś nowym. 

Jak wskazują powyższe dane, wsparcie w zakresie promocji przedsiębiorczości, choć 

planowane było przede wszystkim dla grup mających szczególnie trudną sytuację na rynku 

pracy, 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 r.ż., stosunkowo wysokie wykształcenie). 

Przed rozpoczęciem uczestnictwa w projektach 58% badanych oceniało możliwość zdobycia 

środków finansowych na własną działalność gospodarczą jako niewielkie lub bardzo 

niewielkie. 

Spośród 625 badanych techniką CAWI/CATI uczestników projektów w ramach Działania 7.3, 

własną firmę prowadzi obecnie 50,2% (z czego 93,8% prowadzi tę samą firmę, którą założyli 

w ramach projektu). Kolejne 20,2% zatrudnionych jest na umowę o pracę, a 7,5% nie 

pracuje, lecz poszukuje pracy. 

Własną firmę częściej prowadzą mężczyźni (56,8% tej grupy) niż kobiety (46,1%). Istotna z 

punktu widzenia statystycznego jest różnica między grupami wiekowymi119. Im młodsza 

                                                           
119 Test chi-kwadrat Pearsona: wartość - 35,987, istotność asymptotyczna dwustronna - 0,000. 
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grupa wiekowa, tym więcej osób prowadzących własną działalność: prowadzi ją 57,3% grupy 

wiekowej 30-39 i 53,1% w grupie 40-49 wobec 39,4% w grupie 50-59 i jedynie 15,7% w 

grupie w wieku 60 lat lub więcej. W przypadku grup wyodrębnionych na podstawie 

wykształcenia największe różnice występują między grupą z wykształceniem wyższym 

(własną firmę prowadzi 55,2%) a osobami z wykształceniem 

gimnazjalnym/podstawowym/niższym niż podstawowe (29,4%), jednak brak istotnych różnic 

między osobami z wykształceniem wyższym a tymi z wykształceniem ponadgimnazjalnym.  

W podziale wg statusu na rynku pracy najwyższy odsetek prowadzących firmy wystąpił 

wśród osób bezrobotnych przed rozpoczęciem projektu (54,3%), a najniższy – wśród 

biernych zawodowo (36,8%). Co ciekawe, firmę prowadzi większy odsetek osób, które przed 

rozpoczęciem projektu były bezrobotne, niż tych, które pracowały. Przedsiębiorstwa 

prowadzi też wyższy odsetek osób bez niepełnosprawności (51,3%) niż z 

niepełnosprawnościami (34,3%), jednak mając na względzie szczególnie trudną sytuację osób 

z niepełnosprawnościami można ocenić, że różnica ta nie jest duża. Większość uczestników 

Działania 7.3 twierdzi, że uczestnictwo w projekcie 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. Wskazując sposoby, w jaki 

udział przyczynił się do tej poprawy, badani najczęściej wskazywali na pomoc finansową na 

start, bez której nie założyliby działalności gospodarczej, ale także na szkolenia, 

umożliwiające zdobycie wiedzy. Respondenci wskazywali też na zwiększenie pewności siebie 

i odwagi, zdobycie nowych kontaktów i doświadczenia. Podkreślali, że dzięki uczestnictwu w 

projekcie zdobyli niezależność. Generalnie opinie respondentów o wsparciu w ramach 

projektów były bardzo pozytywne. 

Na poprawę sytuacji najczęściej wskazywały osoby z najmłodszych grup wiekowych (30-39, 

40-49), jednak różnice pod względem wieku nie były duże. Nie wystąpiły istotne różnice 

między płciami, grupami wyróżnionymi pod względem statusu na rynku pracy przed 

rozpoczęciem projektu oraz wykształcenia i niepełnosprawności. 

Ponad połowa uczestników Działania 7.3 (53,9%) wskazała, iż uczestnictwo w projekcie 

przyczyniło się do poprawy ich kwalifikacji lub kompetencji (wyższy odsetek wystąpił jedynie 

w przypadku Działania 7.1. Najczęściej wskazywano na zdobycie wiedzy z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji, pozyskiwania klientów, prowadzenia 

księgowości i kwestii prawnych. 

Poprawę kwalifikacji lub kompetencji częściej deklarowały kobiety (57,1%) niż mężczyźni 

(49,0%); częściej osoby z niepełnosprawnościami (65,7%) niż bez niepełnosprawności 

(53,5%). Najczęściej wskazywały na nią osoby ze starszych grup wiekowych (zwłaszcza osoby 

w wieku 60+). Częściej poprawę kompetencji i kwalifikacji deklarowały osoby bierne 

zawodowo niż bezrobotne i pracujące. Brak w tym zakresie istotnych różnic pod względem 

wykształcenia. 
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W niektórych przypadkach uczestnictwo w projekcie przyczyniało się także do poprawy 

sytuacji w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym – taką poprawę wskazało 

13,9% badanych. Najczęściej pozytywny wpływ na tę kwestię miała możliwość przejścia na 

elastyczny czas pracy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, co ułatwiało 

godzenie pracy z opieką nad dziećmi. Jest to przykład wartości dodanej projektów z 

zakresu promocji przedsiębiorczości. 

Zdecydowanie częściej na tę zmianę wskazywały kobiety (17,0% względem 9,1% mężczyzn) i 

jest to różnica istotna statystycznie120. Nie wystąpiły istotne różnice ze względu na wiek, 

wykształcenie, status na rynku pracy oraz niepełnosprawność. 

Jeszcze rzadziej uczestnicy wskazywali na poprawę sytuacji zdrowotnej (12,8%). Tam, gdzie 

taka sytuacja miała miejsce, wynikało to najczęściej z mniejszego stresu przy własnej 

działalności gospodarczej (jedna z respondentek tak to opisała: „nie mam nad sobą żadnego 

szefa tyrana”). Także możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy przyczyniła się do 

poprawy zdrowia psychicznego u części respondentów. 

W tym przypadku poprawę także częściej wskazywały kobiety (16,0%) niż mężczyźni (7,8%). 

Nie wystąpiły większe różnice związane z innymi cechami społeczno-demograficznymi. 

Ponad połowa respondentów (54,1%) wskazywała, że uczestnictwo w projektach przyczyniło 

się do poprawy ich sytuacji prywatnej/indywidualnej. Najczęściej działo się tak dzięki: 

 kontaktowi z ludźmi w ramach projektu i później - z klientami; 

 nawiązaniu nowych znajomości, przyjaźni i współpracy; 

 nabraniu pewności w siebie, uwierzeniu w siebie, wzrostowi samooceny. 

Także poprawę sytuacji prywatnej/indywidualnej częściej deklarowały kobiety (58,1%) niż 

mężczyźni (47,7%). Stosunkowo duże różnice ujawniły się też przy podziale na grupy o 

różnym wykształceniu (poprawę sytuacji prywatnej deklarowało 70,6% osób z 

wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym/niższym niż podstawowe i jedynie 47,8% osób 

z wykształceniem wyższym). Nie wystąpiły większe różnice związane z innymi cechami 

społeczno-demograficznymi. 

W grupie uczestników Działania 7.3, zdecydowana większość badanych (79,5%) nie zamierza 

wyprowadzić się z województwa. Jednocześnie 8% badanych wskazało, że zmieniło plany 

migracyjne dzięki uczestnictwu w projekcie – najczęściej wskazywali oni, że dzięki założeniu 

firmy zostali w województwie podkarpackim (wypowiedzi respondentów: „gdybym nie 

otworzyła firmy, wyjechałabym za granicę”, „mam możliwość przeprowadzenia się do innego 

województwa, ale ze względu na to, że moja firma dosyć dobrze sobie radzi, to na razie wolę 

zostać w swoim miejscu zamieszkania”, „Tu, gdzie mieszkam, nie miałam możliwości 

znalezienia pracy w zawodzie. Projekt pozwolił mi założyć firmę i mieć pracę”). 35% 

                                                           
120 Test chi-kwadrat Pearsona: wartość - 20,711, istotność asymptotyczna dwustronna - 0,000. 
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beneficjentów stwierdza w ankiecie, że projekty skłoniły uczestników do pozostania w 

województwie. Pod względem planów migracyjnych nie wystąpiły istotne różnice w 

podziałach wg cech społeczno-demograficznych takich jak płeć, wiek, status na rynku pracy, 

wykształcenie czy niepełnosprawność. 

Analiza zgromadzonych danych wskazuje zatem, że projekty z zakresu promocji 

przedsiębiorczości były dobrze dostosowane do potrzeb uczestników, a udział w nich 

przyczyniał się do wielu pozytywnych zmian w ich życiu, zmian wykraczających poza samo 

założenie nowej firmy.  

W analizach kontrfaktycznych uzyskano szerszy obraz wpływu otrzymania dotacji na 

sytuację zawodową i osobistą uczestnika w momencie przeprowadzania badania 

kwestionariuszowego. Zgodnie z uzyskanymi oszacowaniami, 22% odbiorców tego rodzaju 

wsparcia zawdzięcza mu posiadanie stałej pracy w momencie przeprowadzenia badania. 

Odsetek ten jest mniejszy niż odsetek odbiorców, którzy dzięki dotacji prowadzą nadal 

działalność gospodarczą, ponieważ część z nich w przypadku nieuzyskania dotacji zostałaby 

pracownikami najemnymi. Jednak 22% z nich w takim przypadku zasiliłoby grono osób 

niepracujących, co świadczy o znaczącym pozytywnym oddziaływaniu omawianej formy 

wsparcia.  

Nie stwierdzono natomiast wpływu jej otrzymania na prawdopodobieństwo aktywności 

zawodowej. Związane jest to z faktem, że zarówno w momencie przystąpienia do projektu, 

jak i w momencie badania niemal wszyscy członkowie analizowanych grup uczestników 

Działania 7.3 byli aktywni zawodowo. Nie zaobserwowano również pozytywnego wpływu 

dotacji na odczuwany prestiż społeczny ani na wysokość dochodów. Szanse na osiągnięcie 

najwyższego poziomu osobistego dochodu (powyżej 6 tysięcy złotych) nawet zmalały w 

przypadku ich odbiorców. Jest to zbieżne z wynikami badań prowadzonych wśród 

uczestników YEI, zgodnie z którymi poziom dochodów większości osób, które założyły 

działalność przy wykorzystaniu środków bezzwrotnych, nie jest wysoki, oraz „podobna część 

uczestników YEI prowadzących działalność gospodarczą osiągała z niej dochody, które można 

określić jako niewystarczająco niskie, oraz dochody, które można uznać za przekraczające 

przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw”121. 

Mimo niezbyt wysokich dochodów aż 61% odbiorców dotacji zawdzięczało jej postrzeganą 

poprawę sytuacji zawodowej. Oznacza to, że gdyby nie otrzymali w ramach projektu 

Działania 7.3 środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, odsetek tych spośród nich, 

którzy deklarowali poprawę sytuacji zawodowej, wynosiłby nie 79%, jak w rzeczywistości, 

lecz jedynie 18%. Wyjaśniając, w jaki sposób udział w projekcie przyczynił się do poprawy ich 

                                                           

121 Penszko, P. (red.) (2021). Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu 

długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób 

młodych: Druga analiza wskaźnikowa (2021). Evalu sp. z o.o. dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Warszawa. Str. 81. 
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sytuacji zawodowej, objęci analizą odbiorcy dotacji mówili głównie o otrzymanym 

dofinansowaniu, które pozwoliło im pokryć koszty założenia i prowadzenia działalności, na 

przykład zakupu sprzętu lub innych potrzebnych inwestycji.  

Ponadto stwierdzono istotne oddziaływanie dotacji na postrzeganą sytuację uczestników w 

sferze prywatnej (dla co trzeciego uczestnika) oraz w sferze zdrowotnej (dla co dziesiątego 

uczestnika). Opisując, jakie oddziaływanie mają na myśli, w tym pierwszym przypadku 

respondenci mówili głównie o nawiązaniu nowych znajomości przy okazji prowadzenia 

działalności gospodarczej, zaś w drugim o mniejszym poziomie stresu, przekładającym się na 

lepsze samopoczucie, a czasami również na ustanie dolegliwości fizycznych. 

Tabela 5 Oszacowanie efektu netto – wpływ na sytuację uczestnika 

Wskaźnik pomiaru efektu Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

Osoba pracująca (definicja SL 2014) + 22 p.p. < +11 p.p.;+34 p.p.> 

Stała praca (działalność gospodarcza, umowa o pracę 

lub stała praca na podstawie innej umowy) 
+ 22 p.p. <+9 p.p.;+34 p.p.> 

Osoba aktywna zawodowo + 7 p.p. <-10 p.p.; +24 p.p.> 

Dochód osobisty netto co najmniej 1500 zł mies. + 2 p.p. <-11 p.p.;+16 p.p.> 

Dochód osobisty netto powyżej 2500 zł miesięcznie + 5 p.p. <-7 p.p.;+18p.p.> 

Dochód osobisty netto powyżej 3000 zł miesięcznie + 3 p.p. <-8 p.p.;+13 p.p.> 

Dochód osobisty netto powyżej 4000 zł miesięcznie 0 p.p. <-8 p.p.;+7 p.p.> 

Dochód osobisty netto powyżej 6000 zł miesięcznie -5 p.p. <-10 p.p.;0 p.p.> 

Dochód gosp. dom. na os. co najmniej 1500 zł mies. +6 p.p. <-7 p.p.;+19 p.p.> 

Dochód gosp. dom. na os. powyżej 2500 zł mies. +1 p.p. <-10 p.p.;+12 p.p.> 

Dochód gosp. dom. na os. powyżej 3000 zł mies. +1 p.p. <-5 p.p.;+7 p.p.> 

Dochód gosp. dom. na os. powyżej 4000 zł mies. +1 p.p. < -3 p.p.;+4 p.p.> 

Dochód gosp. dom. na os. powyżej 6000 zł mies. 0 p.p. < -2 p.p.;+3 p.p.> 

Deklaracja poprawy sytuacji zawodowej +61 p.p. <+50 p.p.;+72 p.p.> 

Deklaracja poprawy work-life balance +8 p.p. <-1 p.p.;+18 p.p.> 

Deklaracja poprawy sytuacji zdrowotnej +10 p.p. <+0,1 p.p.;+20 p.p.> 

Deklaracja zmiany sytuacji prywatnej  +33 p.p. <+20 p.p.;+46 p.p.> 
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Wskaźnik pomiaru efektu Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

Poczucie bycia zdecydowanie szanowanym -4 p.p. <-18 p.p.;+10 p.p.> 

Poczucie bycia raczej szanowanym +6 p.p. <-4 p.p.;+16 p.p.> 

Źródło: własne analizy danych z badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów oraz systemu 

SL 2014 oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

Jednym z wątków poruszanych w niniejszej ewaluacji jest wpływ wsparcia EFS na zachowania 

migracyjne. W analizach kontrfaktycznych faktycznie stwierdzono tego rodzaju efekt netto 

udzielenia dotacji na założenia własnej działalności gospodarczej. Oszacowano mianowicie, 

że jej otrzymanie w ramach projektu Działania 7.3 zmniejszyło o 6 p.p. 

prawdopodobieństwo wyjazdu w celach zarobkowych za granicę (w okresie od zakończenia 

udziału w projekcie do momentu przeprowadzenia badania). Tylko nieco mniejsze były 

wartości bezwzględne oszacowań dla prawdopodobieństwa planowania wyprowadzki poza 

województwa podkarpackiego oraz aktualnego zamieszkania poza nim, ale błąd 

standardowy oszacowania sprawia, że występowanie efektu dotacji należy w tym przypadku 

uznać za mniej pewne.  

Tabela 6 Oszacowanie efektu netto – wpływ na zachowania migracyjne 

Wskaźnik pomiaru efektu Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

Pobyt za granicą, praca lub poszukiwanie pracy -6 p.p. <-13 p.p.;-0,3 p.p.> 

Plany wyprowadzenia się poza woj. podkarpackie -6 p.p. <-13 p.p.;+1 p.p.> 

Aktualne zamieszkanie poza woj. podkarpackim -4 p.p. <-9 p.p.;+2 p.p.> 

Źródło: własne analizy danych z badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów oraz systemu 

SL 2014 oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

Należy również wspomnieć o pośrednich efektach zatrudnieniowych udzielonych w Działaniu 

7.3 dotacji, polegających na zatrudnieniu w założonym przy wykorzystaniu środków EFS 

innych osób niż odbiorca tych środków. Efekty te nie są silne – można powiedzieć, że zgodnie 

z dokonanym oszacowaniem efektem netto 100 udzielonych w analizowanej grupie dotacji 

było 15 miejsc pracy dla innych osób niż uczestnik projektu, istniejących w momencie 

realizacji badania. Miejsca pracy te były w mniej więcej równych proporcjach rozdzielone 

między kobiety i mężczyzn, między umowy o pracę i inne formy umowy oraz między miejsca 

pracy w pełnym i niepełnym wymiarze. Efekty te, w porównaniu do wielkości błędu 

standardowego, są jednak zbyt skromne, by uznać je za naukowo wykazane.  



102 

Tabela 7 Oszacowanie efektu netto – zatrudnienie w przedsiębiorstwach odbiorców dotacji 

Wskaźnik pomiaru efektu – liczba osób pracujących w 

firmie odbiorcy dotacji poza odbiorcą 

Oszacowanie 

punktowe 

Oszacowanie 

przedziałowe 

Ogółem +0,15 <-0,03;+0,33> 

W niepełnym wymiarze +0,07 <-0,04;+0,17> 

W pełnym wymiarze +0,08 <-0,07;+0,24> 

Na umową o pracę na czas nieokreślony +0,06 <-0,08;+0,21> 

Na umowę o pracę na czas określony +0,02 <-0,07;+0,12> 

Na umowę zlecenie +0,06 <-0,01;+0,14> 

Kobiety +0,07 <-0,03;+0,18> 

Mężczyźni +0,07 <-0,08;+0,23> 

Źródło: własne analizy danych z badania CAWI/CATI z uczestnikami projektów oraz systemu 

SL 2014 oraz Banku Danych Lokalnych GUS.  

4.3.3 Wpływ wsparcia na sytuację utworzonych przedsiębiorstw 

73,2% respondentów ankiety deklaruje, że założone przez nich firmy działają nadal 

(spośród nich 97,2% to firmy funkcjonujące po upływie obowiązkowego okresu prowadzenia 

działalności), a w przypadku 26,8% badanych założona przez nich firma przestała działać. 

Przyczyny likwidacji firm przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 12 Przyczyny likwidacji firm założonych dzięki wsparciu z RPO WP 2014-2020 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników Działania 7.3; n=115 (podgrupa, która 

prowadziła firmy i je zlikwidowała) 

Częściej likwidowane były firmy zakładane przez kobiety niż przez mężczyzn. Stosunkowo 

często w porównaniu do innych grup wiekowych zdarzało się, że likwidowane były firmy 

osób w wieku między 50 a 59 rokiem życia. Częściej likwidowane były firmy zakładane przez 

biernych zawodowo niż przez bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy. Także w 

grupie osób z niepełnosprawnościami likwidacja firmy występowała częściej niż w grupie 

bez niepełnosprawności. Jeśli chodzi o podział pod względem wykształcenia firmy 

likwidowały stosunkowo częściej osoby z wykształceniem policealnym niż wyższym. 

Stosunkowo najczęściej likwidowano firmy z sekcji M PKD 2007 (działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna - przede wszystkim M 69.20.Z – działalność prawnicza, rachunkowo-

księgowa i doradztwo podatkowe) oraz z sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, naprawa 

pojazdów samochodowych, najczęściej G45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych z wyłączeniem motocykli). W podgrupie, która otrzymała pożyczki, 

przetrwało 81,5% firm, zaś w podgrupie, która otrzymała dotacje – jedynie 69,8%. 

Jedynie 19,7% badanych prowadzących firmy wskazuje, że w założonych 

przedsiębiorstwach pracuje jeszcze ktoś poza jedną osobą – respondentem, przy czym 

istnieje tu bardzo znacząca różnica między korzystającymi z instrumentów zwrotnych, wśród 

których aż 50% deklaruje, że w ich firmach pracują także inne osoby, a korzystającymi z 

dotacji (17,6%). Jednocześnie 25,8% uczestników Działania 7.3 planuje zwiększenie 

zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy, zaś 48,4% – planuje utrzymanie zatrudnienia 

10,2%

3,1%

8,7%

8,7%

18,9%

20,5%

21,3%

25,2%

26,0%

37,0%

39,4%

Inne powody

Nieodpowiednia lokalizacja firmy

Dobrowolna likwidacja w celu podjęcia lepszego
przedsięwzięcia lub zatrudnienia

Zbyt duża konkurencja na rynku

Powody osobiste, rodzinne

Wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Powody zdrowotne

Pandemia COVID-19

Brak klientów, odbiorców usług|towarów

Zbyt wysokie podatki, składki ZUS

Zbyt niskie dochody (brak rentowności firmy)
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na takim samym poziomie, jak dotychczas. Jedynie 3,2% planuje zmniejszenie zatrudnienia, a 

22,6% badanych nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. 

REKOMENDACJA: Preferencje w projektach (np. wyższa dotacja) dla przedsiębiorstw, które 

deklarują zatrudnienie więcej niż jednego pracownika w przyszłości. 

Tylko jeden wśród uczestników, którzy nie otrzymali dotacji, ale prowadzili/prowadzą 

działalność, wskazał na korzystanie z innej pomocy (korzystał z pożyczki/kredytu). 

Zdaniem 70% beneficjentów wsparcie oferowane w projektach przyczyniło się do wzrostu 

poziomu przedsiębiorczości w województwie. 90% z nich wskazuje, że wsparcie przyczyniło 

się do zapewnienia dostępu do finansowania osobom pragnącym założyć działalność 

gospodarczą, a 60% - że przyczyniło się do stworzenia nowych miejsc pracy. 

Beneficjenci wskazali też na nieplanowane efekty projektów. W jednym przypadku dzięki 

współpracy z Google uczestnicy mogli wziąć udział w projekcie tej firmy. Inny beneficjent 

wskazał, że projekty przyczyniły się do stworzenia powiązań między firmami: „przyszli 

przedsiębiorcy poznali się na sali szkoleniowej i znaleźli pola do współpracy”. 

4.3.4 Trafność wsparcia w kontekście regionalnych/inteligentnych specjalizacji  

Pod względem branży, największą grupę wśród powstałych dzięki wsparciu podmiotów 

gospodarczych stanowią firmy z branży budowlanej, a następnie – firmy zajmujące się 

handlem i naprawą pojazdów, przetwórstwem przemysłowym oraz działalnością 

profesjonalną, naukową i techniczną. Dane na ten temat przedstawia poniższy wykres. 
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Wykres 13 Podmioty, które powstały dzięki wsparciu RPO WP 2014-2020 w obszarze 
promocji przedsiębiorczości wg sekcji PKD 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014. 

W bardziej szczegółowym podziale na działy i grupy/klasy/podklasy PKD najwięcej nowo 

powstałych firm prowadzi następujące rodzaje działalności gospodarczej: 

 budowlane roboty specjalistyczne (F.43), w tym najczęściej: 

o wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 

o posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; 

 handel detaliczny (G.47), w tym najczęściej sprzedaż wysyłkowa/przez Internet, 

 pozostała indywidualna działalność usługowa (S.96), w tym najczęściej:  

0,03%

0,03%

0,03%

0,11%

0,25%

0,36%

0,63%

1,77%

1,96%

3,31%

3,34%

3,48%

4,66%

10,87%

11,61%

12,30%

14,04%

15,28%

15,94%

B – górnictwo i wydobywanie

E – Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami 
oraz działalność związana z rekultywacją

O – Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów …

H – Transport i gospodarka magazynowa

A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

J – Informacja i komunikacja

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi

P – Edukacja

S – Pozostała działalność usługowa

N – Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

C – przetwórstwo przemysłowe

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle

F – Budownictwo
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o fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,  

o pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 działalność związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem 

terenów zieleni (N.81), w tym najczęściej: 

o sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

o zagospodarowanie terenów zieleni, 

 pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (M.74), w tym najczęściej 

działalność fotograficzna oraz w zakresie specjalistycznego projektowania, 

 konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych (G.45), 

 pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (P.85.59), 

W branży przetwórstwa przemysłowego najczęściej zakładano firmy zajmujące się produkcją 

odzieży, gotowych wyrobów tekstylnych oraz mebli. 

Z punktu widzenia badania „Barometr zawodów”122 (prognoza na rok 2022) duża część 

założonych firm działa w branżach, z którymi związane są zawody deficytowe w woj. 

podkarpackim (przede wszystkim zawody budowlane), natomiast firmy te raczej nie 

zaspokoją potrzeb osób poszukujących pracy w zawodach nadwyżkowych (ekonomiści, 

filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, socjolodzy, specjaliści ds. administracji, 

specjaliści technologii żywności, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej).  

W ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

wyznaczono cztery inteligentne specjalizacje: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, 

informatyka i telekomunikacja (specjalizacja wspomagająca) oraz sektor motoryzacyjny. Dla 

lotnictwa i kosmonautyki oraz sektora motoryzacyjnego w RIS3 wskazano konkretne działy 

PKD, w które wpisuje się dana specjalizacja, jednak takie zestawienia nie zostały 

przygotowane dla dwóch pozostałych specjalizacji, dlatego w celu analizy dopasowania 

interwencji w zakresie promocji przedsiębiorczości do IS, w przypadku specjalizacji „jakość 

życia” oraz „informatyka i telekomunikacja” wykorzystano zestawienie kodów z opracowania 

ROT123. 

W ramach Działań 7.3 i 7.7 kryteria oceny projektów lub warunki wsparcia nie dotyczyły 

inteligentnych specjalizacji. Mimo to, 16,3% stworzonych firm (590 podmiotów) wpisuje się 

w regionalne specjalizacje województwa podkarpackiego. Najwięcej firm wpisuje się w 

inteligentną specjalizację „sektor motoryzacyjny”, najmniej – w specjalizację „informatyka i 

telekomunikacja”. 

 

                                                           
122 Barometr Zawodów, dostęp: 27.08.2022. 
123 „Wiodące branże województwa podkarpackiego – inteligentne specjalizacje regionalne”, ROT i Podkarpacki 
Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, Rzeszów 2020. 

http://www.barometrzawodow.pl/
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Tabela 8 Podmioty, które powstały w ramach Działań RPO WP 2014-2020 z zakresu 
promocji przedsiębiorczości, wpisujące się w inteligentne specjalizacje regionalne 
województwa podkarpackiego 

Specjalizacja Liczba 
stworzonych 
firm 

Procent 
stworzonych 
firm 

Najczęściej występujące działy PKD 

Lotnictwo i 

kosmonautyka 

150 4,1% C.25.62.Z – Obróbka mechaniczna 

elementów metalowych 

M.71.12.Z – Działalność w zakresie 

inżynierii i związane z nią doradztwo 

techniczne 

Jakość życia 176 4,9% I.56.10.A – Restauracje i inne stałe 

placówki gastronomiczne 

I.55.20.Z – Obiekty noclegowe 

turystyczne i miejsca krótkotrwałego 

zakwaterowania 

Informatyka i 

telekomunikacja 

45 1,2% J.62.01.Z – Działalność związana z 

oprogramowaniem 

J.63.12.Z – Działalność portali 

internetowych 

Sektor 

motoryzacyjny 

219 6,0% G.45.20.Z – Konserwacja i naprawa 

pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

G.45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i 

detaliczna motocykli, ich naprawa i 

konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i 

detaliczna części i akcesoriów do nich 

RAZEM 590 16,3%   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014. 

W badaniu ilościowym, 11,3% uczestników projektów w ramach Działań 7.3 wskazało, iż 

poprawa ich sytuacji związanej z pracą miała miejsce w obszarze jakości życia, zaś 4% 

wskazało na informatykę i telekomunikację. Pozostałe specjalizacje były wskazywane bardzo 

rzadko. Częściej badani wskazywali, że ich nowe kwalifikacje i kompetencje zdobyte dzięki 

projektom można wykorzystać w jednej z inteligentnych specjalizacji (w specjalizacji „jakość 

życia” – 22%, w ICT – 7,7%). 
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Podsumowując, wsparcie w ramach Działań 7.3 i 7.7 (w przeciwieństwie do Działań z Osi 

Priorytetowej 1) nie było bezpośrednio nastawione na wspieranie inteligentnych 

specjalizacji, zwłaszcza że większość z tych specjalizacji wymaga wysokich kwalifikacji, o które 

trudno w grupach będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W tym kontekście 

udział firm z inteligentnych specjalizacji w łącznej liczbie powstałych podmiotów można 

uznać za dość duży, jednak zazwyczaj są to przedsiębiorstwa o stosunkowo niewielkim 

potencjale innowacyjnym (restauracje, warsztaty samochodowe itp.). Działania 7.3 i 7.7 mają 

na celu poprawę sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, więc nie jest zasadne 

stosowanie – przy wyborze uczestników projektów – silnych preferencji ze względu na 

branżę innowacyjną/wysokiej technologii, dlatego nie rekomendujemy zmian w tym zakresie 

w kolejnej perspektywie programowania w projektach dotacyjnych.  

4.4 TRWAŁOŚĆ wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości 

Trwałość wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości da się wyrazić przede wszystkim w 

poziomie „przeżywalności” firm, założonych dzięki dotacjom lub pożyczkom. Dlatego 

kluczową miarą dla trwałości będzie wskazany w dokumencie programowym RPO 

długoterminowy wskaźnik rezultatu „Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 

30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego”. Źródłem danych dla wskaźnika rezultatu 

długoterminowego Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po 

uzyskaniu wsparcia finansowego jest badanie „Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia 

wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych” realizowane przez EVALU 

Sp. z o.o. na zlecenie MFiPR. Dane znajdują się również w sprawozdaniu rocznym za 2021 r. 

Wg stanu na 31.12.2021 r. (źródło: sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za rok 2021) 30 

miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego działało 859 firm. Jednak ostateczne analizy 

możliwe będą do wykonania, gdy minie 30 miesięcy od ostatniej udzielonej dotacji/pożyczki. 

Przeprowadzone w ramach niniejszej analizy badanie ankietowe wskazuje na wysoką 

przeżywalność badanych firm (73,2%), zwłaszcza w porównaniu z danymi z „Badania 

ewaluacyjnego dotyczącego wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób 

młodych”124. Zgodnie z tym badaniem, przeżywalność firm założonych w ramach PI 8iii 

ogółem w Polsce po 30 miesiącach wynosi 25,20% (przy czym w przypadku niniejszego 

badania nie zawsze okres od uzyskania wsparcia finansowego był dłuższy niż 30 miesięcy). 

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, który przyczynił się do tego, że firma założona w 

ramach projektu, był fakt otrzymania wsparcia finansowego na działalność gospodarczą 

(duży lub bardzo duży wpływ czynnika wskazało aż 88,4%), a w dalszej kolejności – pomysł na 

                                                           
124 Raport cząstkowy 2022, Evalu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa, kwiecień 2022.  
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produkt/usługę (58,7%). Najrzadziej wskazywano umiejętności zyskane w ramach projektu 

(33,7%) – vide wykres w dalszej części. 

Do innych najczęściej wskazywanych czynników przetrwania firm należały: 

 popyt lub dobra koniunktura w danej branży; 

 doświadczenie właściciela; 

 wytrwałość i determinacja; 

 ciężka praca, pracowitość, zaangażowanie; 

 wysoka jakość produktów/usług firmy. 

Wykres 14 Czynniki, dzięki którym firmy założone dzięki wsparciu z RPO WP 2014-2020 
istnieją do dziś według uczestników projektów  

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników Działania 7.3; n=276 (podgrupa, która 

prowadziła firmy i prowadzi je nadal); średnia ocena wg uczestników projektu od 1 (czynnik 

w ogólne nie wpłynął na przetrwanie firmy) do 5 (wpłynął w bardzo dużym stopniu) 

Na zagrożenie ryzykiem niezachowania trwałości w badaniu ankietowym wskazało 14,3% 

beneficjentów Działań 7.3 i 7.7. Ich zdaniem, zagrożeniem dla trwałości stworzonych 

przedsiębiorstw może być kolejna fala pandemii COVID-19, a także rosnące w szybkim 

tempie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Inflacja i kryzys na rynku 

energetycznym związane z następstwami pandemii i wojną w Ukrainie mogą przyczynić się 

dodatkowo do osłabienia trwałości efektów zrealizowanych projektów.  

4.5 EFEKTYWNOŚĆ wsparcia w zakresie przedsiębiorczości 

Pod względem efektywności kosztowej, projekty z zakresu promocji przedsiębiorczości są 

specyficzne, gdyż działania i kwoty wsparcia są w nich podobne i częściowo określone już na 

poziomie dokumentów programowych. Między innymi z tego powodu żaden z badanych 

2,89

3,14

3,21

3,51

4,40

Umiejętności, jakie zyskałam|em w ramach projektu

Wiedza, jaką zyskałam|em w ramach projektu

Pomysł na działalność gospodarczą

Popyt na produkty|usługi mojej firmy

Wsparcie finansowe, jakie otrzymałam|em w ramach
projektu
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techniką ankietową beneficjentów nie wskazał, by w jego projekcie wystąpiła sytuacja, w 

której koszt pozyskania wskaźnika okazał się wyższy niż zakładany na etapie wniosku o 

dofinansowanie projektu. Nie wystąpiły także – wśród badanych beneficjentów – sytuacje, w 

których koszt taki okazałby się niższy niż planowano. Tylko jeden z badanych wskazał, że 

poniesione koszty projektu okazały się wyższe niż planowane na etapie przygotowywania 

wniosku o dofinansowanie – wynikało to z faktu, iż projekt trwał dłużej niż pierwotnie 

zakładano ze względu na problemy z rekrutacją uczestników, w związku z czym koszty 

organizacji były wyższe, niż zakładano. Ponadto 95,2% badanych beneficjentów działań 7.3 i 

7.7 wskazało, że nie udałoby się osiągnąć takich samych efektów projektu przy niższych 

kosztach (vide wykres poniżej). 

Wykres 15 Odpowiedzi beneficjentów Działań 7.3 i 7.7 na pytanie, czy udałoby się osiągnąć 
takie same efekty projektów przy niższych kosztach 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów Działania 7.3 i Działania 7.7, n=21 

Beneficjenci Działań 7.3 i 7.7 są przekonani, że nie zrealizowaliby swoich projektów, gdyby 

nie otrzymali dotacji z RPO WP 2014-2020. 95,2% badanych stwierdziło, że nieotrzymanie 

dotacji skutkowałoby całkowitą rezygnacją z projektu, a 1 osoba nie potrafiła odpowiedzieć 

na to pytanie. Podobne wyniki wystąpiły w przypadku Działań 7.4 i 7.6, natomiast część 

beneficjentów Działań 7.1 i 7.2 stwierdziła, że mimo nieotrzymania dotacji realizacja projektu 

w całości lub w części byłaby dla nich możliwa.  

Przeprowadzona analiza kosztów jednostkowych wskazuje, że koszty osiągnięcia 

wskaźników do tej pory są zdecydowanie wyższe w przypadku projektów dotyczących 

instrumentów zwrotnych niż w przypadku projektów, w których oferowane jest wsparcie 

bezzwrotne, na co wskazuje poniższa tabela. 

71,4%

23,8%

4,8%
0,0% 0,0%

Zdecydowanie nie Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak Nie wiem/ trudno
powiedzieć
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Tabela 9 Koszty jednostkowe osiągnięcia wskaźników w projektach RPO WP 2014-2020 w 
zakresie promocji przedsiębiorczości 

Wskaźnik Koszt jednostkowy 

(dofinansowanie unijne) 

Koszt jednostkowy wsparcia 1 osoby bez pracy, która 

otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

51 475,96 zł 

Koszt jednostkowy wsparcia 1 osoby pozostającej bez 

pracy, która skorzystała z instrumentów zwrotnych na 

podjęcie działalności gospodarczej w programie 

462 243,96 zł 

Koszt jednostkowy wsparcia 1 osoby pracującej, która 

otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 

336 398,92 zł 

Koszt jednostkowy wsparcia 1 osoby pracującej, która 

skorzystała z instrumentów zwrotnych na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 

427 134,92 zł 

Koszt jednostkowy 1 osoby, która otrzymała bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 

OGÓŁEM 

72 469,64 zł 

Koszt jednostkowy 1 osoby, która skorzystała z 

instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 

gospodarczej w programie OGÓŁEM 

538 580,60 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014 

Tak znacząca różnica między projektami dotacyjnymi a pożyczkowymi częściowo wynika z 

faktu, iż realizacja projektu pożyczkowego BGK opóźniła się, co opisywane było we 

wcześniejszych podrozdziałach. Jednakże nawet jeśli projekt zostałby zrealizowany według 

pierwotnych założeń, według których wsparciem objętych miało zostać 306 osób, koszt 

jednostkowy byłby wyższy niż w przypadku dotacji i wyniósłby 72 469,64. Według obecnej 

wersji projektu, z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w 

programie skorzystać mają 153 osoby, co przy łącznym koszcie projektu BGK wynoszącym 

14 597 006,47 PLN daje wysoki koszt jednostkowy 95 405,27 PLN na 1 wspartą osobę, przy 

czym projekt ten, w przeciwieństwie do dotacyjnych, nie obejmuje działań szkoleniowych. 

Jednocześnie, jak wskazano wcześniej zainteresowanie grup docelowych wsparciem 

zwrotnym jest znacząco mniejsze niż w przypadku wsparcia dotacyjnego, ponadto jest ono 

droższe i mniej efektywne. Te trudności skłaniają do istotnej refleksji nad formułą działań z 
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zakresu promocji przedsiębiorczości w programie FEP 2021-2027 w zakresie EFS+ (tj. w 

Priorytecie 7 – Kapitał ludzki gotowy do zmian). Obecne zapisy wskazują na realizację 

wsparcia dotacyjnego dla osób młodych bezrobotnych do 30 r. ż. na działalność gospodarczą. 

Jednocześnie działania na rzecz osób ubogich pracujących będą odbywać się z wyłączeniem 

dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obecny kształt FEP nie 

rozstrzyga, czy w ramach Priorytetu 7 zastosowane zostaną w ogóle instrumenty zwrotne.  

Wsparcie zwrotne okazało się zatem kosztowne i niedostosowane do potrzeb grup 

docelowych, a jego wdrażanie w perspektywie 2014-2020 nie jest zadowalające. Takie 

wsparcie powinno pełnić przede wszystkim cele związane z rozwojem nowych firm i 

tworzeniem nowych miejsc pracy (zwłaszcza w obszarach inteligentnych specjalizacji), nie zaś 

cele społeczne, związane z aktywizacją osób z grup będących w najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy. Grupy takie powinny być w miarę możliwości objęte wsparciem dotacyjnym. 

4.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości 

W przypadku Działania 7.3 dokumenty programowe, kryteria oceny i regulaminy 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 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne. W ramach oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF weryfikowano, czy projekt jest 

komplementarny z projektem rewitalizacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie 

Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Działania 6.5 pt. „Kompleksowa 

rewitalizacja na terenie ROF”. Projekt ten wynika z lokalnych/gminnych programów 

rewitalizacji gmin, na obszarze których zlokalizowane są inwestycje infrastrukturalne 

realizowane w ramach Działania 6.5. Komplementarność projektów polegała na ich 

dopełnianiu się oraz wykorzystaniu w pełni zrewitalizowanej, powstałej infrastruktury w 

ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Punkty rekrutacyjne i 

szkoleniowe dla uczestników projektu zostały stworzone w zrewitalizowanych obiektach 

wszystkich gmin ROF. Ze względu na to, że projekt w ramach Działania 7.7 zakończy się w 

roku 2023, nie jest możliwe obecnie dokonanie oceny wpływu komplementarności na 

efektywność działań. 

Beneficjenci działań 7.3 i 7.7 stosunkowo rzadko wskazywali, iż na terenie realizacji ich 

projektu podejmowane są także inne działania, stanowiące dla ich przedsięwzięć 

uzupełnienie lub wzmacniające ich efekty – wskazało tak 14,3% badanych. Natomiast 33% 

respondentów w tej grupie stwierdziło, iż na tych terenach realizowane są projekty 

stanowiące konkurencję dla ich działań – i stanowi to najwyższy odsetek takich wskazań w 

porównaniu z beneficjentami innych Działań Osi VII. Do projektów uzupełniających 

zaliczono między innymi projekty w ramach Działania 7.1, umożliwiające nowo powstającym 

przedsiębiorstwom pozyskanie stażystów, jak również działania PUP wspierające 

przedsiębiorstwa (np. w zakresie staży lub wyposażenia stanowisk pracy), natomiast jako 

konkurencyjne wskazane zostały inne projekty realizowane w ramach Działań 7.3 i 7.7 na 

tym samym terytorium (jeden z badanych nazwał to „kanibalizmem terytorialnym w 
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pozyskiwaniu uczestników”). Dlatego, jak wskazano wcześniej, ewaluator rekomenduje w 

przyszłości ścisłą terytorializację wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości. 

4.7 Ocena realizacji ZASAD HORYZONTALNYCH w zakresie promocji przedsiębiorczości  

W ramach kryteriów horyzontalnych wystąpiło kryterium dostępu: „Projekt jest zgodny z 

właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i 

mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) 

oraz prawodawstwem wspólnotowym”, w ramach którego 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 w trakcie 

realizacji Programu. W regulaminie konkursu z 2017 r. wprowadzono konieczność 

dostosowania architektonicznego budynków, w których realizowane są działania świadczone 

w ramach projektu, w którym na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z 

niepełnosprawnościami, standard minimum w zakresie zgodności projektu z zasadą równości 

kobiet i mężczyzn, jak również konieczność stosowania mechanizmu racjonalnych 

usprawnień. Z kolei w konkursach z 2019 r. wskazano dodatkowo na obowiązek stosowania 

Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 oraz koncepcji uniwersalnego 

projektowania.  

Wszyscy badani beneficjenci Działań 7.3 i 7.7 wskazali, że zasady równości szans i 

niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju brano pod uwagę przy opracowywaniu 

projektu. Jednocześnie 61,9% badanych wskazało, że zasada równości szans i 

niedyskryminacji była w ich projektach istotna lub bardzo istotna, zaś w odniesieniu do 

zasady zrównoważonego rozwoju wskazało tak jedynie 55,6%. Oznacza to, że beneficjenci 

Działań 7.3 i 7.7 rzadziej uważają zasady te za istotne niż beneficjenci Działań 7.1 i 7.2. Na 

zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień wskazał tylko jeden z badanych 21 

beneficjentów Działań 7.3 i 7.7. 

Jednocześnie jedynie 9,4% badanych beneficjentów Działania 7.3 wskazało, że zasada 

równości kobiet i mężczyzn nie była, ich zdaniem, uwzględniona w projektach, w których 

uczestniczyli. W odniesieniu do zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

wskazało tak 6,4% badanych.  

Badanych uczestników projektów, którzy zadeklarowali, że są osobami z 

niepełnosprawnością, zapytano o potrzeby, jakie wystąpiły u nich w związku z 

niepełnosprawnością. Najczęściej występowały potrzeby związane z dostosowaniem 

architektonicznym budynków lub infrastruktury komputerowej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością oraz dostępnością materiałów informacyjno-promocyjnych i 

szkoleniowych – zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej, na przykład powiększona 
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czcionka, tekst alternatywny w materiałach graficznych lub w wersji audio. W niemal 

wszystkich przypadkach uczestnicy Działania 7.3 wskazali, że potrzeby te zostały 

zaspokojone. Tylko jeden beneficjent wskazał, że nie została zaspokojona potrzeba usług 

asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język łatwy 

czy migowy. 

4.8 ZALECENIA I REKOMENDACJE dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie 

promocji przedsiębiorczości 

Celem Działań 7.3 i 7.7 jest zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych 

mikroprzedsiębiorstw poprzez zapewnienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w 

formie zwrotnej lub bezzwrotnej, a co za tym idzie – wzrost poziomu przedsiębiorczości w 

regionie oraz zwiększenie zatrudnienia dzięki stworzeniu przez nowo powstałe 

przedsiębiorstwa nowych miejsc pracy. Cel ten odpowiada na zdiagnozowane przed 

rozpoczęciem Programu problemy związane ze słabym rozwojem przedsiębiorczości w 

województwie (wyrażonym niskim wskaźnikiem podmiotów gospodarczych na 1000 osób 

oraz niskim PKB per capita) oraz niekorzystną sytuacją na rynku pracy (duży udział osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, zwłaszcza z grup trudnych do aktywizacji). Ważną cechą 

istotową interwencji w zakresie promocji przedsiębiorczości jest fakt, że łączyła ona dwa 

cele, często trudne do pogodzenia – z jednej strony wsparcie grup będących w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (na co wskazują kryteria premiujące te grupy), z 

drugiej – stworzenie trwałych, rozwijających się przedsiębiorstw, tworzących nowe miejsca 

pracy. Osoby z grup o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy mają ograniczone zasoby i 

napotykają na wiele barier w tworzeniu tego typu podmiotów, zwłaszcza że, jak wykazały 

badania, większość uczestników nie miała wcześniejszego doświadczenia prowadzenia 

własnej firmy, jak i nie wyniosła wiedzy i umiejętności w tym zakresie z domu rodzinnego. 

Wsparcie to jest jednocześnie dość kosztowne, a jego skala ilościowa – ograniczona. Teoria 

zmiany jest jednak trafna i odpowiada potrzebom województwa, choć interwencja może 

tylko częściowo odpowiedzieć na problemy regionu. 

Do najistotniejszych problemów, z jakimi spotkali się realizatorzy projektów, należały 

problemy z rekrutacją grup docelowych – dotyczyło to także projektów dotacyjnych. 

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na tę kwestię była jednoczesna realizacja różnych 

projektów dotacyjnych na tym samym terenie w tym samym okresie.  

REKOMENDACJA: W kolejnym okresie programowania w planowanym projekcie 

niekonkurencyjnym WUP w Rzeszowie należy ustalić nienakładające się obszarów rekrutacji 

dla poszczególnych filii zamiejscowych WUP. 

Projekty realizowane w ramach Działań 7.3 i 7.7 spotkały się z bardzo pozytywną opinią 

uczestników. Poza stworzeniem 4748 przedsiębiorstw, miały one znaczące efekty także w 

innych dziedzinach poza rynkiem pracy. Udział w projektach wzmacniał znacząco 

kompetencje i kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, komunikacji, 

pozyskiwania klientów, prowadzenia księgowości i kwestii prawnych, przyczyniał się do 
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zdobycia nowych kontaktów i doświadczenia, miał też bardzo dobry wpływ na zdrowie 

psychiczne, pewność siebie i samoocenę uczestników. Wartością dodaną w niektórych 

przypadkach było ułatwienie godzenia życia zawodowego z rodzinnym dzięki elastycznemu 

czasowi pracy we własnych firmach. Jak dotychczas, można też mówić o bardzo dużej 

trwałości realizowanych działań (przeżywalność firm na poziomie 73,2%), jednak ostateczne 

wnioski na ten temat będzie można wyciągnąć, gdy minie 30 miesięcy od rozpoczęcia 

działania ostatniej ze stworzonych firm. Z drugiej strony zdecydowana większość 

przedsiębiorstw, które powstały, to firmy jednoosobowe. 

REKOMENDACJA: Kontynuacja wsparcia dotacyjnego. Preferencje w projektach (np. wyższa 

dotacja) dla przedsiębiorstw, które deklarują zatrudnienie więcej niż jednego pracownika w 

przyszłości. 

5 OCENA WPŁYWU INTERWENCJI W ZAKRESIE WSPARCIA SYSTEMU 

OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  

5.1 LOGIKA INTERWENCJI – wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

W obszarze opieki nad dziećmi do lat 3 w RPO WP 2014-2020 zdiagnozowano problem 

niedostatecznej, niższej niż w większości województw w Polsce, dostępności do usług 

opieki żłobkowej, przejawiającej się zarówno niską nominalną liczbą tego rodzaju placówek i 

oferowanych w nich miejsc, jak również wynikającym z tego odsetkiem gmin z 

dysponujących na swym terenie takimi placówkami. W 2012 r. odsetek ten wynosił 10%, przy 

ogólnej wartości dla Polski wynoszącej 13% gmin125. W Programie podkreślono także 

wyzwanie, jakim jest niska wartość wskaźnika liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych 

przypadających na 1000 dzieci w wieku do 3 lat – województwo zajmowało pod tym 

względem 9. miejsce w kraju (wartość wskaźnika 32,7), przy wartości tego wskaźnika dla 

Polski na poziomie 37,9126. Zwrócono także uwagę na dysproporcje w dostępie do usług 

opieki żłobkowej w zależności od wielkości miejscowości – największą dostępnością 

charakteryzują się największe ośrodki miejskie, natomiast w przypadku wielu mniejszych 

miast i gmin wiejskich nadal funkcjonowały „białe plamy”, tj. obszary pozbawione 

infrastruktury dedykowanej opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto, istotnym problemem na 

etapie programowania był niski poziom aktywności zawodowej kobiet sprawujących opiekę 

nad najmłodszymi dziećmi, w porównaniu z mężczyznami, co z kolei narażało kobiety na brak 

lub dezaktualizację kwalifikacji i powodowało trudności w wejściu/powrocie na rynek pracy. 

Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym w 2013 r. w 

                                                           
125 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach 2011-2012, Warszawa 2013, s. 13-14 (za: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021r.).  
126 Bank Danych Lokalnych, GUS (za: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 
dnia 29 grudnia 2021r.). 
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województwie podkarpackim wyniósł 61,4%, podczas gdy w przypadku mężczyzn wskaźnik 

ten kształtował się na poziomie 69,8%127. W 2013 wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 

20-64 lata znajdował się na poziomie 48,4%, a dla mężczyzn – 61%. W populacji biernych 

zawodowo, odsetek kobiet był wyraźnie wyższy niż odsetek mężczyzn (40,1%/294 tys., 

wobec 59,9% /439 tys.). 

W odpowiedzi na zdiagnozowany w województwie podkarpackim problem niskiej 

dostępności do placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3, ograniczający 

możliwości podjęcia zatrudnienia po urodzeniu dziecka, zwłaszcza przez kobiety, w ramach 

Poddziałania 6.2.2 zaproponowano typ 4 interwencji, polegający na wsparciu infrastruktury 

niezbędnej do tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Celem 

szczegółowym Poddziałania była lepsza dostępność usług społecznych. Zakres projektów 

obejmował budowę128, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę lub remont istniejących 

budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki 

nad dziećmi do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe). 

W ramach inwestycji przewidziano możliwość dofinansowania dostosowania pomieszczeń (w 

tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni, itp.), modernizacji istniejącej bazy 

żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki, zakupu i montażu wyposażenia i 

środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług, zakupu pomocy dydaktycznych, 

specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wyposażenia placu zabaw. 

Wspierane były inwestycje uwzględniające dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Jako cel szczegółowy Działania 7.4 przyjęto zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób 

mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do 

lat 3. W odpowiedzi na problem zbyt niskiej aktywności zawodowej kobiet zaplanowano 

cztery typy projektów: 

 tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 

przyzakładowe, kluby dziecięce), 

 tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna, 

 tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. 

żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych), 

 zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów 

opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad 

dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy. 

                                                           
127 Na podstawie danych BDL GUS. 
128 Budowa nowych obiektów była dopuszczalna wyłącznie kiedy zapewnienie infrastruktury nie było możliwe w 
inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym terytorium została potwierdzona analizą potrzeb oraz 
analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym. 
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Zakres projektów w Działaniu 7.4 uwzględniał remont obiektów na cele ich adaptacji, zakup 

wyposażenia niezbędnego do zapewnienia opieki dzieciom do lat 3, a także finansowanie 

bieżącej działalności żłobków/klubów dziecięcych/dziennego opiekuna przez okres do 24 

miesięcy od rozpoczęcia projektu. Dodatkowo, osoby znajdujące się w najtrudniejszej 

sytuacji materialnej mogły zostać zwolnione z opłaty za opiekę nad dzieckiem. 

Jak wynika z przeprowadzonego badania, przewidziane wsparcie w pełni odpowiadało na 

potrzeby zdiagnozowane w regionie. Zaplanowane działania kompleksowo odpowiadały na 

zidentyfikowane problemy, zarówno jeśli chodzi o tworzenie lub rozbudowę bazy 

infrastrukturalnej placówek oferujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym wyposażenie 

oraz zakup niezbędnych urządzeń i pomocy, jak również tworzenie nowych miejsc opieki 

oraz finansowanie prowadzenia działalności placówek (m. in. pensje pracowników, koszty 

funkcjonowania budynku).  

Zaplanowanym działaniom przypisano wskaźniki produktu. Mierniki te są trafnie dobrane i 

odnoszą się do kluczowych działań podjętych w ramach interwencji: wspartych obiektów 

opieki nad dziećmi do 3 r.ż., wspartych obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad 

dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej, liczby dzieci korzystających z objętej wsparciem 

infrastruktury w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a 

także utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz liczby osób opiekujących 

się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie. 

W ramach interwencji przewidziano także wskaźniki rezultatu, które w sposób wyczerpujący 

mierzą efekty projektów w zakresie: zatrudnienia osób we wspieranych podmiotach, liczby 

osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu oraz osób pozostających bez 

pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 

Oczekiwanym efektem interwencji jest upowszechnienie dostępu do usług opieki nad 

dziećmi do lat 3, poprawa jakości tejże opieki oraz tworzenie warunków do harmonijnego 

rozwoju dzieci, a także zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców, w tym przede 

wszystkim kobiet, poprzez powrót na rynek pracy po urodzeniu dziecka. 

Zidentyfikowano szereg czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na osiągane efekty 

wsparcia. Są to trendy społeczne polegające na dążeniu kobiet do łączenia życia prywatnego 

z zawodowym i powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka, uwarunkowania 

związane z niedoborem wykonawców oraz wysokimi cenami usług i materiałów 

budowlanych, niedostateczne środki finansowe mniejszych gmin ograniczające możliwość 

aplikowania o wsparcie czy też istnienie programu Maluch +. Dodatkowo, na interwencję 

oddziaływała pandemia COVID-19, programy społeczne (Program Rodzina 500 plus, Program 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy), stale rosnące zainteresowanie opieką żłobkową wśród 

rodziców/opiekunów, a także tradycja rodzin wielopokoleniowych i stereotypowe podejście 

do roli kobiety, obserwowane w szczególności na obszarach wiejskich. 
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Podsumowując, zaproponowana logika interwencji w zakresie wsparcia opieki nad dziećmi 

do lat 3 w pełni odpowiada na zdiagnozowane potrzeby. Szeroki katalog działań możliwych 

do realizacji w ramach Poddziałania 6.2.2, obejmujący prace budowlane, jak i zakup i 

wyposażenia niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, a także wyposażenie placu 

zabaw wyczerpuje zdiagnozowane potrzeby. W Działaniu 7.4 zaplanowana interwencja 

również zapewnia odpowiedź na widoczną w regionie niższą aktywność zawodową kobiet w 

porównaniu z mężczyznami, zwłaszcza w wieku, w którym sprawują obowiązki rodzicielskie. 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i rozwój miejsc istniejących pozwala 

wejść/powrócić na rynek pracy licznej grupie kobiet, a w mniejszym stopniu również 

mężczyznom. 
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Rysunek 3 Logika interwencji w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy 
społecznej, typ projektu 4. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont istniejących budynków wraz z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi oraz Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie; PI 9a oraz PI 8iv) 

 

Źródło: opracowanie własne.
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5.2 SKUTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3  

5.2.1 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO 

WP 2014-2020  

W ramach Poddziałania 6.2.2 przeprowadzono jeden nabór wniosków (rozstrzygnięty w 2016 

r.), w ramach którego na projekty dotyczące infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 

złożono 7 wniosków o dofinansowanie, opiewających na kwotę dofinansowania UE równą 

6 258 494 zł, podczas gdy wartość alokacji przeznaczonej na nabór w ramach typu 4 wynosiła 

26 292 084 zł. Wszystkie złożone wnioski otrzymały pozytywne decyzje o dofinansowaniu, a 

niewykorzystana alokacja naboru została przesunięta na działania z zakresu infrastruktury 

ochrony zdrowia. Wartość ogółem 7 podpisanych umów wyniosła 20 906 686, 47 zł, przy 

czym wartość dofinansowania UE - 5 979 155,55 zł. Wszystkie zakontraktowane projekty 

zostały zrealizowane, a wnioski o płatność – rozliczone.  

Projekty zostały zrealizowane w powiatach leżajskim, bieszczadzkim, niżańskim, dębickim, 

krośnieńskim, rzeszowskim i mieście Rzeszów. Projekty o największej wartości (ponad 3 mln 

zł) zostały zrealizowane w Rzeszowie, Leżajsku i Ustrzykach Dolnych.  

W ramach zrealizowanych projektów wsparto 7 obiektów opieki nad dziećmi do 3 r.ż., w 

których, zgodnie ze zmienionymi po ocenie śródokresowej założeniami Programu, objęto 

wsparciem 350 miejsc. Ponadto, w ramach realizowanych projektów monitorowano także 

wskaźniki, dla których nie ustalono wartości docelowych w Programie. Był to wskaźnik 

produktu Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

zrealizowany na poziomie 7 obiektów, wskaźnik produktu Liczba dzieci korzystających z 

objętej wsparciem infrastruktury w ramach świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi 

w wieku do 3 lat, zrealizowany na poziomie 398, a także wskaźnik rezultatu Wzrost 

zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa), zrealizowany na 

poziomie 62,5 EPC.  

Tabela 10 Stopień osiągnięcia wskaźników programowych w PI 9a 

Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na 

dzień 31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba miejsc w objętej wsparciem 

infrastrukturze w zakresie opieki 

nad dziećmi lub infrastrukturze 

edukacyjnej 

350 350 100% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego I kw. 2022 r. – Tabela 2 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  
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Wsparcie w zakresie zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony 

dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 (Działanie 7.4), 

cieszyło się dużym zainteresowaniem podczas naborów. Pierwszy z nich został ogłoszony w 

III kwartale 2016 r. Pula środków przewidziana do dofinansowania wyniosła 27,6 mln zł. 

Złożonych zostało 30 wniosków o dofinansowanie (na łączną kwotę wnioskowanego 

dofinansowania UE 31,1 mln zł), natomiast do dofinansowania wybrano 20 projektów. 

Ostatecznie obowiązuje 14 umów z beneficjentami na kwotę dofinansowania 14,7 mln zł129. 

Kolejny nabór, ogłoszony w I kwartale 2018 r., z pulą środków UE 25 mln zł, zakończył się 40-

stoma złożonymi wnioskami o dofinansowanie (na kwotę wnioskowanego dofinansowania 

UE 50 mln zł130). Z uwagi na duże zainteresowanie oraz wysoką jakość projektów złożonych w 

odpowiedzi na konkurs, podjęto decyzję o zwiększeniu alokacji o kwotę około 14,6 mln zł131. 

Dzięki temu, mogło być realizowanych dodatkowych 11 projektów132. Ostateczna liczba 

umów obowiązujących wynosi 28 (z dofinansowaniem UE – 33,2 mln zł)133. Trzeci nabór, 

ogłoszony w III kwartale 2019 r., z najmniejszą pulą środków, bo 18,3 mln zł, okazał się 

konkursem o największym zainteresowaniu. Złożono aż 49 wniosków na kwotę 

dofinansowania UE 54,9 mln zł. Po raz drugi zdecydowano o zwiększeniu kwoty alokacji na 

konkurs do łącznej wysokości 31,7 mln zł134. W tym przypadku zaistniała możliwość 

podpisania dodatkowych 12 umów z beneficjentami. W sumie obowiązuje 26 umów o 

wartości dofinansowania UE 29,9 mln zł135.  

Spośród 119 poprawnie złożonych wniosków we wszystkich naborach, o łącznej wartości 

dofinansowania UE 136,1 mln zł, obowiązuje 68 umów z beneficjentami, gdzie wkład UE 

wynosi 77,6 mln zł. Alokacja środków UE przewidziana dla Działania 7.4 na początku 

perspektywy unijnej 2014-2020 wynosiła 18 256 114 euro. Z uwagi na duże potrzeby 

obserwowane podczas naborów, została ona zwiększona do 18 622 385 euro (zmiana o 

366 271 euro). Warto zaznaczyć, że w trakcie perspektywy unijnej 2014-2020 rozwiązanych 

zostało 6 umów. Z tego też powodu, zwiększona alokacja pozostaje nie w pełni 

wykorzystana. Poziom wydatkowania środków UE jest jednak zadowalający – według stanu 

na koniec I kwartału 2022 r., w podpisanych umowach zrealizowano 89,2% zobowiązań UE 

(77,6 mln zł), natomiast wydatki z zatwierdzonych wniosków o płatność wynoszą 71,4% 

zobowiązań UE (62 mln zł). Według danych dostępnych w SL2014, w zakresie Działania 7.4 

podjęto 68 projektów, w których wzięło udział 3005 uczestników136. W Programie 

dofinansowano 34 projekty pierwszego typu (nowe podmioty opieki), 2 projekty drugiego 

typu (dzienny opiekun) oraz 32 projekty trzeciego typu (nowe miejsca opieki).  

                                                           
129 Na podstawie danych SL2014. 
130 Informacja Kwartalna II Kwartał 2018 r. 
131 Wyniki naboru: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej, nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18  
132  Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z 
wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 07.04.00-IP.01-18-005/18  
133 Na podstawie danych SL2014. 
134 Wyniki naboru: 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, konkurs nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19  
135 Na podstawie danych SL2014. 
136 Informacja kwartalna I kwartał 2022 r. 

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1827-7-4-rozwoj-opieki-zlobkowej-nabor-nr-rppk-07-04-00-ip-01-18-016-18
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2019/wup/wyniki/7.4_16_do_dofinans._11.01.2019.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2019/wup/wyniki/7.4_16_do_dofinans._11.01.2019.pdf
https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2367-7-4-rozwoj-opieki-zlobkowej-w-regionie-konkurs-nr-rppk-07-04-00-ip-01-18-021-19
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Pozytywnie przedstawia się także stopień osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

przypisanych w Programie do Działania 7.4. Podpisane umowy wskazują, że wartość 

docelowa wskaźnika Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych 

wsparciem w programie, zostanie osiągnięta na poziomie 206,53%. Wysoka wartość wynika 

ze znacznej rotacji dzieci w żłobkach, która następowała w większym stopniu niż zakładali 

beneficjenci. Często dziecko przebywało w żłobku przez kilka miesięcy trwania projektu, a 

następnie, zgodnie z wiekiem przechodziło do systemu opieki przedszkolnej. Zdarzały się 

także przypadki ponownego zajścia w ciążę przez matkę, która z uwagi na zwolnienie 

lekarskie, rezygnowała z uczęszczania dziecka do żłobka, zwalniając miejsce innemu. 

Dochodziło także do sytuacji losowych, np. przewlekła infekcja lub choroba dziecka. 

Kolejnym, wyraźnie przekroczonym co do osiągniętej wartości wskaźnikiem jest Liczba osób 

pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 

(155,88%). Przyczyn należy szukać w nieprzewidzianej, większej liczbie uczestników 

pozostających bez pracy, którzy zgłosili się do projektów. Jest to poniekąd pochodna 

przyczyn przekroczenia poprzedniego wskaźnika, związana z rotacją dzieci w żłobkach. 

Dodatkowo, osoby, które są bezrobotne, częściej niż powracające na rynek pracy po 

przerwie, poszukują zatrudnienia w najbliższej okolicy, a zachęta w postaci niskich kosztów 

opieki żłobkowej w projekcie skłania je do liczniejszych zgłoszeń. Co ciekawe, udało się także 

utworzyć więcej miejsc opieki, niż zakładano – wartość docelowa wskaźnika Liczba 

utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech została wykonana na poziomie 

117,11%. Z nadwyżką udało się osiągnąć także wartość docelową wskaźnika Liczba osób, 

które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, 

lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu (107,71%). Kluczowym dla stopnia 

osiągnięcia tego wskaźnika, a także jego poziomu względem drugiego wskaźnika rezultatu, 

stał się wiek dziecka. Dzieci osób będących na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim są w 

dużej mierze w wieku 6-12 miesięcy, co wpływa na częstsze decyzje o pozostaniu z dzieckiem 

w domu, np. na urlopie wychowawczym, a osoby bezrobotne chętnie zaś posyłały do 

żłobków nieco starsze dzieci. Tendencję tę potwierdzają dane GUS, według których różnymi 

formami opieki instytucjonalnej wyraźnie więcej objętych jest dzieci w wieku 1-2 lata (21,4% 

w 2020 r.), niż ogólnie w wieku od 0 do 3 lat (14,7% w 2020 r.). Z przeprowadzonego badania 

wynika również, że w tym przypadku duże znaczenie mają uwarunkowania specyficzne dla 

Podkarpacia, dotyczące roli matki, która, według obiegowej opinii, powinna jak najdłużej 

samodzielnie sprawować opiekę na dzieckiem. 

Tabela 11 Stopień osiągnięcia wskaźników programowych w PI 8iv 

Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w projektach 

na dzień 31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w Programie 

Liczba osób, które powróciły na rynek 

pracy po przerwie związanej z 

856 922 107,71% 
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Wskaźnik Wartość 

docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w projektach 

na dzień 31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w Programie 

urodzeniem/ wychowaniem dziecka, 

lub utrzymały zatrudnienie, po 

opuszczeniu programu (r) 

Liczba osób pozostających bez pracy, 

które znalazły pracę lub poszukują 

pracy po opuszczeniu programu (r) 

655 1 021 155,88% 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat trzech (p) 

1 818 2 129 117,11% 

Liczba osób opiekujących się dziećmi 

w wieku do lat 3 objętych wsparciem 

w programie (p) 

1 455 3 005 206,53% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego I kw. 2022 r. – Tabela 2 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  

Jednym z problemów przy realizacji wskaźników, identyfikowanym przez beneficjentów, były 

różnice w liczebności poszczególnych grup kwalifikowanych do wsparcia. Ich struktura (płeć, 

status na rynku pracy) niekiedy znacznie odbiegała od zakładanej, przez co konieczne było 

wnioskowanie do IZ RPO WP 2014-2020 o zmianę wartości docelowych poszczególnych 

mierników. W niektórych przypadkach problematyczne okazywały się także specyficzne 

przypadki dotyczące np. osób niepracujących, posiadających grunty rolne, osób będących na 

rencie, chcących uzyskać pracę lecz nie mających możliwości rejestracji w PUP. Inne 

przypadki dotyczyły osób, które znalazły pracę, lecz nie mają możliwości okazania 

dokumentów potwierdzających zmianę statusu pracy, lub nie są w stanie tego uczynić w 

ciągu 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie. Okresem optymalnym dla 

przedstawienia stosownych dokumentów byłoby 6-8 tygodni. 

Jak wynika z badania, w wielu przypadkach realizacja wskaźnika rezultatu dotyczącego osób 

bezrobotnych okazywała się niemożliwa z uwagi na fakt podjęcia przez daną osobę pracy w 

trakcie projektu, lecz jej utraty przed ukończeniem udziału. Takie sytuacje najczęściej były 

spowodowane głębokim wykluczeniem uczestników, niechęcią pracodawców do 

zatrudniania na stałe, podejmowaniem przez uczestników prac tymczasowych lub w formie 

stażu, praktyk, pracy dorywczej. Uczestnicy na własną rękę poszukiwali projektów 

dedykowanych osobom bezrobotnym, a często pierwszym krokiem do podjęcia pracy w 

ramach takich projektów jest staż/praktyka bez gwarancji przedłużenia umowy. Zdarzało się, 

że w trudnych sytuacjach beneficjenci z własnej inicjatywy starali się kierować takie osoby do 

PUP.  
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5.2.2 Ocena zróżnicowania skuteczności projektów  

W przypadku Poddziałania 6.2.2, wsparcie dla infrastruktury służącej opiece nad dziećmi do 

lat 3 realizowane było w ramach jednego typu projektów (typ 4), w ramach którego możliwa 

była budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont istniejących budynków wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia. W ramach 7 zrealizowanych projektów wybudowano 5 nowych 

obiektów oraz rozbudowano 2 obiekty (dobudowano budynek żłobka do istniejących już 

przedszkoli). Warto zauważyć, iż w przypadku 5 projektów, realizowanych w gminach 

Leżajsk, Dębica, Jedlicze, Ustrzyki Dolne, Rudnik nad Sanem, wsparte placówki były 

pierwszymi miejscami świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3, a więc to właśnie w 

przypadku tychże projektów efekty dla społeczności lokalnej należy ocenić jako 

największe. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z IZ RPO WP 2014-2020 oraz z 

beneficjentem w ramach studiów przypadku, największe zmiany w stosunku do 

zidentyfikowanych potrzeb odnotowano właśnie w tych gminach, w których nie było dotąd 

możliwości powierzenia dzieci opiekunom w placówce, a zatem mieszkańcy (najczęściej 

matki) nie rozważali nawet możliwości podjęcia pracy po urodzeniu dziecka, o ile nie 

dysponowali pomocą członków rodziny lub nie korzystali z usług niań.  

Biorąc pod uwagę mierzalną skalę efektów, największe efekty osiągnięto w ramach projektu 

zrealizowanego w Rzeszowie, w ramach którego utworzono 120 miejsc opieki, z których w 

okresie monitorowania skorzystało łącznie 173 dzieci. Skala osiągniętych efektów w 

projekcie wynika z jego wartości, jest to bowiem projekt wyróżniający się spośród innych pod 

względem poniesionych kosztów (ponad 6 mln zł). W ramach pozostałych, stosunkowo 

mniejszych projektów sfinansowano utworzenie od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc 

opieki.  

W Działaniu 7.4 przewidziano cztery typy projektów. Największym zainteresowaniem 

cieszyły się projekty z zakresu tworzenia nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 

(m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce) (1 typ projektu) – zidentyfikowano 34 

projekty tego typu oraz tworzenia nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki 

nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych) (3 typ 

projektu) – zidentyfikowano 32 projekty tego typu. Pozostałe 2 projekty dotyczą tworzenia 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna (2 typ projektu). Czwarty typ 

projektu nie był realizowany odrębnie, stanowił on składową niektórych projektów, 

umożliwiając np. pokrycie kosztów opieki dla osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i 

zawodowej. 

Projekty w największym stopniu realizujące wskaźnik Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 oraz wskaźnik Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie, to „Maluszkolandia” (112 miejsc/188 uczestników), ” 

Żłobek "Słoneczny Zakątek"” (167 miejsc/273 uczestników), „Rozwój sieci żłobków 

Maluszkowo” (96 miejsc/133 uczestników) oraz „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój 
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opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” (84 miejsca/158 uczestników)137. Pierwszy i 

trzeci z kolei wskazany projekt zalicza się do pierwszego typu projektu, natomiast drugi i 

czwarty projekt – do 3 typu projektu. Beneficjenci biorący udział w badaniu ankietowym 

najczęściej deklarowali pierwszy typ projektu (60,9% odpowiedzi), a następnie czwarty 

(43,5%) i trzeci typ (39,1%).  

5.2.3 Identyfikacja czynników wpływających na osiąganie celów 

Do istotnych barier związanych z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

(Działanie 7.4), należy zaliczyć przede wszystkim różnego rodzaju problemy dotyczące lokali 

przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka. Po pierwsze, placówki nie mogły rozpoczynać 

działalności z uwagi na opóźnienia w oddaniu budynków zaadaptowanych na żłobki do 

użytkowania, rozwiązywanie umów kupna-sprzedaży nieruchomości przez właścicieli 

budynków, czas oczekiwania na pozwolenie na adaptację budynku, czy też przesuwanie 

terminów rozpoczęcia prac przez wykonawców. Ponadto, umowa najmu była niekiedy 

wypowiadana beneficjentowi już po uzyskaniu dofinansowania. Zdarzały się także przypadki 

konieczności zmiany nieruchomości, w której miał zostać zlokalizowany żłobek. Wynajem 

lokali wiązał się zaś np. brakiem dostępności obiektu o odpowiedniej powierzchni lub z 

opóźnieniami w wykwaterowaniu dotychczasowych najemców zgodnie z okresem 

wypowiedzenia. Warto zaznaczyć, że w przypadku żłobków obowiązują rygorystyczne 

przepisy jeśli chodzi o wymogi lokalowe i nie zawsze dostępne były budynki, które takie 

wymogi spełniały. Z tego powodu zdarzały się przypadki ostatecznego niepodpisania lub 

rozwiązania umowy z beneficjentami. W przypadku jednego z beneficjentów koszty adaptacji 

lokalu znacznie przewyższały kwotę, jaka miała zostać przeznaczona na ten cel we wniosku o 

dofinansowanie. W związku z tym, że nie mógł on pokryć różnicy z własnych środków, podjął 

decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie.  

Zjawiskiem obserwowanym po kolejnych naborach i podpisaniu umów o dofinansowanie 

było duże obłożenie u dostawców wyposażenia żłobków, spowodowane kumulacją 

zamówień. Powodowało to potrzebę przesuwania terminów realizacji poszczególnych zadań 

związanych z bieżącym finansowaniem żłobków. 

Pojawiały się ponadto trudności w rekrutacji personelu, z uwagi na brak chętnych osób, 

bądź brak na rynku pracy kandydatów spełniających wymagania w zakresie kwalifikacji 

zawodowych. W takich przypadkach beneficjenci podejmowali środki zaradcze w postaci 

działań informacyjnych oraz marketingu „szeptanego”. 

W opinii niektórych beneficjentów, swego rodzaju problemy generował także bezpłatny 

charakter niektórych żłobków. Rodzice, pomimo złożenia dokumentów rekrutacyjnych, nie 

utrzymywali dalszego kontaktu z placówką, bądź niedokładnie wypełniali dokumenty 

projektowe, generując niepewność co do liczby uczestników biorących udział w projekcie. 

Ponadto, deklarowane były trudności w osiąganiu wskaźników dotyczących uczestników, 

                                                           
137 Na podstawie wskaźników osiągniętych, wskazanych we wnioskach o płatność. 
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np. struktura grupy odbiegała od zakładanej, status potencjalnych uczestników (wedle 

wcześniejszego rozeznania beneficjentów) na rynku pracy zmieniał się jeszcze przed 

rozpoczęciem projektu, a także uczestniczki deklarujące poszukiwanie pracy zachodziły w 

kolejną ciążę. 

Istotnym utrudnieniem w realizacji wielu projektów, często głównym, stała się pandemia 

COVID-19. Na poziomie krajowym wydane zostało rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19138. Wydawanie rozporządzeń powtarzano 

kilkukrotnie, przedłużając obostrzenia. Ostatecznie spowodowały one zamknięcie żłobków 

na okres od 16 marca do 5 maja 2020 r. Z tego powodu zdarzały się przypadki rozwiązywania 

umów w projektach, najczęściej na wczesnym etapie realizacji. W przypadku części 

projektów czasowo wstrzymane było rozpoczęcie funkcjonowania placówek. Wszelkie 

działania w projektach zostały w tym czasie zawieszone lub znacznie opóźnione. Generowało 

to koszty bieżącej działalności (pensje etatowych pracowników, media konieczne do 

zapewnienia gotowości placówki do ponownego otwarcia), mimo nieświadczenia usług 

opiekuńczych na rzecz uczestników. Niepewność co do przebiegu pandemii wpływała na 

obawy wśród uczestników oraz beneficjentów co do kolejnych obostrzeń na poziomie 

krajowym. Dalsze uczestnictwo w projektach budziło obawy, co z kolei mogło mieć 

przełożenie na ich trwałość.  

Projekty rozpoczynające się w 2020 roku mierzyły się także z ogólną społeczną obawą o 

zdrowie dzieci, przez co, mimo intensywnych kampanii informacyjno-promocyjnych, 

rekrutacja uczestników kończyła się niewielką liczbą zgłoszeń. Co więcej, w projektach 

trwających, część rodziców/ opiekunów rezygnowała z korzystania z usług żłobków, 

wybierając samodzielnie pozostanie przy dziecku lub zaangażowanie rodziny. Zakażenia 

wykryte u pracowników bądź dzieci powodowały czasowe zamknięcia placówek.  

Na etapie zapytań ofertowych beneficjentów o prace remontowe, nie było 

zainteresowanych wykonawców, a przygotowanie oraz wyposażenie żłobków w pierwotnie 

zakładanym czasie także okazywało się niemożliwe. 

Jeśli czas rekrutacji uczestników przypadał na okres pandemii, mieli oni często problemy z 

uzyskaniem odpowiednich zaświadczeń, np. z PUP, ZUS czy urzędu gminy. Podmioty te nie 

przyjmowały interesantów, a kontakt telefoniczny był utrudniony. Uczestnicy w tym czasie 

borykali się jednocześnie ze znacznymi trudnościami w pozyskaniu pracy, a także z 

zagrożeniem utraty pracy wśród osób już pracujących (redukcja etatów, zwolnienia 

grupowe) oraz z długą absencją w pracy w związku z osobistą opieką pełnioną nad dzieckiem 

w czasie obostrzeń pandemicznych. Niektórym osobom rozwiązywano umowę podczas 

urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego. W związku z powyższym istniało również ryzyko 

                                                           
138 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410) 
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niezrealizowania wskaźników zaplanowanych w projektach, w szczególności dotyczących 

aktywizacji zawodowej uczestników po zakończeniu udziału w projekcie.  

Ostatecznie, pandemia COVID-19 nie spowodowała zagrożenia dla realizacji celów Programu 

w zakresie Działania 7.4. W zdecydowanej większości przypadków beneficjenci poradzili 

sobie z czasowymi problemami, a wskaźniki w projektach zostały zrealizowane. 

Warto także przyjrzeć się wynikom badania przeprowadzonego wśród beneficjentów 

Działania 7.4, w kontekście problemów, jakie napotykali oni w trakcie realizacji projektów. 

60,9% ankietowanych zadeklarowało, że w projektach wprowadzane były zmiany. 

Najczęściej, bo w przypadku 35,7% odpowiedzi, dotyczyły one modyfikacji działań w 

projekcie (bez wpływu na efekty projektu), a w drugiej kolejności wydłużano okres realizacji 

projektów (21,4% odpowiedzi). Czasem rozszerzano zakres merytoryczny (14,3%) lub 

zmniejszano wartość projektu (14,3%). W przypadku 17,4% odpowiedzi, realizacja projektu 

przebiegała z opóźnieniem w stosunku do pierwotnego harmonogramu, a trwało ono 

najczęściej 3-6 miesięcy. 39,1% beneficjentów odnotowało trudności w trakcie realizacji 

projektu. Najczęściej dotyczyły one wpływu pandemii COVID-19 (77,8% odpowiedzi), a także 

trudności z pozyskaniem uczestników projektu (55,6%). W pojedynczych przypadkach było to 

terminowe uzyskanie płatności w ramach projektu, problemy z zamówieniami publicznymi 

lub realizacją projektu zgodnie z zasadą konkurencyjności, problemy z dostępnością lokalu 

do utworzenia nowych miejsc żłobkowych, a także związane ze zmianą cen, kosztów 

ważnych pozycji finansowych projektu. 30,4% beneficjentów podczas wdrażania działań 

napotkało również trudności w rekrutacji uczestników, a w 71,4% przypadków dotyczyły one 

rodziców lub prawnych opiekunów dzieci do 3 r.ż. – przebywających poza rynkiem pracy 

(bierni zawodowo lub bezrobotni). 

Głównym czynnikiem pozytywnie motywującym wnioskodawców do aplikowania o środki w 

ramach wsparcia systemu opieki nad dziećmi do lat 3 były trendy społeczne dotyczące 

dążenia mieszkańców, zwłaszcza kobiet, do łączenia życia prywatnego z zawodowym i 

powrotu do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka. Jak wynika z badań i publikacji139 

oraz przeprowadzonych wywiadów z IZ RPO WP 2014-2020 oraz beneficjentem, w coraz 

większym stopniu uwidacznia się zmiana roli kobiety w społeczeństwie. Dotyczy to zarówno 

matek, które z powodu konieczności uzupełnienia domowego budżetu lub pragnienia 

rozwijania kariery zawodowej decydują się na jak najwcześniejszy powrót na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem dziecka, jak i babć, które w wieku 50-60+ lat są często 

nadal aktywne, także zawodowo i nie są gotowe poświęcić się całkowicie opiece nad 

wnukami. Reakcja na oczekiwania społeczne związane ze stworzeniem warunków do opieki 

                                                           
139 Macierzyństwo a aktywność zawodowa. Raport opracowany przez Fundację Rodzic w mieście, sfinansowany 
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; Pufal-Struzik I., (2017), Aktywność 
zawodowa współczesnych kobiet – trudności w realizacji nowych ról i tradycyjnych obowiązków, Polskie Forum 
Psychologiczne, 2017, tom 22, numer 2, s. 242-257. 
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nad dziećmi do lat 3 spada zatem przede wszystkim na samorządy, które odczuwają silną 

presję mieszkańców dotyczącą tworzenia tego typu placówek.  

Z drugiej jednak strony na Podkarpaciu ważną rolę pełni tradycja rodzin 

wielopokoleniowych, w szczególności obserwowana na terenach wiejskich, rolniczych i 

górskich. Ma to swoje przełożenie na ogólne motywacje opiekunów związane z 

zapewnianiem dzieciom opieki żłobkowej. Ponieważ w wielu przypadkach wspólnie 

zamieszkują rodzice wraz z co najmniej jednym ze swoich dzieci oraz jego rodziną 

(żoną/mężem i dzieckiem/dziećmi), możliwe jest sprawowanie opieki nad najmłodszymi 

przez dziadków. Podobna sytuacja ma zazwyczaj miejsce w przypadku zamieszkiwania obu 

rodzin w niedalekiej odległości od siebie.  

Wciąż istotna jest również silnie zakorzeniona kulturowo wizja kobiecości pod kątem 

macierzyństwa. W szczególności na obszarach wiejskich powszechne jest przekonanie, że 

kobiety powinny sprawować opiekę nad dzieckiem co najmniej do ukończenia przez nie 3 r.ż. 

Uwarunkowania kulturowe silnie wpływają na decyzje kobiet o niepodejmowaniu 

aktywności zawodowej w tym czasie z obawy o swój wizerunek wśród najbliższych oraz 

lokalnej społeczności. W większych ośrodkach miejskich problem ten traci obecnie na 

znaczeniu. 

W kontekście Działania 7.4, pochodną powyższego czynnika jest stale rosnące 

zainteresowanie rodziców/ opiekunów obejmowaniem dzieci opieką żłobkową. Podczas 

programowania perspektywy unijnej 2014-2020 żłobki nie cieszyły się dużą popularnością, 

jednak wraz z realizacją kolejnych projektów w ramach RPO, a także upowszechnianiem 

działań krajowych w tym zakresie, popyt na tego typu formę opieki nad dzieckiem znacznie 

wzrósł. Większa świadomość odnośnie korzyści wynikających z rozwoju dziecka w żłobku, a 

jednocześnie odchodzenie przez kobiety od stereotypowej roli matki, pozytywnie oddziałuje 

na uczestnictwo w projektach.  

Wpływ na realizację projektów infrastrukturalnych miały także trudności związane z 

niedoborem wykonawców oraz wysokimi cenami usług i materiałów budowlanych, które 

zostały wywołane skumulowaniem inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w 

krótkim czasie w całej Polsce. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, wyników badania 

ankietowego z beneficjentami, a także analizy wniosków o płatność, skutkiem takiej sytuacji 

były problemy ze skutecznym przeprowadzeniem przetargów (składane oferty przekraczały 

budżety) oraz terminowym wykonywaniem prac. Warto zaznaczyć, iż problem ten 

występował praktycznie w ramach większości działań współfinansowanych ze środków 

EFRR140. W odpowiedzi na te trudności IZ RPO WP 2014-2020 zgadzała się na przedłużanie 

terminów wynikających z harmonogramów projektów, a beneficjenci zmuszeni byli 

                                                           
140 Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata, Ewaluacja kryteriów i systemu wyboru 
projektów RPO WP 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Poznań 2017; Konsorcjum 
EVALU, ECORYS, Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020, Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego, Warszawa 2019.  
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zwiększać budżety projektów. Ostatecznie, wszystkie główne założenia projektów zostały 

zrealizowane.  

Czynnikiem, który wpłynął na niższe niż zakładano zainteresowanie aplikowaniem o wsparcie 

na realizację projektów infrastrukturalnych były także niedostateczne środki finansowe 

gmin, zwłaszcza mniejszych gmin wiejskich, na pokrycie wkładu własnego. Znaczące potrzeby 

realizowania projektów w wielu dziedzinach oraz ograniczony potencjał finansowy 

powodowały, iż gminy były zmuszone do priorytetyzacji koniecznych inwestycji, co 

powodowało, iż często inwestycje dotyczące opieki nad dziećmi były odkładane w czasie jako 

mniej istotne niż chociażby inwestycje transportowe czy wodno-kanalizacyjne. Ponadto, 

wpływ na dość niskie zainteresowanie aplikowaniem miała prawdopodobnie także dość 

niska maksymalna kwota dofinansowania – 1 mln zł. Biorąc pod uwagę, iż wartość całkowita 

zrealizowanych projektów była w większości przypadków znacząco wyższa (nawet 6 mln zł), a 

poziom dofinansowania 4 z 7 projektów był znacznie niższy niż 85% (od 16,5% do 57,1%), 

można założyć, iż maksymalna wartość dofinansowania projektu mogła zostać uznana przez 

potencjalnych wnioskodawców jako zbyt niska. Potwierdzają to także wyniki badania 

ankietowego z beneficjentami, w ramach którego dwóch respondentów potwierdziło, iż są 

zainteresowani aplikowaniem o wsparcie dla infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3, ale 

pod warunkiem zwiększenia kwoty dofinansowania. Jeden respondent potwierdził chęć 

aplikowania bez zmian warunków wsparcia, natomiast kolejny – nie potrafił udzielić 

odpowiedzi. 

Do czynników wpływających na realizację interwencji można zaliczyć także rządowy Program 

Maluch (od 2017 r. Maluch+), który z jednej strony stanowił niejako konkurencję dla 

wsparcia oferowanego w ramach RPO WP 2014-2020, z drugiej zaś wsparcie oferowane w 

ramach programu uzupełniało działania RPO WP 2014-2020 na poziomie osiągania celu, 

jakim jest poprawa dostępności opieki żłobkowej i tworzenie możliwości powrotu rodziców 

do pracy w regionie. W ramach programu oferowano bowiem wsparcie na tworzenie 

nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich 

funkcjonowania. W 2016 r. łącznie w ramach wszystkich modułów środki z Programu Maluch 

otrzymało 71 podmiotów z województwa podkarpackiego141.  

Kolejnym istotnym czynnikiem oddziałującym na interwencję, w szczególności w kontekście 

Działania 7.4, są programy socjalne przewidziane dla rodzin posiadających jedno lub więcej 

dzieci. Należy do nich zaliczyć m. in. program Rodzina 500 plus oraz Rodzinny kapitał 

opiekuńczy. Środki finansowe wpływające do rodzinnego budżetu są silnym czynnikiem 

motywującym decyzję rodzica o pozostaniu w domu przy dziecku i rezygnacji z poszukiwań 

pracy. W przypadku posiadania dwójki dzieci w wieku do 3 lat, miesięcznie można uzyskać 

kwotę 2000 zł. Dla wielu rodzin są to wystarczające środki do zapewnienia podstawowych 

warunków bytowych, biorąc pod uwagę również inne środki pozyskiwane np. z ośrodków 

pomocy społecznej. Z drugiej jednak strony, programy tego typu dla części 

                                                           
141 Program Maluch 2016 (data dostępu 17.08.2022) 

https://rzeszow.uw.gov.pl/maluch/program-maluch-2016/
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rodziców/opiekunów dają szansę na zapewnienie dziecku opieki żłobkowej w przypadku 

konieczności uiszczenia za nią opłaty, a co za tym idzie, umożliwiają im poszukiwanie pracy. 

5.2.4 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych 

przez IZ/IP RPO WP 2014-2020  

Rozwiązania organizacyjno-techniczne podejmowane przez IZ oraz IP RPO WP 2014-2020 

zostały ocenione przez beneficjentów Poddziałania 6.2.2 pozytywnie. Najwyższe oceny 

dotyczyły wsparcia w trakcie realizacji projektu oraz procedury jego rozliczania. Najniższe, 

choć nadal pozytywne oceny dotyczyły zaś kryteriów oceny projektów i czasu trwania naboru 

wniosków, a także terminu podpisania umowy/przekazania środków. Warto także zwrócić 

uwagę na dość wysoką ocenę działań informacyjno-promocyjnych.  

Wykres 16 Ocena rozwiązań i jakości działań przyjętych przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie RPO WP 2014-2020 na etapie przygotowania i realizacji projektu w ramach 
Poddziałania 6.2.2 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów Poddziałania 6.2.2; n=4; pokazano średnie, 

gdzie 1 – bardzo źle, 2 – raczej źle, 3 – ani dobrze, ani źle, 4 – raczej dobrze, 5 – bardzo 

dobrze. 

Jak wynika z przeprowadzonego wywiadu, potencjalni wnioskodawcy mogli pozyskać 

informacje zarówno poprzez standardowe kanały, takie jak strona internetowa czy PIFE, ale 

także poprzez wysyłane newslettery czy też spotkania o charakterze ogólnym, podczas 

których przedstawiano założenia planowanych naborów (np. organizowane przez 

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych) oraz spotkania sprofilowane, 

podczas których odpowiadano na konkretne pytania uczestników. 

W ramach naboru wniosków dla Poddziałania 6.2.2 typ 4 zastosowano szereg kryteriów, 

które miały zapewnić wybór projektów, które w jak największym stopniu odpowiadają na 
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zidentyfikowane potrzeby w regionie i wyznaczone kierunki rozwoju. Największą liczbą 

dodatkowych punktów premiowano projekty realizowane w tych obszarach, które cechują 

się niskim wskaźnikiem liczby urodzeń żywych na 1 000 ludności. Tworzenie placówek opieki 

nad dziećmi do lat 3 miało zatem stanowić swego rodzaju zachętę do posiadania dzieci i tym 

samym stymulować przyrost naturalny. Innym kryterium punktowym była wysoka 

efektywność kosztowa, co miał zapewnić jak najlepsze wykorzystanie środków w stosunku 

do osiągniętych efektów projektów. Ponadto, premiowano także projekty zakładające 

utworzenie nowego miejsca w placówce, co wprost miało służyć podnoszeniu dostępności 

do opieki nad dziećmi.  

W ramach kryteriów dodatkowych punktowano także lokalizację projektu na obszarze 

wiejskim lub miast do 10 tys. mieszkańców. Jak wynika z diagnozy zawartej w Programie, 

największe deficyty w kwestii dostępności do placówek świadczących opiekę nad dziećmi do 

lat 3 występują na obszarach wiejskich i mniejszych miejscowościach, a zatem zastosowanie 

tego kryterium należy uznać za jak najbardziej uzasadnione. Ponadto, w celu zmotywowania 

wnioskodawców do zmniejszenia negatywnego oddziaływania projektów na środowisko, 

dodatkowo punktowano także projekty, w których przewidziano prace budowlane i/lub 

zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. 

Kryterium to przyczyniało się do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. W ramach 

naboru premiowano także realizację projektów w partnerstwie, jednak żaden z 

wnioskodawców nie zdecydował się na to rozwiązanie.  

Z uwag na fakt, iż wszystkie złożone w naborze wnioski otrzymały dofinansowanie, nie ma 

możliwości oceny, które kryteria jakościowe w największym stopniu wpłynęły na kształt listy 

projektów wybranych do dofinasowania. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, 

prawdopodobną przyczyną niskiego zainteresowania wnioskodawców aplikowaniem o 

wsparcie nie były warunki konkursu czy też nieodpowiedni zakres projektów, ale ograniczone 

możliwości finansowe gmin oraz niski potencjał do realizacji wielu projektów w krótkim 

czasie. Powodem niskiego zainteresowania aplikowaniem, wskazywanym w raporcie z 

ewaluacji mid-term142, były także obawy samorządów dotyczące utrzymania okresu trwałości 

inwestycji, wynikające z trudności w pozyskaniu podopiecznych, co mogło być związane z 

ujemnym przyrostem naturalnym czy niechęcią opiekunów do oddawania dzieci do żłobka. 

Zastosowane kryteria należy ocenić jako uzasadnione i trafnie kierunkujące oferowane 

wsparcie. Warto podkreślić, iż zastosowane warunki i kryteria oceny nie miały charakteru 

ograniczającego, ale premiujący, dzięki czemu dawały możliwość ubiegania się o środki 

szerokiemu gronu wnioskodawców, przy jednoczesnym wskazaniu na cechy projektu 

najbardziej pożądane z punktu widzenia założeń Programu.  

                                                           
142 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania, ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z 
o.o. 
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Rozwiązania organizacyjno-techniczne przyjęte przez IZ/IP RPO WP 2014-2020 w zakresie 

Działania 7.4 zostały pozytywnie ocenione przez beneficjentów w badaniu ilościowym 

(wykres poniżej). Ankietowani najbardziej zadowoleni byli ze wsparcia w trakcie realizacji 

projektu oraz informacji i pomocy udzielanej wnioskodawcom w trakcie naboru. Warto 

zaznaczyć, że taki odbiór podmiotów zarządzających Programem tworzy pozytywny 

wizerunek wokół funduszy europejskich i może zachęcać kolejne podmioty do ubiegania się 

o środki. 

Wykres 17 Ocena rozwiązań i jakości działań przyjętych przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie RPO WP 2014-2020 na etapie przygotowania i realizacji projektu przez 
beneficjentów Działania 7.4 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów Działania 7.4; n=23; pokazano średnie, gdzie 

1 – bardzo źle, 2 – raczej źle, 3 – ani dobrze, ani źle, 4 – raczej dobrze, 5 – bardzo dobrze. 

Wśród rozwiązań zastosowanych w RPO WP 2014-2020 dla Działania 7.4 przewidziano 

możliwość pokrycia kosztów opieki dla osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930, z 

późn. zm.). Warto dodać, że opieka w żłobkach z założenia nie musiała być bezpłatna – 

beneficjent miał możliwość pobierania opłat związanych z opieką nad dzieckiem. 

Umożliwienie pokrycia kosztów w przypadku najbardziej potrzebujących rodzin stało się dużą 

zachętą do udziału w projektach, na co wskazywali beneficjenci oraz uczestnicy projektów w 

wywiadach przeprowadzonych na rzecz studiów przypadku. 

W kontekście dużego zapotrzebowania na wsparcie opieki żłobkowej w regionie, należy 

pozytywnie wyróżnić kryterium wyboru projektów związane z możliwością złożenia jednego 

wniosku o dofinansowanie w ramach jednego naboru przez danego beneficjenta/partnera. 

Dzięki temu, wsparcie mogło zostać bardziej „rozproszone” i dotrzeć do większej liczby 
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odbiorców w województwie. Dodatkowym pozytywem tego kryterium był fakt, że 

beneficjent mógł w większym stopniu skoncentrować się na jednym projekcie, zwiększając 

jego efektywność.  

Wzmocnieniem omówionego kryterium było dodatkowo oferowanie wsparcia obszarom 

gmin, w których nie funkcjonują miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 (kryterium specyficzne 

premiujące, 0-4 punkty). Interwencja mogła więc zostać ukierunkowana na najbardziej 

potrzebujące obszary. Nabór z roku 2019 przewidywał również tworzenie nowych miejsc 

opieki na terenie objętym Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad (kryterium 

specyficzne premiujące, 0-7 punktów). Jak wskazują jednak wyniki badania (bardziej 

szczegółowo opisane w dalszej części raportu), obszary te w nieznacznym stopniu skorzystały 

ze wsparcia w Programie, co może świadczyć o niewielkich bądź innego rodzaju potrzebach 

na tym obszarze. 

Katalog grup docelowych wsparcia, które stanowili rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w 

wieku do 3 r.ż. w przypadku, gdy co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych 

powraca na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, był 

odpowiedni dla zapewnienia realizacji celów interwencji. W kryteriach wyboru premiowano 

(kryteria specyficzne premiujące) zapewnienie co najmniej 20% udziału osób bezrobotnych w 

projekcie. Warunek ten uległ zmianie w czasie trwania perspektywy, ponieważ w pierwszym i 

drugim naborze założono, że udział bezrobotnych powinien wynosić 25%. Takie podejście 

miało zwiększać szanse osób bezrobotnych, doświadczających trudności na rynku pracy. 

Wykonanie wskaźników, a także opinie beneficjentów, potwierdzają, że był to dobry 

kierunek wsparcia. Rekrutacja uczestników przebiegała często powyżej oczekiwań jeśli 

chodzi o zgłoszenia do projektów, a osoby niepracujące stanowiły większość w strukturze 

uczestników.  

Kolejnym czynnikiem, który można uznać za pozytywnie wpływający na realizację projektu 

jest dokładna diagnoza potrzeb, przeprowadzona przed przystąpieniem do aplikowania o 

wsparcie. Dzięki niej wnioskodawca zyskuje pewność, że nowo utworzone miejsca w żłobku 

będą cieszyły się popularnością, a warunki wsparcia zostaną dostosowane do możliwości 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci (np. wysokość opłat, godziny otwarcia placówki). Jak 

wynika z badania, przełożyło się to na duże zainteresowanie wsparciem.  

Ponadto, pozytywnym czynnikiem ułatwiającym realizację przedsięwzięć była sprawność 

oraz gotowość do przekazywania użytecznych informacji przez IZ oraz IP RPO WP oraz duża 

elastyczność związana z uzasadnionymi modyfikacjami w projekcie. Z badania wynika, że 

pożądane byłoby przygotowanie i udostępnienie wnioskodawcom w ramach dokumentacji 

konkursowej przykładów wzorowo opracowanych dokumentów związanych z wewnętrzną 

organizacją placówki (statut żłobka, regulamin organizacyjny, zarządzenia), które zawierałyby 

wszystkie niezbędne zapisy z punktu widzenia wypełnienia warunków formalnych projektu. 

Opracowanie takich dokumentów stanowiło wyzwanie i wymagało szerokich konsultacji oraz 
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czerpania z doświadczeń już funkcjonujących żłobków, które skorzystały wcześniej z tego 

rodzaju wsparcia. 

5.3 UŻYTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3  

5.3.1 Znaczenie wsparcia w kontekście najważniejszych potrzeb w regionie 

W opracowaniach Komisji Europejskiej u progu perspektywy unijnej 2014-2020 zwracano 

szczególną uwagę na poziom aktywności zawodowej kobiet, w porównaniu do poziomu 

obserwowanego wśród mężczyzn. Współczynnik ten wśród kobiet w roku 2013 był aż o 12,1 

p. p. niższy niż w przypadku mężczyzn i wynosił 65,9%143. W raporcie KE pn. „Kobiety na 

Rynku Pracy” podkreślono, iż różnica między wskaźnikiem zatrudnienia kobiet i mężczyzn 

utrzymuje się, mimo że kobiety są coraz lepiej wykwalifikowane144. Wpływ macierzyństwa na 

zatrudnienie był szczególnie widoczny w przypadku wyraźnie niższego poziomu zatrudnienia 

wśród kobiet posiadających dzieci w wieku poniżej 6 lat, w porównaniu do kobiet 

posiadających starsze dzieci145. Według Europejskiego badania dochodów i warunków życia, 

w 2013 r. jedynie 4% dzieci do lat 3 w Polsce było objętych opieką formalną146.  

W 2013 roku kobiety w województwie podkarpackim częściej pozostawały poza rynkiem 

pracy. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet w wieku produkcyjnym w 2013 r. według 

danych GUS wyniósł 61,4%, podczas gdy w przypadku mężczyzn wskaźnik ten kształtował się 

na poziomie 69,8%147. Ponadto, w 2013 r. wskaźnik zatrudnienia dla kobiet w wieku 20-64 

lata znajdował się na poziomie 48,4%, a dla mężczyzn – 61%. Co więcej, w populacji biernych 

zawodowo, odsetek kobiet był wyraźnie wyższy niż odsetek mężczyzn (40,1%/294 tys., 

wobec 59,9% /439 tys.). Również stopa bezrobocia oraz stopa bezrobocia długotrwałego w 

podkarpackim była wyższa w przypadku kobiet148. W 2013 stopa bezrobocia dla kobiet 

wynosiła 15,2%, natomiast dla mężczyzn – 14,5%. Ponadto, sytuacja kobiet na podkarpackim 

rynku pracy na koniec 2013 r. była najbardziej niekorzystna w grupie wiekowej 18-34 lata, 

gdzie bezrobotne stanowiły 54,6% ogółu bezrobotnych kobiet149. W kontekście celów 

Działania 7.4 warto także zwrócić uwagę na odsetek bezrobotnych kobiet, które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka – według stanu na koniec roku 2013, takich kobiet było aż 

24,8%150. 

                                                           
143 Komisja Europejska, Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu do komunikatu Komisji w sprawie 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2014 r., Bruksela 2013, s. 5. 
144 Komisja Europejska, Europejski Semestr – Zestawienie Informacji Tematycznych. Kobiety na Rynku Pracy, 
Bruksela 2017, s. 3. 
145 Tamże, s. 5-6. 
146 Eurostat, Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC), Dzieci objęte formalną opieką lub 
edukacją według grupy wiekowej i czasu trwania – % w populacji każdej grupy wiekowej, 2013. 
147 Na podstawie danych BDL GUS. 
148 IBC Group, Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań finansowanych w Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Rzeszów 2012, s. 8-10. 
149 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 
2013 roku, Rzeszów 2013, s.46. 
150 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Analiza sytuacji…, s. 10. 



135 

Wykonywanie obowiązków rodzicielskich, w szczególności przez kobiety, naraża je na 

trudności związane z powrotem na rynek pracy. Dotyczą one przede wszystkim ponownego 

wejścia na rynek pracy po dłuższej przerwie i związanego z tym ryzyka dezaktualizacji 

kwalifikacji zawodowych, co zostało zauważone na etapie programowania perspektywy 

unijnej 2014-2020 w województwie podkarpackim. Ponadto, młodzi rodzice niejednokrotnie 

pojawiają się na rynku pracy po raz pierwszy, przez co mogą borykać się z licznymi 

problemami związanymi z adaptacją do nowej sytuacji życiowej oraz związanym z 

powyższym godzeniem życia prywatnego i zawodowego. Zapewnienie optymalnych 

warunków zatrudnienia pozwalających na godzenie ról rodzinnych i zawodowych było 

wówczas niezwykle istotne z punktu widzenia rynku pracy. Brak, lub ograniczona dostępność 

żłobków w regionie w dużej mierze uniemożliwiała kobietom lub, w mniejszym stopniu, 

mężczyznom podjęcie pracy.  

Jak wynika z badania, osoby bezrobotne, głównie kobiety, zamieszkujące obszary wiejskie 

bardzo często nie mogły odnaleźć w okolicy odpowiednich ofert pracy, adekwatnych do ich 

wykształcenia, a nawet jeśli podjęcie pracy było możliwe, opieka nad dzieckiem nie była 

zapewniona z uwagi na brak żłobka w okolicy i zbyt dużą odległość do najbliższego z nich. 

Wiązało się z tym dodatkowo, w przypadku braku samochodu, wykluczenie komunikacyjne 

ze względu na ograniczone inne formy komunikacji na takich terenach. Podjęcie pracy często 

okazywało się dla kobiet nieopłacalne, biorąc pod uwagę perspektywę pozostawienia dziecka 

pod opieką osobie obcej za wynagrodzeniem oraz dojazdy do pracy. Dodatkowo, 

uwarunkowania kulturowe panujące w województwie podkarpackim, silnie zakorzenione 

zwłaszcza na terenach wiejskich, wpływały na powszechny wizerunek kobiety, poświęcającej 

się macierzyństwu. Doliczyć do tego należy powszechną wielopokoleniowość rodzin, mającą 

swoje odzwierciedlenie we wspólnym zamieszkiwaniu co najmniej trzech pokoleń w jednym 

domu. Wreszcie, pejoratywne skojarzenia z instytucją żłobków, związane z ich 

funkcjonowaniem w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wraz z pozostałymi uwarunkowaniami 

wpływały także na niechęć bądź obawy rodziców związane z uczęszczaniem dzieci do żłobka. 

Niewielkie upowszechnienie opieki żłobkowej w regionie, a przede wszystkim na wsi, 

potęgowało tylko powyższe problemy i sprawiało, że samorządy nie decydowały się 

wcześniej na mało popularne (z pozoru) inwestycje.  

Upowszechnienie opieki żłobkowej należy uznać więc za jedno z głównych wyzwań przed 

którymi stało województwo podkarpackie na etapie programowania perspektywy unijnej 

2014-2020. W Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030 (Rzeszów, 2013) 

akcentowano potrzebę rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Problemem 

zdiagnozowanym na etapie tworzenia RPO WP 2014-2020 była niewielka liczba placówek 

opieki nad dziećmi do lat 3 oraz dostępnych w nich miejsc w województwie, a także ich 

koncentracja głównie wokół większych ośrodków miejskich (Rzeszów oraz miasta na 

prawach powiatu). W 2013 r. w województwie podkarpackim funkcjonowały 44 żłobki, 3 

oddziały żłobkowe oraz 8 klubów dziecięcych. Łącznie placówki te dysponowały 2 589 

miejscami opieki nad dziećmi do lat 3. Wynik ten plasował województwo podkarpackie na 9. 
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miejscu w rankingu regionów. Niższa niż średni wynik dla Polski większości województw była 

także liczba dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 (40 dzieci 

w porównaniu do 48 dzieci średnio dla całej Polski). Warto zwrócić także uwagę na 

zróżnicowanie terytorialne w dostępności do opieki żłobkowej. W 2013 r. odsetek dzieci 

objętych opieką w żłobkach ogółem wyniósł 4%, przy czym na obszarach miejskich wartość 

wskaźnika osiągnęła 9,9%, natomiast na obszarach wiejskich – jedynie 0,2% (był to wynik 

znacznie niższy niż średnia dla Polski). Placówki oferujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

funkcjonowały jedynie w 23 spośród 160 gmin w województwie – były to głównie większe 

miasta i gminy miejsko-wiejskie. Jedynie dwie gminy wiejskie (Jawornik Polski i 

Trzebownisko) dysponowały łącznie 55 miejscami opieki nad dziećmi. Biorąc pod uwagę 

słabo rozwinięty system opieki żłobkowej, klubów dziecięcych czy dziennych opiekunów na 

terenie podkarpackiego w roku 2013, niezwykle ważne było w tamtym okresie wsparcie 

funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi oraz rozwój innych form opieki. 

W odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w ramach Poddziałania 6.2.2 typ 4 wsparciem 

objęto budowę, przebudowę i remont istniejących placówek opieki nad dziećmi do lat 3 wraz 

zakupem niezbędnego wyposażenia. Celem interwencji miało być zwiększenie dostępności 

do usług opieki, a w konsekwencji stworzenie możliwości powierzenia dziecka pod opiekę 

danej placówki i powrót na rynek pracy. Spodziewanym efektem wsparcia było także 

stworzenie szans do harmonijnego rozwoju dzieci. W ramach RPO WP 2014-2020 zwrócono 

również uwagę na dużą potrzebę objęcia wsparciem rodziców powracających na rynek pracy 

po urodzeniu dziecka, co miało sprzyjać spadkowi bezrobocia i ogólnemu zwiększeniu 

aktywności zawodowej osób pełniących obowiązki rodzicielskie. Działania podjęte w 

przypadku PI 8iv miały na celu zwiększenie zatrudnienia wśród osób zmagających się z 

utrudnionym dostępem do rynku pracy w wyniku opieki, jaką sprawują nad dziećmi do lat 

3. Oczekiwanym efektem zaś stał się wzrost liczby miejsc w żłobkach i innych formach opieki 

nad dziećmi do lat 3. Zgodnie z założeniami przyjętymi na etapie programowania, pomoc 

miała być skierowana na poprawę funkcjonowania już istniejących placówek, poprzez 

stworzenie możliwości wygenerowania nowych miejsc pobytu oraz dostosowanie ich do 

rzeczywistych potrzeb odbiorców usług. W przypadku większych miejscowości, gdzie istnieje 

potencjał ludnościowy i infrastruktura, wsparcie ukierunkowane było na żłobki, natomiast w 

mniejszych opieka miała być zapewniona w większym stopniu w klubach dziecięcych lub 

przez dziennych opiekunów. Wsparcie objęło również tworzenie nowych żłobków, przede 

wszystkim na obszarach o ograniczonym do nich dostępie. Tam również umożliwiono rozwój 

innych form opieki nad dziećmi do lat 3. Ponadto, sprzyjanie powrotowi na rynek pracy miało 

zostać zapewnione także dzięki dostosowaniu czasu funkcjonowania instytucji świadczących 

usługi opieki nad małym dzieckiem do czasu pracy rodziców, np. całodobowe lub 

weekendowe. Umożliwiono jednocześnie tworzenie żłobków przyzakładowych. Jako grupy 

docelowe projektów określono rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do lat 3, 

pracujących oraz przebywających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad 

dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 
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dziecka. Warto podkreślić, że priorytetową grupą docelową w ramach projektów stali się 

rodzice znajdujący się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  

W kontekście potrzeb zidentyfikowanych w regionie oraz działań podjętych w RPO WP 2014-

2020, należy przyjrzeć się zmianom zachodzącym na rynku pracy w latach odpowiadających 

wdrażaniu interwencji. W latach 2013-2021 współczynnik aktywności zawodowej zmienił się 

w sposób korzystny i w 2021 r. wynosił odpowiednio 65,1% dla kobiet oraz 79,2% dla 

mężczyzn. Należy zauważyć, że wspomniana różnica między obiema płciami jest jednak 

większa w regionie, niż statystycznie dla całej Polski. W 2021 r. współczynnik aktywności 

zawodowej w kraju wynosił dla kobiet 75,2%, dla mężczyzn zaś 83,1%. Ponadto, spośród 

wszystkich województw w 2021 r., to mieszkanki Podkarpacia były najmniej aktywne 

zawodowo (wykres poniżej). 

Wykres 18 Współczynnik aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w 2021 roku w 
województwach 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2021 wskaźnik zatrudnienia w przypadku kobiet wzrósł do 57,6% (dla mężczyzn – do 

79,1%). Dane pokazują, że w województwie pogłębia się różnica pomiędzy zatrudnieniem 

kobiet i mężczyzn. Podobną różnicę można zaobserwować biorąc pod uwagę wskaźnik w 

podziale na grupy wiekowe (wykresy poniżej). Niestety, pomiędzy 2013 a 2021 rokiem 

najbardziej widoczne zmiany zaszły w tym kontekście w grupie wiekowej 30-39 lat, a więc w 

czasie, gdy statystycznie w gospodarstwie domowym są niedorosłe dzieci.  
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Wykres 19 Wskaźnik zatrudnienia w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn 
w województwie podkarpackim w roku 2013 i 2021 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W 2021 roku w populacji biernych zawodowo wciąż dominowały kobiety (61,6%/464 tys. 

kobiet wobec 38,4%/289 tys. mężczyzn). Odsetek biernych zawodowo z powodu 

obowiązków rodzinnych i związanych z prowadzeniem domu zwiększył się z 12,2% w roku 

2014 do 14,2% w roku 2020. W 2021 roku stopa bezrobocia dla kobiet wyniosła 6,3%, 

podczas gdy dla mężczyzn – 3,9%151, a zatem różnica między kobietami a mężczyznami 

pogłębiła się względem roku 2013. W grupie wiekowej 18-34 lata stopa bezrobocia spadła i 

wyniosła 45,9%152. Odsetek bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka, nie uległ poprawie w roku 2021 i wyniósł 32,2%153. 

Biorąc pod uwagę obszary, na których na etapie programowania perspektywy unijnej 2014-

2020 identyfikowano największe potrzeby jeśli chodzi o opiekę żłobkową, warto przyjrzeć się 

skali wsparcia na tych terenach. W ramach Poddziałania 6.2.2 zrealizowano 7 projektów, w 

wyniku utworzono 350 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach 7 wspartych obiektów. 

Projekty te zrealizowano w gminach Ustrzyki Dolne, Sokołów Małopolski, Rzeszów, Leżajsk, 

Dębica, Rudnik nad Sanem oraz Jedlicze. W przypadku aż 5 z 7 zrealizowanych inwestycji, 

nowa infrastruktura powstała w gminach pozbawionych dotychczas placówek opieki nad 

najmłodszymi, tj. stanowiących „białe plamy” w tej kwestii. W wyniku interwencji w gminach 

tych nastąpił wzrost odsetka dzieci objętych opieką żłobkową – w największym stopniu 

dotyczyło to gmin Rudnik nad Sanem, Ustrzyki Dolne i Dębica, w których wartość wskaźnika 

w 2021 r. sięgała kilkunastu procent.  

Poniższa mapa prezentuje rozkład liczby oraz wartości projektów realizowanych w ramach 

Działania 7.4. Wyraźnie widać, że projekty zostały skupione wokół Rzeszowa i powiatów go 

okalających. Poza tym, wsparcie zostało w większym stopniu skierowane na obszar 

zachodniej niż wschodniej części województwa. W przeważającej części powiatów 

wschodnich zostały zrealizowane 1-2 projekty. W powiecie niżańskim oraz sanockim nie 

                                                           
151 Na podstawie danych BDL GUS. 
152 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim. 
Grudzień 2021. Załącznik IV. Struktura bezrobotnych w 2021 roku, Rzeszów 2022, s. 2. 
153 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Informacja o sytuacji…, s. 4. 
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podjęto ani jednego. Powyższe obszary charakteryzują się jednocześnie niskimi wskaźnikami 

dotyczącymi dzieci uczęszczających do żłobków. Nie można więc mówić o równomiernym 

terytorialnym rozkładzie interwencji, która, mimo działań podjętych w celu ukierunkowania 

wsparcia na obszary o najniższej dostępności żłobków, skupiła się na terenach bardziej 

zurbanizowanych.  

Mapa 6 Rozkład liczby i wartości dofinansowania projektów w ramach Działania 7.4 w 
powiatach 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 (WoP). 

Mając na uwadze oferowane wsparcie w kontekście potrzeb beneficjentów, warto 

zaznaczyć, że 21,7% beneficjentów biorących udział w badaniu ilościowym wskazało, że w 

ramach Działania 7.4 zabrakło pewnych typów działań, które można by było sfinansować w 

projekcie. Do takich działań zaliczono: rozbudowę budynku, opłacenie specjalistów, np. 

pielęgniarki, logopedy, terapeuty zajęciowego, psychologa, specjalisty w zakresie gimnastyki 
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korekcyjnej, większy limit cross-financingu (koszty przystosowania lokalu są bardzo wysokie 

m. in. ze względu na konieczność przystosowania go do ZLII), wycieczki dla dzieci oraz zakup 

samochodu dostarczającego pożywienie dla żłobka. W przypadku Poddziałania 6.2.2 

beneficjenci w ramach badania ankietowego nie wskazali typów działań, których możliwości 

finansowania zabrakło w Programie. Świadczy to o wysokim poziomie dopasowania zakresu 

wsparcia do potrzeb. Warto jednak zaznaczyć, iż do wiadomości IZ RPO WP 2014-2020 

docierały głosy potencjalnych wnioskodawców, głównie przedstawicieli małych gmin 

wiejskich, którzy byli zainteresowani stworzeniem kompleksu żłobkowo-przedszkolnego. 

Tego typu działania nie mogły być finansowane w ramach Poddziałania 6.2.2, co wynikało z 

odgórnego rozdzielenia wsparcia w zakresie opieki żłobkowej i opieki przedszkolnej pod 

względem kategorii interwencji i podległości resortowej. Jeden z beneficjentów (Gmina 

Rudnik nad Sanem), szczególnie zainteresowany utworzeniem takiego kompleksu, zmuszony 

był do aplikowania w ramach dwóch różnych naborów i zsynchronizowania dwóch różnych 

inwestycji (budowa żłobka i budowa przedszkola) w czasie. Zaleca się rozważenie 

możliwości łączenia inwestycji 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. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno z punktu widzenia zapewnienia 

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

również tworzenia warunków do powrotu opiekunów na rynek pracy. Połączenie inwestycji 

byłoby także mniej wymagające dla beneficjentów jako realizatorów inwestycji.  

Do czynników w największym stopniu oddziałujących na sytuację na podkarpackim rynku 

pracy w okresie realizacji interwencji należy zaliczyć sytuację za wschodnią granicą Polski, 

związaną z wojną w Ukrainie. W konsekwencji do Polski, a w szczególności do województwa 

podkarpackiego, napłynęła duża fala migrantów z Ukrainy, głównie kobiet i dzieci. Wiele z 

tych osób zamierza pozostać w Polsce na dłuższy okres czasu, dlatego naturalnym staje się w 

ich przypadku poszukiwanie zatrudnienia, zapewniającego chociażby minimalny poziom 

życia. Z wywiadu eksperckiego wynika, że kobiety te w znacznej części mogą odnaleźć się 

jako opiekunki do dzieci, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, gdzie najczęściej lokują 

się po przyjeździe do Polski.  

Należy wspomnieć także o istotnym czynniku oddziałującym zarówno na zmiany na rynku 

pracy województwa podkarpackiego, jak i na opiekę żłobkową w regionie. Z badania wynika, 

że największy wpływ na te sfery miała pandemia COVID-19, która przyczyniła się do dużych 

fluktuacji jeśli chodzi o zatrudnienie. W niektórych branżach dochodziło do masowych 

zwolnień, czasem pracodawcy rezygnowali także z pojedynczych etatów bądź zawieszali 

działalność. Niepewność pracowników przekładała się także na ich życie rodzinne oraz często 

ograniczone wpływy do domowego budżetu. W wielu firmach bądź w administracji 

publicznej czasowo wprowadzano pracę zdalną. Krajowe przepisy wprowadziły także ponad 

1,5-miesięczny nakaz zamknięcia żłobków, co bezpośrednio przełożyło się na projekty 

realizowane w ramach RPO WP 2014-2020. Beneficjenci oraz uczestnicy projektów 
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wskazywali, że często nawet po zniesieniu ograniczeń frekwencja w żłobkach przez dłuższy 

czas była znacznie niższa niż przed pandemią.  

Do katalogu spodziewanych efektów wsparcia Działania 7.4 w zakresie zatrudnienia należy 

zaliczyć przede wszystkim wzrost zatrudnienia wśród osób o utrudnionym dostępie do rynku 

pracy, napotykających bariery w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. 

Beneficjenci Działania 7.4 w badaniu ilościowym, zapytani o dotychczasowy stopień 

osiągnięcia efektów swoich projektów, w większości określili go jako zadowalający (65,2%) 

lub raczej zadowalający (26,1%). Jedynie 4,3% z nich wskazało, że jest on raczej 

niezadowalający, a pozostałe 4,3% - że jest zbyt wcześnie, by to ocenić. Beneficjenci uznali 

także (wykres poniżej), że ich projekty w dużym stopniu przyczyniły się do zwiększenia liczby 

trwałych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 (91,3% wskazało tę odpowiedź), zwiększenia 

zatrudnienia w sektorze opieki nad dzieckiem (73,9%), poprawy jakości 

zinstytucjonalizowanej opieki nad dzieckiem do lat 3 (65,2%), znalezienia zatrudnienia przez 

uczestników projektu (65,2%) oraz uniknięcia utraty miejsca pracy przez uczestników 

(65,2%). 17,4% beneficjentów zaznaczyło także, że w dużym stopniu udało się poprawić 

jakość zatrudnienia uczestników. 

Wykres 20 Rozkład odpowiedzi (%) na pytanie „W jakim stopniu, wg Państwa, wsparcie 
oferowane w ramach Państwa projektu przyczyniło się do:” 

 

Źródło: Badanie ilościowe z beneficjentami, Działanie 7.4, n=23.  
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Za największy sukces swoich projektów beneficjenci w badaniu ilościowym uznawali 

poprawę sytuacji rodzinnej i zawodowej rodziców/opiekunów oraz ich powrót na rynek 

pracy, zwiększenie szans utrzymania pracy wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 

lat 3, a także zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkańców danej miejscowości. Ponadto, 

wskazywano na zwiększenie możliwości długofalowej opieki nad dzieckiem do lat 3, a także 

zadowolenie rodziców w związku z jakością usług świadczonych przez żłobek i dobrą opinię o 

placówce, wypracowaną dzięki projektowi. Z badania wynika, że interwencja w Działaniu 7.4 

jest też swego rodzaju kreatorem zapotrzebowania na opiekę żłobkową. Zarówno 

beneficjenci, jak i uczestnicy projektów wskazywali, że informacje o ofercie danej placówki, 

były przekazywane między rodzicami, co z jednej strony tworzyło pozytywny wizerunek 

żłobków, a z drugiej strony, pomagało w rekrutacjach uzupełniających, kiedy dziecko w 

określonym wieku kończyło udział w projekcie. 

Podjęta interwencja oddziaływała na zwiększanie oraz utrzymanie zatrudnienia osób 

mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do 

lat 3. Jak wskazują wyniki badania w zakresie studiów przypadku, przeważającej większości 

uczestników udało się powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, bądź znaleźć pracę w ogóle. 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.  

Uczestnicy projektów (Działanie 7.4) w badaniu ilościowym aż w 68% wskazali, że w 

momencie realizacji ankiety byli zatrudnieni na umowę o pracę. Co więcej, 10,2% osób 

prowadziło własną firmę, 3,4% - posiadało stałą pracę na podstawie innej umowy niż umowa 

o pracę, 1% - prowadziło gospodarstwo rolne, 0,2% - pracowało dorywczo, a kolejne 0,2% 

pracowało pomagając innej osobie z rodziny. Łącznie więc 83% ankietowanych posiadało 

zatrudnienie. 10% badanych czasowo nie pracowało z powodu zwolnienia/urlopu 

macierzyńskiego lub wychowawczego, zaś 3,7% osób nie pracowało, lecz poszukiwało pracy, 

0,7% pracowało bez pisemnej umowy, 0,2% przebywało na stażu. Jedynie 1% badanych nie 

pracowało oraz nie poszukiwało pracy. 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 6.2.2, oprócz podniesienia poziomu fizycznej 

dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3, w sposób bezpośredni przyczyniły się również do 

zwiększenia zatrudnienia w gminach objętych wsparciem. W ramach projektów utworzono 

bowiem 62,5 etatu, tj. zatrudniono pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi we 

wspartych placówkach. Największy wzrost zatrudnienia odnotowano w Rzeszowie (38 

etatów). Interwencja wpłynęła na poziom zatrudnienia we wspartych gminach 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. Jak wynika z wywiadu z beneficjentem, przeprowadzonego w 
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ramach studium przypadku, znakomita większość rodziców korzystających z usług jednego ze 

żłobków wspartych w ramach Poddziałania 6.2.2 jest aktywna zawodowo.  

W ramach badania zidentyfikowano także, nieplanowane na etapie składania wniosku, 

efekty projektów wspierających opiekę nad dziećmi do lat 3. Jednym z nich jest zmiana 

sposobu myślenia o opiece żłobkowej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jak wynika z 

przeprowadzonego studium przypadku, budowa nowoczesnego, w pełni wyposażonego 

żłobka oraz zaprezentowanie jego oferty podczas „Tygodnia otwartego”, a ramach którego 

rodzice mogli wejść do każdego pomieszczenia budynku i osobiście przekonać się o 

warunkach oferowanej opieki sprawiło, że osoby o sceptycznym nastawieniu do oddawania 

tak małych dzieci pod opiekę instytucji przekonały się o wysokim poziomie jakości, 

bezpieczeństwa, higieny i estetyki pomieszczeń i wyposażenia, co skutkowało licznymi 

zgłoszeniami podczas rekrutacji do żłobka. 

Dodatkowym, nierejestrowanym efektem projektu było założenie własnych działalności 

gospodarczych przez osoby pełniące funkcję dziennego opiekuna. Wcześniej były to osoby 

bezrobotne, a dzięki interwencji świadczą one usługi opiekuńczo-wychowawcze. 

Nieplanowane efekty zauważyło także 13% beneficjentów w badaniu ilościowym (Działanie 

7.4), zaliczając do nich znaczne zwiększenie popularności placówki, a także przełamanie 

stereotypu żłobka jako „przechowalni” dzieci. Rodzice zaczęli w większym stopniu doceniać 

znaczenie profesjonalnej opieki i pozytywnego wpływu grupy rówieśniczej na rozwój dziecka 

(wszechstronny rozwój, zwiększenie otwartości, szybsze usamodzielnienie). 

Szerzej efekty interwencji w zakresie wzrostu zatrudnienia zostały opisane w dalszej części 

raportu. 

Podsumowując, Poddziałanie 6.2.2 oraz Działanie 7.4 zdecydowanie odpowiedziało 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 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. Jak omówiono wyżej, potrzeby związane z aktywizacją 

zawodową, w szczególności kobiet, są wciąż bardzo duże, m. in. z uwagi na zauważalne 

dysproporcje między obiema płciami oraz występujący często na Podkarpaciu tradycyjny 

model rodziny. Kobiety stanowią istotny potencjalny zasób pracy, który jest w stanie 

przynieść znaczne korzyści dla regionalnej gospodarki.  

Program FEP 2021-2027 nie zakłada wsparcia opieki nad dziećmi do 3 lat, przenosząc uwagę 

na edukację przedszkolną i w ten sposób zwiększając szanse rodziców lub opiekunów. Jak 
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wynika z Umowy Partnerstwa, wsparcie tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (EFS) dostępne będzie w ramach programu krajowego (Fundusze 

Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027), a wsparcie infrastrukturalne będzie 

realizowane w ramach Krajowego Programu i Zwiększania Odporności. Ponadto, wsparcie 

opieki nad najmłodszymi dziećmi dostępne będzie w ramach Programu Maluch+. W 

diagnozie w FEP 2021-2027 podkreślono jednak problem niewystarczającego udziału kobiet 

w rynku pracy w województwie podkarpackim. Biorąc pod uwagę przeniesienie działań 

związanych z opieką żłobkową na poziom krajowy, wszelkie propozycje zmian będą 

adresowane do podmiotów na poziomie centralnym. 

5.3.2 Wpływ wsparcia na dostępność do usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3  

Zmiany w dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 obrazuje m. in. sytuacja w województwie 

podkarpackim na tle pozostałych województw. W 2013 roku region znajdował się na 10. 

miejscu jeśli chodzi o odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach z wynikiem 4%, i 

jednocześnie plasował się poniżej średniej krajowej wynoszącej 4,8%. W roku 2021 odsetek 

dzieci znacznie wzrósł we wszystkich województwach, włącznie z podkarpackim, w którym 

wyniósł 14,5%. Różnica względem średniej ogólnokrajowej uległa niewielkiemu pogłębieniu, 

choć Podkarpacie w tym roku charakteryzowało się odsetkiem wyższym niż w 8 innych 

województwach, znajdując się na 8. pozycji. 

Wykres 21 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w województwach oraz w Polsce 
ogółem w roku 2013 i 2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Dane na rok 2020 wskazują na poprawę dostępności instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w 

gminach województwa podkarpackiego – 48% gmin posiadało takie instytucje154 (jak 

omówiono wcześniej, w roku 2013 było to jedynie 14% gmin). Jednocześnie odsetek dzieci 

                                                           
154 Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 
3 w 2020 r., Warszawa 2021, s. 9. 
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do 3 r.ż. objętych opieką instytucjonalną zwiększył się z 6,8% w roku 2013 do 14,7% w 2020 

r., choć na tle kraju Podkarpacie wypada nieco mniej korzystnie (wykres poniżej). 

Wykres 22 Odsetek dzieci do 3 roku życia objętych różnymi formami opieki 
instytucjonalnej w województwie podkarpackim oraz w Polsce ogółem w latach 2015-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Na obszarze województwa podkarpackiego w 2013 roku funkcjonowało 55 placówek opieki 

nad dziećmi do lat 3 (żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów dziecięcych), zlokalizowanych 

głównie w większych miastach. W ciągu owego roku we wskazanych placówkach przebywało 

łącznie 3 843 dzieci. W roku 2021 były to już 234 placówki, przebywało w nich zaś łącznie 

13 027 podopiecznych.  

Terytorialny rozkład dzieci uczęszczających do żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów 

dziecięcych w liczbach bezwzględnych wskazuje, że na przestrzeni lat 2013-2021 

zdecydowana większość z nich była objęta opieką w gminach miejskich. Liczba ta w roku 

2021 była niemal dwuipółkrotnie wyższa niż w roku 2013. W gminach miejsko-wiejskich 

wskaźnik zwiększył się pięcioipółkrotnie. Najbardziej spektakularny wzrost odnotowały 

jednak gminy wiejskie, gdzie liczba dzieci w żłobkach zwiększyła się niemal dwadzieścia 

osiem razy względem roku 2013. Na wykresie poniżej widoczne jest także wahanie w roku 

2020, związane najprawdopodobniej z wystąpieniem pandemii COVID-19 i czasowym 

spadkiem liczby dzieci uczęszczających do żłobków w tym roku. W 2021 roku w 67 gminach 

wiejskich, 10 gminach miejsko-wiejskich oraz 1 gminie miejskiej dzieci wciąż nie uczęszczały 

do żłobków. 
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Wykres 23 Liczba dzieci objętych opieką w żłobkach w podziale na typ gminy w 
województwie podkarpackim w latach 2013-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Biorąc zaś pod uwagę odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, największą wartość 

wskaźnika wśród gmin miejskich w roku 2021 można było odnotować w Mielcu (36,5%/ 

18,9% w 2013 r.), Rzeszowie (35,5%/ 17,6% w 2013 r.) oraz w Dębicy (32,6%/ 5,1% w 2013 

r.), najmniejszy zaś – w Przeworsku (9,4%/ 0% w 2013 r.). Jeśli chodzi zaś o gminy wiejskie, 

najwyższy odsetek dzieci w 2021 roku wystąpił w gminie Trzebownisko (35%/ 6,4% w 2013 

r.), Krasne (25,1%/ 0% w 2013 r.) oraz Jawornik Polski (24,5%/ 8% w 2013 r.). Najniższe 

wartości odnotowano w gminie Tryńcza (1,5%/ 0% w 2013 r.), Przeworsk – gmina wiejska 

(3,8%/ 0% w 2013 r.) oraz Dydnia (3,9%/ 0% w 2013 r.). Z kolei spośród gmin miejsko-
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(19,3%/ 6% w 2013 r.), Zagórz (17,8%/ 6% w 2013 r.), Strzyżów (17,8%/ 0% w 2013 r.). 

Najmniejszy odsetek dzieci w 2021 roku znajdował się w gminie Brzozów (4,2%/ 2% w 2013 

r.). Co ciekawe, na obszarze większości powyższych gmin realizowane były projekty w 

ramach Działania 7.4. 

W 2013 roku w miastach województwa podkarpackiego 9,9% dzieci podlegało takiej opiece, 

a w roku 2021 było to już 29,7% dzieci. Zmiana nastąpiła również na obszarach wiejskich, 

gdzie w 2013 roku odsetek tychże dzieci wynosił 0,2%, a już w 2021 roku – 4,9%. W 

odniesieniu do poszczególnych typów gmin, największe zmiany można zauważyć w 

przypadku gmin wiejskich, gdzie w roku 2013 jedynie w 2 gminach dzieci były objęte opieką 

żłobkową, natomiast w 2021 roku – w 41 gminach (na 108 takich gmin). Duża zmiana zaszła 

jednocześnie w gminach miejsko-wiejskich, gdzie w 2013 roku w 9 gminach dzieci miały 
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zmiana nastąpiła w gminach miejskich, ponieważ w 2013 roku w 12 z nich dzieci objęte były 

opieką, a w 2021 – w 15 (na 16 takich gmin ogółem). Warto przyjrzeć się w tym kontekście 

także zmianom wskaźnika obrazującego odsetek dzieci uczęszczających do żłobka w 
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województwie podkarpackim w latach 2013-2021 w podziale na obszary miejskie i wiejskie. 

Odsetek dzieci w miastach był zdecydowanie wyższy niż na wsi przez cały analizowany okres i 

w latach 2018-2021 ta różnica się powiększyła. Na obszarach wiejskich wciąż zauważalne 

jest niewielkie uczestnictwo najmłodszych dzieci w opiece żłobkowej. 

Wykres 24 Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w województwie podkarpackim w 
latach 2013-2021 w podziale na miasto i wieś 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Zgodnie z danymi BDL GUS, na Podkarpaciu w 2013 r. wskaźnik liczby dzieci w żłobkach i 
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Mapa 7 Zmiana liczby dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 
lat w latach 2021 oraz 2013 na tle wskaźnika dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 
1000 dzieci w wieku do 3 lat w 2013 r. w gminach województwa podkarpackiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

W Programie możliwe było dofinansowanie instytucji dziennego opiekuna. Jest to dość 

nowa forma opieki nad dziećmi do lat 3, zarówno w Polsce, jak i na Podkarpaciu. W 

województwie pojawiła się ona dopiero w roku 2018, w dużym stopniu dzięki RPO WP 2014-

2020. W latach 2018-2019 usługi na rzecz dzieci świadczyło 10 takich osób, a w roku 2020 ta 

liczba wzrosła do 12 osób. Opiece dziennych opiekunów podlegało początkowo 56 dzieci, 

następnie w roku 2019 – 65 dzieci, a w roku 2020 – 70 dzieci. Daje to średnio około 6 dzieci 

na jednego opiekuna. W dwóch projektach dotyczących utworzenia miejsc opieki w formie 

dziennego opiekuna, zidentyfikowanych w Działaniu 7.4, założono, że łącznie 8 osób uzyska 

kwalifikacje dziennego opiekuna. Dane wskaźnikowe z WoP wskazują, że osób takich 

ostatecznie było 9. 

W 2013 roku według danych BDL GUS w regionie dostępnych było 2 589 miejsc w żłobkach, 

oddziałach żłobkowych i klubach dziecięcych, natomiast w 2021 roku, dzieci mogły korzystać 

już z 9 290 miejsc. Najwięcej miejsc oferowały miasta – Rzeszów (1 083), Mielec (302) oraz 

Tarnobrzeg (155). Miejsc takich nie posiadał Łańcut, Przeworsk i Dynów. W 2021 roku 
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znaczną liczbę miejsc zyskała Dębica (471) oraz Przemyśl (402), swoje zasoby powiększyły też 

Rzeszów (1 083) i Mielec (576). W gminach wiejskich największe zmiany zaszły (2013/2021) 

w gm. Trzebownisko (45/ 404), Świlcza (0/ 106), Krasne (0/ 103), Dębica (0/ 103) oraz 

Miejsce Piastowe (0/ 63). Jeśli chodzi zaś o gminy miejsko-wiejskie, największe zmiany pod 

kątem liczby miejsc (2013/2021) można odnotować w gminach: Głogów Małopolski (48/ 

235), Kolbuszowa (0/ 120) oraz Boguchwała (40/ 133). Spośród wymienionych gmin, z 

dofinansowania RPO WP 2014-2020 nie skorzystano w gminie Świlcza oraz Miejsce Piastowe, 

w których miejsca w 3 żłobkach w każdej z gmin powstały z innych źródeł finansowania, m. 

in. z programu Maluch/ Maluch +155. Podobna sytuacja miała miejsce w gminie 

Boguchwała156. Tam również kolejne miejsca w żłobkach powstaną w ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych realizowanego w ramach rządowego Programu Polski Ład157. 

Sytuacja ogólna w zakresie dostępnych miejsc w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do lat 3 

uległa pozytywnym zmianom względem 2014 roku (52 miejsca/1000 dzieci) – w 2021 w 

województwie istniało 161 miejsc na 1000 dzieci. Podkarpackie nie poprawiło jednak przez 

ten czas swojej pozycji na tle pozostałych województw, przesuwając się z 12. miejsca na 13. 

Największą liczbę miejsc w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w województwie 

podkarpackim w 2021 r. odnotowano w największych miastach i w gminach miejskich w 

ogóle (średnio 283 miejsca/1000 dzieci). Różnica między miejskimi i wiejskimi gminami w 

tym zakresie nie pogłębia się w ostatnich latach (2018-2021) tak wyraźnie, jak liczba i 

odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach. Obszary wiejskie posiadające żłobki, w 2021 r. 

dysponowały ponad dwukrotnie niższą liczbą miejsc na 1000 dzieci niż miejskie (średnio 118 

miejsc/1000 dzieci), co jest zjawiskiem naturalnym z uwagi na ich gęstość zaludnienia, a 

wręcz można stwierdzić, że w gminach wiejskich dokonał się dość znaczący postęp. 

Zauważalne są niezbyt duże różnice pomiędzy gminami wiejskimi a miejsko-wiejskimi 

(średnio 139 miejsc/1000 dzieci w 2021 r.), które to przecież posiadają na swoim terenie 

miasta o wyższym potencjale absorpcyjnym.  

Poniższa mapa prezentuje wskaźnik na tle interwencji zrealizowanej w ramach Działania 7.4 

RPO WP 2014-2020 w zakresie utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Widoczne 

jest znaczne rozszerzenie obszarów, na których dostępna jest opieka dla najmłodszych. 

Wciąż jednak zauważalne są „białe plamy”, obejmujące wschodnią oraz południowo-

zachodnią część województwa. Mogą one wynikać z mniejszej gęstości zaludnienia tych 

obszarów i jednocześnie ich wiejskiego charakteru. Prowadzi to do wniosku, że na tego typu 

obszarach tworzenie miejsc w żłobkach może nie mieć uzasadnienia ekonomicznego. 

Miejsca opieki zostały skupione promieniście względem Rzeszowa. Powstały one w dużej 

mierze w prężnie działających gminach podmiejskich. Łącznie, w roku 2021, 82 gminy 

dysponowały miejscami w żłobkach i klubach dziecięcych, a więc w niemal połowie gmin (78) 

rodzice nie mogli zapewnić dzieciom opieki instytucjonalnej. Miejsca utworzone dzięki 

                                                           
155 Nowy żłobek w gminie Świlcza; Trzeci żłobek w gminie Miejsce Piastowe otwarty. Powstał w ramach 
programu "Maluch+"  
156 Żłobki w gminie Boguchwała; Gmina Boguchwała pozyskała ponad 1 mln zł na utworzenie nowego żłobka  
157 8 mln zł dla Boguchwały z Polskiego Ładu. Powstanie nowe przedszkole i żłobek  

https://rzeszow.tvp.pl/54887229/nowy-zlobek-w-gminie-swilcza
https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/9241-trzeci-zlobek-w-gminie-miejsce-piastowe-otwarty-powstal-w-ramach-programu-maluch.html
https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/9241-trzeci-zlobek-w-gminie-miejsce-piastowe-otwarty-powstal-w-ramach-programu-maluch.html
https://www.boguchwala.pl/390-menu-glowne/4859-oswiata/4877-zlobki.html
https://www.boguchwala.pl/364-aktualnosci/4592-wszystkie-aktualnosci/5573-ponad-1-mln-zl-na-nowy-zlobek.html
http://czytajrzeszow.pl/?idd=39&id=20479&poz=mr1&show=-1&pagebda1=0
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Programowi z reguły pozwalały na uzupełnienie już istniejących o kolejne, a w niektórych 

przypadkach zapewniły stworzenie ich od zera. Najwięcej miejsc, bo 157 utworzono w 

Mielcu, a kolejne 112 w Rzeszowie i 107 w Dębicy. Największe miasta w województwie 

identyfikowały znaczne potrzeby z uwagi na stale rosnącą liczbę mieszkańców.  

Mapa 8 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Działania 
7.4 na tle wskaźnika dotyczącego miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w 
wieku do 3 lat w 2021 r. w gminach województwa podkarpackiego 

 

Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022 oraz danych 
GUS BDL. 

W przypadku interwencji w ramach Poddziałania 6.2.2, w ramach którego prowadzone były 

inwestycje infrastrukturalne, projekty realizowane były przede wszystkim na obszarach 

pozbawionych placówek opieki nad dziećmi do lat 3 (5 na 7 przypadków). Gminy w których 

stworzono nowe placówki automatycznie przestały być „białymi plamami”. Największe 

wartości wskaźnika dotyczącego miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w 

wieku do lat 3 wśród gmin, w których zrealizowano interwencję odnotowano w Rzeszowie i 

Dębicy. Najwięcej nowych miejsc opieki utworzonych w ramach projektów powstało w 

Rzeszowie oraz Sokołowie Małopolskim. 
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Mapa 9 Liczba miejsc objętych wsparciem w ramach Poddziałania 6.2.2 na tle wskaźnika 
dotyczącego miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do 3 lat w 
2021 r. w gminach województwa podkarpackiego 

 

Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022 oraz danych 
GUS BDL. 

W kontekście rosnącej liczby miejsc w żłobkach, warto skonfrontować ten wskaźnik z liczbą 

dzieci potencjalnie mogących te miejsca zająć. Na 1 miejsce w żłobkach lub klubach 

dziecięcych na Podkarpaciu w 2013 r. przypadało w przybliżeniu 24 dzieci (wykres poniżej). 

Dla porównania, średnia dla Polski kształtowała się w granicach 20 dzieci. Z każdym kolejnym 

rokiem w obu badanych jednostkach wskaźnik ulegał redukcji. Wreszcie, w roku 2021 na 

jedno miejsce w podkarpackim przypadało około 6 dzieci (dokładnie 6,2), a średnio w Polsce 

– 5,5. Pozytywna tendencja zbiega się jednak ze spadkiem liczby najmłodszych dzieci, co 

sprawia, że istnieje mniejsza konkurencja o dostępne miejsca w żłobkach. Nie należy jednak 

zapominać, że znaczna część rodziców/opiekunów dzieci pracuje w miastach, dowożąc dzieci 

do tamtejszych przedszkoli ze swoich gmin. Faktyczna liczba dzieci, które przypadają na 

jedno miejsce w danej jednostce terytorialnej, może być większa. 
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Wykres 25 Liczba dzieci w wieku do lat 3 przypadających na 1 miejsce w żłobkach i klubach 
dziecięcych w województwie podkarpackim oraz w Polsce w latach 2013-2021 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Wpływ Programu na dostępność opieki żłobkowej w regionie zweryfikowano poprzez 

osiągnięty w projektach wskaźnik Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3. Ogółem, od początku Programu takich miejsc powstało 2 479 (350 – Poddziałanie 6.2.2 

typ 4, 2 129 – Działanie 7.4)158. Jako typ wspartego obszaru przyjęto klasyfikację według 

stopnia urbanizacji (DEGURBA). Wskaźnik porównano z ogólną liczbą dostępnych miejsc na 

poziomie gmin, według ich poszczególnych typów. W ramach Poddziałania 6.2.2 typ 4 i 

Działania 7.4 najwięcej nowych miejsc powstało na dużych obszarach miejskich (łącznie 942), 

co stanowi 16,3% wszystkich miejsc dostępnych w gminach miejskich w 2021 roku. Z kolei na 

małych obszarach miejskich utworzono 902 miejsca dla dzieci, co daje aż 52,3% ogółu miejsc 

w gminach miejsko-wiejskich. Wreszcie, obszary wiejskie dzięki Programowi zyskały 595 

miejsc (33,5% ogółu dostępnych). Największy wpływ RPO WP 2014-2020 wywarło więc na 

mniejsze obszary miejskie. Biorąc pod uwagę współistnienie innych źródeł dofinansowania, 

interwencja miała dotychczas znaczny wpływ na poprawę dostępności opieki żłobkowej w 

regionie i poprawę ogólnych wskaźników. 

  

                                                           
158 Na podstawie danych z Wniosków o płatność według stanu na dzień 1.04.2022 r. 
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Wykres 26 Liczba miejsc z żłobkach i klubach dziecięcych w gminach miejskich, miejsko-
wiejskich i wiejskich w roku 2021 wraz z liczbą miejsc na dużych obszarach miejskich, 
małych obszarach miejskich oraz obszarach wiejskich utworzonych w ramach Działania 7.4 
i Poddziałania 6.2.2 oraz odsetek wspartych miejsc względem ogółu miejsc na danym 
obszarze 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz WoP (stan na dzień 

31.03.2022 r.). 

Analizując zmiany w dostępności opieki żłobkowej w kontekście interwencji, warto także 

zwrócić uwagę na równomierny rozkład projektów pod kątem typu obszaru w Działaniu 7.4. 

23 projekty są/były realizowane na dużych obszarach miejskich powyżej 50 tysięcy 

mieszkańców. Podobnie, 23 projekty podjęto na małych obszarach miejskich, poniżej 5 

tysięcy mieszkańców. Na obszarach wiejskich wystąpiły zaś 22 projekty. W przypadku 

Poddziałania 6.2.2, 6 z 7 projektów zrealizowano na małych obszarach miejskich i obszarach 

wiejskich. Terytorialny rozkład wsparcia można zatem ocenić jako odpowiedni. Według 

diagnozy zawartej w RPO WP 2014-2020, obszary miejskie w 2013 roku charakteryzowały się 

najlepszą dostępnością opieki żłobkowej. Z uwagi jednak na dużą gęstość zaludnienia 

występującą w miastach oraz postępującą mobilność mieszkańców, dojeżdżających do pracy 

z obszarów wiejskich, wsparcie na rzecz miast było uzasadnione. Obszary wiejskie zostały 

uwzględnione pod kątem liczby projektów w takim samym zakresie, jak pozostałe typy 

obszarów. Biorąc pod uwagę znaczną przewagę gmin wiejskich w województwie, a także 

wciąż niski odsetek dzieci uczęszczających do żłobków na obszarach wiejskich, potrzeby 

tam występujące wciąż pozostają niezaspokojone. Należy zaznaczyć, że pozytywne zmiany 

na obszarach wiejskich pod kątem dzieci objętych opieką w żłobkach w 2021 roku, w dużej 

mierze są zasługą RPO WP 2014-2020. Miejsca realizacji projektów w większości przypadków 

pokrywają się z gminami, w których wzrósł wskaźnik dotyczący odsetka dzieci objętych 

opieką żłobkową (według danych BDL GUS).  
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Zmniejszeniu uległ zasięg „białych plam” jeśli chodzi o dostępność opieki żłobkowej w 

poszczególnych częściach województwa, jednak wciąż są one wyraźnie widoczne i wykluczają 

niektóre obszary z możliwości wsparcia rodziców/ opiekunów dzieci do lat 3, chcących wejść 

lub powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. 

W takich powiatach jak np. bieszczadzki czy leski, osadnictwo jest rozproszone, miejscowości 

są od siebie znacznie oddalone, a co za tym idzie, ograniczona jest komunikacja publiczna, a 

także dostępne oferty pracy. Gminy, bądź podmioty prywatne mogą zatem nie widzieć 

uzasadnienia ekonomicznego lub nie posiadać wystarczającego potencjału, by realizować 

projekty o tematyce żłobkowej na takich obszarach. Alternatywną formą opieki nad dziećmi 

do lat 3, utworzoną z uwagi na braki infrastrukturalne w gminach, wysokie koszty budowy 

żłobków lub ich adaptacji, przekraczające możliwości budżetowe części gmin, jest dzienny 

opiekun. W ramach Działania 7.4 w południowych powiatach (leski, bieszczadzki, brzozowski, 

jasielski, krośnieński, m. Krosno) zrealizowano projekt tworzący miejsca opieki w formie 

dziennego opiekuna, co może świadczyć o większym powodzeniu takich form opieki na 

omówionych obszarach. Ponieważ świadczenie usług dziennego opiekuna nie wymaga takich 

warunków lokalowych, jak w przypadku żłobka, czy klubu dziecięcego (może to być własne 

mieszkanie), z większym powodzeniem sprawdzi się na mniej zurbanizowanych obszarach. 

Na obszarach słabo zurbanizowanych, stanowiących tzw. „białe plamy”, o niskich 

wskaźnikach związanych z dostępnością opieki nad dziećmi do lat 3, w ramach programów 

krajowych należy wspierać rozwój innych niż żłobek form opieki nad dziećmi do lat 3 (np. 

sieć gminnych lub międzygminnych dziennych opiekunów). 

Podsumowując, 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 niewielki 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 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. Co ciekawe, wskaźniki w gminach miejsko-

wiejskich znajdowały się na podobnym poziomie jak w przypadku gmin wiejskich. Na małych 

obszarach miejskich upatrywać można potencjału do dalszego rozwoju opieki nad dziećmi do 

lat 3. 

5.3.3 Wpływ wsparcia na zaspokojenie grup docelowych i uczestników projektów 

Co prawda, efekty wsparcia udzielonego w ramach Poddziałania 6.2.2 typ 4 w skali całego 

województwa nie są znaczące (żłobki wsparte w ramach Programu stanowią 3,3% wszystkich 
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żłobków w regionie159), warto jednak podkreślić, iż każdy wybudowany/rozbudowany 

obiekt stanowił istotne wsparcie dla grupy docelowej w poszczególnych gminach i 

przyczynił się do zaspokojenia ich potrzeb w kwestii pozostawienia dziecka pod 

profesjonalną opieką. W wyniku interwencji utworzono bowiem 350 miejsc opieki, dzięki 

którym około 350 rodzin zyskało nowe możliwości w kwestii podjęcia przez opiekunów 

zatrudnienia lub powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Udzielone 

wsparcie pozwoliło zatem na zwiększenie poziomu aktywizacji zawodowej na terenie 

wspartych gmin, podniesienie statusu materialnego rodzin, które korzystają z usług 

placówek oraz umożliwiło im godzenie życia prywatnego i zawodowego. Jak wynika z 

przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020 oraz rozmowy z 

jednym z beneficjentów w ramach studium przypadku, interwencja umożliwiła stworzenie 

warunków do podjęcia/powrotu do pracy, co znacząco wpłynęło na sytuację zawodową i 

rodzinną osób korzystających z usług wspartych placówek.  

Do ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Działania 7.4, zaliczono dwie grupy osób: 

 rodziców lub prawnych opiekunów dzieci w wieku do 3 r.ż. w przypadku, gdy co 

najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych powraca na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, 

 pracujących oraz przebywających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka. 

Pierwsza wskazana grupa to osoby, które wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim 

lub rodzicielskim i w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Mogły one powróć do 

pracy zarówno w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do lat 3, jak i w ciągu 4 tygodni po 

zakończeniu udziału w projekcie. Osoby w ramach drugiej grupy uczestników projektów w 

dniu przystąpienia do projektu miały być bezrobotne lub bierne zawodowo. Powinny one 

znaleźć pracę lub poszukiwać pracy po opuszczeniu programu, dzięki wsparciu EFS w zakresie 

zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Uczestnik taki powinien podjąć pracę lub 

rozpocząć poszukiwania zatrudnienia w trakcie trwania formy wsparcia dot. miejsc opieki lub 

w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. W przypadku obu omówionych grup 

docelowych wsparcia, istotne było, by dana osoba pracowała lub poszukiwała pracy po 

zakończeniu wsparcia z projektu, a nie tylko w trakcie jego trwania. 

Taki dobór grup docelowych wsparcia był pochodną problemów w województwie 

związanych z dość niską aktywnością zawodową kobiet, które częściej niż mężczyźni 

sprawują opiekę nad najmłodszymi dziećmi. Przeprowadzone studia przypadku wskazują, że 

najbardziej narażone na pozostawanie bez zatrudnienia są kobiety, posiadające co najmniej 

jedno małe dziecko. Przeważnie są to osoby w wieku 25-34 lata. Ograniczona dostępność do 

żłobków w wielu miejscach w regionie sprawiała, że wskazane grupy docelowe borykały się z 

trudnościami, jeśli chodzi o możliwość podjęcia/powrotu do pracy. Jak wynika z wywiadów 

                                                           
159 Stan na 2021 r., wg danych GUS.  



156 

pogłębionych z użytkownikami wsparcia w ramach studiów przypadku, gdy łączenie 

obowiązków opiekuńczych oraz pracy zawodowej okazywało się niemożliwe, koniecznością 

stawała się czasowa dezaktywizacja zawodowa. Rzutowała ona negatywnie na możliwości 

rozwoju zawodowego w wyniku dłuższej przerwy w pracy lub w ogóle późnego wejścia na 

rynek pracy. Podstawową potrzebą tych osób było więc zapewnienie kompleksowej opieki 

swojemu dziecku, co pozwoliłoby im na podjęcie pracy zawodowej. 

W odpowiedzi na wsparcie oferowane w RPO WP 2014-2020 w zakresie opieki żłobkowej 

(Działanie 7.4), zgłosiły się 2332 osoby160. Spośród nich, 2130 osób stanowiły kobiety, a 202 – 

mężczyźni. Powyższy podział odpowiada potrzebom identyfikowanym na etapie 

programowania, dotyczącym większej aktywizacji zawodowej kobiet. Zarówno w przypadku 

kobiet (K) jak i mężczyzn (M), przeważały osoby w wieku 25-34 lata (K – 1524, M – 120). 

Struktura wiekowa osób jest zgodna z omówionymi wcześniej w raporcie wskaźnikami 

zatrudnieniowymi GUS, wskazującymi, że osoby w tym wieku nie są wystarczająco aktywne 

na rynku pracy. Sporą grupę stanowiły także osoby w wieku 35-44 lata (K – 398, M – 71), 

który również może łączyć się (choć w mniejszym stopniu) z obowiązkami rodzicielskimi. 

Osób w wieku 18-24 lat było łącznie 207 (K – 204, M – 3). Najmniej liczną grupę stanowili 

uczestnicy w wieku 45-54 lata (K – 4, M – 8). Do udziału w projektach najchętniej zgłaszały 

się osoby z wykształceniem wyższym – 1520 (K – 1432, M – 88), a następnie policealnym – 

396 (K – 363, M – 33) i ponadgimnazjalnym – 379 (K – 309, M – 70), przy czym względnie 

częściej wykształcenie ponadgimnazjalne posiadali mężczyźni niż kobiety. Wykształcenie 

gimnazjalne wskazało 24 uczestników (K – 18, M – 6), a podstawowe – 13 (K – 8, M – 5). 

Osoby pracujące stanowiły 42% populacji uczestników (980 osób, w tym K – 942, M – 38). 

Wśród osób bezrobotnych w liczniejszej grupie były te, które są zarejestrowane w ewidencji 

urzędów pracy (625 osób, w tym K – 568, M – 57). Bezrobotni niezarejestrowani to 163 

osoby (K – 131, M – 32). Stosunkowo dużą część w grupie niepracujących stanowili bierni 

zawodowo – 564 osoby (K – 489, M – 75). W tym przypadku prawdopodobnie część osób 

stanowiły matki/ojcowie na urlopach wychowawczych. Dość równomierny podział 

uczestników, jeśli chodzi o dwie grupy docelowe wsparcia wskazane w Programie, świadczy o 

właściwym ukierunkowaniu interwencji. W projektach wzięło udział nieco więcej osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo, niż pracujących. Założenia konkursowe odnośnie 

premiowania wsparcia osób bezrobotnych zostały więc wypełnione w większym stopniu niż 

zakładano. Ponadto, ogółem 500 uczestników zamieszkiwało duże obszary miejskie (K – 472, 

M – 28), 1056 osób – małe obszary miejskie (K – 978, M – 78), natomiast 776 osób – obszary 

wiejskie (K – 680, M – 96). Zgłosiła się więc stosunkowo duża liczba rodziców/opiekunów z 

mniejszych miasteczek, gdzie potrzeba dotycząca miejsc w żłobkach jest w znacznym stopniu 

niezaspokojona. Warto dodać, że z obszarów wiejskich pochodziło 521 osób bezrobotnych i 

biernych zawodowo, z małych obszarów miejskich – 613 osób, a z dużych obszarów 

                                                           
160 Wyniki zostały przedstawione na podstawie danych SL. W analizach dotyczących rozkładu cech społeczno-
demograficznych osób uczestniczących w interwencji uwzględniono tylko unikatowych uczestników wsparcia tj. 
usunięto z baz duplikaty numerów PESEL. Dzięki temu, jeśli dana osoba brała udział w więcej niż jednym 
projekcie w niniejszej analizie została uwzględniona tylko raz. 
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miejskich – 218 osób. Odpowiednio na tych terenach status osoby pracującej posiadało 282, 

443 oraz 282 osoby. Względnie najwięcej osób niepracujących pochodziło z obszarów 

wiejskich (67,1% ogółu uczestników z tych terenów), najmniej zaś – z dużych obszarów 

miejskich (43,6%).  

Ankietowani uczestnicy projektów wypowiadali się na temat dopasowania wsparcia do ich 

potrzeb. Odpowiedzi wskazują, że interwencja je zaspokoiła. Na 10-punktowej skali ocen, 

gdzie 1 oznacza „w ogóle niedopasowane”, a 10 – „bardzo dobrze dopasowane do potrzeb”, 

63,7% osób wskazało 10, 14,8% wskazało 9, a 10,6% wskazało 8. Łącznie, 10,8% określiło 

dopasowanie projektu do potrzeb poniżej 7. 

Analizując adekwatność wsparcia oferowanego w Działaniu 7.4, warto odnieść się do opinii 

uczestników projektów, wyrażonych w badaniu ilościowym. 63,7% badanych przyznało, że 

uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do poprawy ich sytuacji związanej z pracą. W 

zdecydowanej większości przypadków udział w projekcie przyczynił się do możliwości 

podjęcia pracy i poprawy sytuacji finansowej rodziny. Wskazywano także na uzyskanie 

cennego czasu wolnego na poszukiwanie ofert pracy oraz uczestnictwo w rozmowach 

rekrutacyjnych. Sytuacja nie uległa poprawie w przypadku 16,6% osób, natomiast 2,9% z nich 

uznało, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić.  

Rozpatrując bardziej szczegółowo zmiany w sytuacji zawodowej badanych osób, sięgnięto do 

zadanego im pytania o zmiany w życiu zawodowym po objęciu dziecka opieką w ramach 

projektu. 36,8% ankietowanych znalazło pracę, 16,1% osób rozpoczęło edukację, kształcenie 

lub samokształcenie, 13,9% osób zaczęło poszukiwanie pracy, a 12% osób zmieniło pracę. 

15,4% osób wskazało na inne zmiany, a dotyczyły one powrotu do pracy, rozwoju swojej 

firmy czy też awansu. Niestety, w przypadku 18,8% badanych nie nastąpiły jeszcze żadne 

zmiany. Na pytanie „Czy na wskazane zmiany miało wpływ to, że dziecko zostało objęte 

opieką?” łącznie 95,1% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. 

W ramach niniejszego badania przeanalizowano także, jak kształtuje się sytuacja zawodowa 

uczestników ze względu na ich cechy społeczno-demograficzne. Z badania ilościowego 

wynika, że sytuacja zawodowa w największym stopniu uległa poprawie wśród osób w wieku 

18-29 lat (72,4% osób w tej kategorii wiekowej poprawiło swoją sytuację)161. Zależność ta nie 

jest jednak istotna statystycznie, a więc poprawa sytuacji zawodowej uczestnika nie zależy 

od jego wieku. Uczestnictwo w projekcie przyniosło zaś największą poprawę w przypadku 

osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym niż podstawowym (80% osób 

w tej kategorii poprawiło sytuację), następnie wśród osób z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym (76,3%), policealnym (63,2%) i wyższym (60,9%)162. Wyniki te są istotne 

statystycznie, istnieje więc zależność między wykształceniem a poprawą sytuacji zawodowej. 

Z kolei biorąc pod uwagę status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu, 

największa poprawa jest zauważalna wśród osób niepracujących: 76,5% osób bezrobotnych 

                                                           
161 W badanu przyjęto następujące kategorie wiekowe: 30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 lat i więcej. 
162 W badaniu przyjęto następującą typologię wykształcenia: gimnazjalne, podstawowe i niższe niż 

podstawowe (ISCED 0-2), ponadgimnazjalne (ISCED 3), policealne (ISCED 4), wyższe (ISCED 5-8). 
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zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, 69,2% osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy oraz 64,5% osób biernych zawodowo 

przyznało, że ich sytuacja związana z pracą uległa poprawie. Wśród osób pracujących 

odsetek tych odpowiedzi wyniósł 55.6%. Istnieje statystyczna zależność pomiędzy statusem 

na rynku pracy, a wpływem projektu na sytuację danego uczestnika. Wśród uczestników z 

niepełnosprawnościami, w 60% przypadków nastąpiła poprawa. Nie zaobserwowano 

istotnych statystycznie różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w obszarze poprawy 

sytuacji zawodowej.  

Pozytywny wpływ interwencji na potrzeby uczestników wsparcia oraz poprawę ich sytuacji 

zawodowej oraz prywatnej był artykułowany także w wywiadach pogłębionych z 

uczestnikami, przeprowadzonymi na rzecz studiów przypadku. W przypadku braku 

możliwości skorzystania z usług żłobków, rodzice/opiekunowie byliby zmuszeni do rezygnacji 

z kariery zawodowej bądź prowadzonych działalności gospodarczych, m. in. z uwagi na brak 

dostępności opieki instytucjonalnej bądź ewentualne koszty opieki nad dzieckiem, jakie 

musieliby ponieść. Zapewniona opieka nad dzieckiem pozwoliła na pracę pełnoetatową i 

znaczną poprawę sytuacji finansowej. 

Jeśli chodzi zaś o poprawę kwalifikacji lub kompetencji, taką korzyść projekt przyniósł 

36,6% badanych. 37,6% osób nie uzyskało tego typu korzyści. Udział w projekcie zazwyczaj 

pozwalał uczestnikom na większą dyspozycyjność i odnalezienie czasu na samorozwój (np. 

poprawa znajomości języków, uczestnictwo w różnego rodzaju kursach doszkalających, 

studia podyplomowe), a to w konsekwencji prowadziło często do awansów zawodowych lub 

możliwości podjęcia nowej pracy. Zdobywanie nowych umiejętności i specjalizacji 

zawodowych zapewniło uczestnikom wsparcia lepszą pozycję na rynku pracy, a było to 

możliwe dzięki uzyskaniu brakującego wcześniej czasu wolnego. Udział w projekcie to 

korzyści nie tylko dla rodziców/ opiekunów, lecz również dla dzieci, które, jak wskazywali 

rodzice, mogą rozwijać się w sposób wszechstronny dzięki ciekawej i bogatej ofercie 

edukacyjnej oraz dzięki kontaktom z innymi dziećmi. 

Biorąc pod uwagę cechy społeczno-demograficzne uczestników wsparcia, uwagę zwraca fakt, 

że według wyników badania ilościowego z uczestnikami projektów, kwalifikacje i 

kompetencje poprawiło 42,5% osób w wieku 18-29 lat. Nieco mniej, bo 34,1% - w wieku 30-

39 lat. W tej grupie wiekowej większość osób nie poprawiła jednak swoich kompetencji/ 

kwalifikacji (39,2%). Istnieje zależność statystyczna pomiędzy grupą wiekową uczestników a 

poprawą ich sytuacji w tym zakresie. Im młodsi uczestnicy, tym częściej podejmują kroki w 

celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku pracy poprzez zdobywanie nowych umiejętności. 

Mając na uwadze poziom wykształcenia ankietowanych, warto odnotować, że 60% 

uczestników z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym niż podstawowe 

przyznało, że dzięki projektowi poprawiło kwalifikacje/ kompetencje. 40,4% osób z 

wykształceniem policealnym również odpowiedziało twierdząco na pytanie. Wśród osób z 

wykształceniem wyższym odsetek takich odpowiedzi wyniósł w 36,7%, a z wykształceniem 

ponadgimnazjalnym – 30,5%. Nie występują jednak statystyczne zależności pomiędzy 
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wykształceniem a poprawą kwalifikacji/ kompetencji uczestników. Udział w projekcie w 

największym stopniu wpłynął na sytuację osób bezrobotnych niezarejestrowanych w 

ewidencji urzędów pracy (38,5%). Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji 

urzędów pracy i biernych zawodowo twierdzącej odpowiedzi udzieliło kolejno 37,3% oraz 

37,6% ankietowanych. W grupie osób pracujących poprawę zauważyło 35,4% badanych. 

Różnice pomiędzy grupami o poszczególnych statusach na rynku pracy są niewielkie, a 

zależności nie są istotne statystycznie w tym zakresie. Spośród osób z 

niepełnosprawnościami, biorących udział w badaniu, żadnej nie udało się poprawić 

kompetencji/kwalifikacji. Nieco wyższy odsetek kobiet (37,1%) niż mężczyzn (30,3%) 

deklaruje poprawę kompetencji/kwalifikacji w wyniku uczestnictwa w projekcie, jednak te 

zależności nie są istotne statystycznie.  

Wsparcie w przypadku znakomitej większości badanych (80,7%) przyczyniło się do poprawy 

ich sytuacji w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Korzyści tej nie odniosło 

6,3% ankietowych osób, zaś 11,7% miało trudności z jednoznaczną odpowiedzią. Jedynie 

1,2% osób stwierdziło, że jest zbyt wcześnie, by to ocenić. W opinii badanych, poprawa miała 

miejsce z uwagi na uzyskanie dostępu do żłobka, który był zlokalizowany w pobliżu miejsca 

zamieszkania, a dodatkowo zachęcała jego dostępność cenowa. Pochodną stała się 

dostępność czasowa rodzica/opiekuna i omówiona wcześniej możliwość poszukiwania lub 

podjęcia pracy oraz rozwoju zawodowego i osobistego.  

Analizując sytuację społeczną uczestników, sięgnięto do rozkładu odpowiedzi w badaniu 

ilościowym także przy uwzględnieniu cech społeczno- demograficznych ankietowanych. W 

przypadku 83,3% osób w grupie wiekowej 18-29 lat, 79,7% osób w grupie 30-39 lat oraz 

68,4% osób w grupie 40-49 lat, uczestnictwo w projekcie przełożyło się na poprawę sytuacji 

odbiorców wsparcia w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Z kolei biorąc pod 

uwagę poziom wykształcenia – poprawę zauważyło 82,7% osób z wykształceniem wyższym, 

80% osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niższym niż podstawowym, 

76,3% osób z wykształceniem ponadgimnazjalnym oraz 75,4% osób z wykształceniem 

policealnym. W przypadku statusu uczestników na rynku pracy, największe korzyści 

osiągnęły osoby pracujące (84,7%), a następnie bierne zawodowo (82,8%), osoby bezrobotne 

niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy (76,9%) i wreszcie osoby bezrobotne 

zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy (72,5%). Przedstawiony powyżej rozkład 

odpowiedzi wskazuje, że rodzice/opiekunowie w najmłodszej grupie wiekowej, z 

wykształceniem wyższym, a także pracujący w chwili przystąpienia do projektu, w 

największym stopniu odczuli pozytywne zmiany (należy jednak zaznaczyć, że nie 

zidentyfikowano istotności statystycznej w przypadku wskazanych powyżej zmiennych). Jeśli 

chodzi zaś o osoby z niepełnosprawnościami, dla 40% z nich projekt przyniósł poprawę 

sytuacji w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym. Podobny odsetek kobiet 

(80,6%) oraz mężczyzn (81,8%) deklaruje, że uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do 

poprawy ich sytuacji w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym, jednak wyniki nie 

są istotne statystycznie.  
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W kontekście dyspozycyjności odbiorców ostatecznych wsparcia i wzrostu ich aktywności na 

rynku pracy, warto przypomnieć, że województwo podkarpackie na etapie programowania 

interwencji charakteryzowało się niską aktywnością zawodową kobiet, w stosunku do innych 

województw. Dane SL2014 wskazują, że spośród 2130 kobiet uczestniczących w projektach, 

a mających status osoby bezrobotnej bądź biernej zawodowo (1188), 827 (69,6%) pracowało 

po zakończeniu projektu163. Jest to bardzo duża liczba, można więc wnioskować, że kobiety 

te mają wewnętrzną motywację i chęć podjęcia pracy, lecz w wielu przypadkach brakuje im 

wsparcia pozwalającego „wykonać pierwszy krok”.  

Warto dodać, że dla wielu osób biorących udział w projektach, korzyścią stała się także 

zmiana sytuacji prywatnej. Takiej odpowiedzi udzieliło 43,2% ankietowanych uczestników 

projektów. Całodzienna opieka nad małym dzieckiem w dużej mierze ogranicza czas wolny 

rodzica/opiekuna. Projekt dał szansę na wzrost samodzielności oraz poczucia własnej 

wartości, na odciążenie od natłoku obowiązków, intensyfikację kontaktów interpersonalnych 

(np. podczas kursów/szkoleń), w tym nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni czy 

codzienne kontakty w pracy. Dla wielu osób budująca była sama możliwość przebywania z 

innymi ludźmi, poza domem. Co ciekawe, część uczestników zauważała korzyści w postaci 

nawiązania znajomości z innymi rodzicami dzieci uczęszczających do żłobków. Osoby 

posiadające bądź zakładające działalność gospodarczą, nawiązywały kontakty biznesowe i 

budowały osobistą markę. Uczestniczki projektów w ramach studiów przypadku wskazywały, 

że dzięki opiece żłobkowej mogły wrócić do pracy/prowadzonych działalności na niemal cały 

etat, zwiększać swoją efektywność i uzyskiwane dochody - co byłoby niemożliwe bez tego 

typu wsparcia. W tym kontekście warto dodać, że 19 osób biorących udział w projektach 

Działania 7.4, po zakończeniu udziału w projekcie rozpoczęło prowadzenie działalności na 

własny rachunek. 

Pod kątem zmiany sytuacji prywatnej uczestników wsparcia dokonano również analizy 

względem cech społeczno-demograficznych osób ankietowanych w badaniu ilościowym. 

Największe zmiany odczuły osoby w wieku 18-29 lat (48,9% ankietowanych), a następnie w 

wieku 30-39 lat (39,6%) i w wieku 40-49 lat (31,6%). Z kolei w przypadku grup osób 

legitymujących się poszczególnymi poziomami wykształcenia, najbardziej sytuacja poprawiła 

się wśród osób z wykształceniem policealnym (47,4%), a następnie wyższym (42,9%), 

ponadgimnazjalnym (40,7%) i gimnazjalnym, podstawowym i niższym niż podstawowe 

(40%). Życie prywatne w znacznym stopniu zmieniło się dla osób bezrobotnych 

niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy – 61,5% ankietowanych wskazało na 

pozytywny efekt w tym zakresie. Nieco mniej, bo 46,1% badanych bezrobotnych 

zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy, zaobserwowało takie zmiany. 44,1% osób 

biernych zawodowo oraz 38,6% pracujących również odczuło poprawę. Niemniej, 

przedstawione powyżej zmienne nie są istotne statystycznie, zatem sytuacja prywatna 

                                                           
163 W analizach dotyczących rozkładu cech społeczno-demograficznych osób uczestniczących w interwencji 
uwzględniono tylko unikatowych uczestników wsparcia tj. usunięto z baz duplikaty numerów PESEL. Dzięki 
temu, jeśli dana osoba brała udział w więcej niż jednym projekcie w niniejszej analizie została uwzględniona 
tylko raz. 
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uczestnika nie zależy od jego wieku, wykształcenia czy statusu na rynku pracy. Taka zależność 

istnieje zaś w przypadku osób z niepełnosprawnościami, w wśród których uczestnictwo w 

projekcie w dużym stopniu (73,8% odpowiedzi) wpłynęło na zmianę sytuacji indywidualnej. 

W większym stopniu projekt wpłynął także na zmianę sytuacji prywatnej kobiet (44,8% 

odpowiedzi) niż mężczyzn (24,2%).  

Pod kątem zmiany sytuacji uczestników projektów przeanalizowano także dane pochodzące 

z SL2014164. Spośród 1352 osób niepracujących, po zakończeniu programu 978 osób (72,3%) 

znalazło pracę, wróciło do pracy po przerwie z bądź pracowało na własny rachunek, 55 

uczestników poszukiwało pracy, a 311 osób nie podjęło żadnej nowej aktywności. Wśród 980 

osób pracujących, 928 osób (94,7%) wciąż pracowało, 4 osoby poszukiwały pracy, 43 osoby 

nie podjęły zaś żadnej nowej aktywności. Powyższe dane są jedną z miar sukcesu interwencji, 

świadczącą o rozmiarach potrzeb, jakie udało się zaspokoić. 

Z założenia interwencja miała oddziaływać na zaniechanie planów migracyjnych 

mieszkańców województwa, z uwagi na lokalizację żłobka w pobliżu miejsca zamieszkania. 

Warto przyjrzeć się potencjalnym planom uczestników wsparcia biorących udział w badaniu 

ankietowym, w sytuacji nie objęcia dziecka opieką w żłobku. Łącznie 20,3% z nich w takiej 

sytuacji prawdopodobnie poszukiwałoby pracy poza województwem podkarpackim. 

Zdecydowana jednak większość, bo 65,1% osób nie miałoby takich planów. W związku z 

uzyskaniem pracy poza województwem podkarpackim, łącznie 69,9% ankietowanych 

przeprowadziłoby się poza województwo. Stosunkowo niewielki odsetek odbiorców 

wsparcia potencjalnie planujących wyjazd może wynikać m. in. z bliskiej obecności dziadków. 

Ograniczenie planów migracyjnych w wyniku projektów, lecz przeważnie do większych 

ośrodków miejskich (z uwagi na lepsze możliwości zarobkowe oraz dobry dostęp do opieki 

nad dziećmi) artykułowane było podczas wywiadów pogłębionych z uczestnikami wsparcia 

na rzecz studiów przypadku. Analizując plany migracyjne uczestników, sięgnięto do rozkładu 

odpowiedzi w badaniu ilościowym także przy uwzględnieniu cech społeczno- 

demograficznych ankietowanych. We wszystkich grupach wiekowych, a także o wskazanym 

poziomie wykształcenia, statusie na rynku pracy, płci i wskazanej niepełnosprawności, 

projekt nie miał wpływu na miejsce zamieszkania uczestników projektów oraz na ich plany 

związane ze zmianą miejsca zamieszkania.  

Ilościowe i jakościowe badanie wśród uczestników wsparcia wskazują ponadto na jeszcze 

jeden aspekt silnie wpływający na ich sytuację, a jest nim uprzywilejowanie osób 

bezrobotnych podczas rekrutacji do projektu. W żłobkach często wymaga się, by oboje 

rodziców pracowało i stanowi to podstawowe kryterium przyjęcia dziecka do placówki. W 

takim przypadku osoby bezrobotne mają ograniczone możliwości poprawy swojej sytuacji 

zawodowej. Uczestnicy zaznaczali, że udział w projekcie wynika z nieotrzymania miejsca w 

                                                           
164 W analizach dotyczących rozkładu cech społeczno-demograficznych osób uczestniczących w interwencji 
uwzględniono tylko unikatowych uczestników wsparcia tj. usunięto z baz duplikaty numerów PESEL. Dzięki 
temu, jeśli dana osoba brała udział w więcej niż jednym projekcie w niniejszej analizie została uwzględniona 
tylko raz. 
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rekrutacji do innego żłobka. Faktem tym można tłumaczyć większą liczbę uczestników 

niepracujących niż pracujących w chwili przyjęcia do projektu. Ponadto, na polepszenie 

sytuacji rodzin wpływają niskie opłaty za sprawowanie opieki nad dzieckiem, nawet w 

porównaniu z tymi, które występują w żłobkach publicznych (funkcjonujących bez 

dofinansowania UE). 

5.3.4 Trafność wsparcia w kontekście regionalnych/inteligentnych specjalizacji 

Wsparcie realizowane w ramach Poddziałania 6.2.2 częściowo wpisuje się w inteligentną 

specjalizację Jakość życia. W ramach tejże specjalizacji promowane są m. in. działania w 

obszarze eko-technologii, zakładające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

(energetyka rozproszona, smart grids, turbiny wiatrowe, turbiny wodne, solary, panele 

słoneczne, kotły na biomasę, geotermia, itd.). W części projektów infrastrukturalnych 

dotyczących placówek opieki nad dziećmi do lat 3 stosowano bowiem rozwiązania, 

wykorzysujące odnawialne źródła energii (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła)165. Służyły 

one nie tylko jako środki minimalizujące negatywny wpływ projektu na środowisko (w myśl 

zasady zrównoważonego rozwoju), ale także obniżeniu kosztów użytkowania wspartej 

infrastruktury. W sposób pośredni specjalizację tę wspierało także merytoryczne kryterium 

jakościowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej, gdyż jednym z ocenianych w 

jego ramach elementów było zastosowanie w projekcie rozwiązań niestandardowych, takich 

jak np. instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła itp. 

5.4 TRWAŁOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, 

beneficjenci realizujący projekty w ramach Poddziałania 6.2.2 zobowiązani byli do 

utrzymania trwałości projektu w okresie 5 lat od daty jego rozliczenia. W tym okresie 

beneficjent nie może dokonać istotnych zmian w projekcie ani zaprzestać swojej 

działalności166. Jak wynika z wywiadów z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020, nie 

odnotowano trudności w związku z zachowaniem trwałości w zrealizowanych projektach. 

Potwierdzają to wyniki badania ankietowego z beneficjentami – 2 respondentów wskazało, 

że wybudowana/ zmodernizowana infrastruktura będzie wykorzystywana przez okres 

dłuższy niż 10 lat, 1 respondent stwierdził, że będzie ona wykorzystywana aż do czasu 

naturalnego zużycia, natomiast 1 respondent nie potrafił jednoznacznie odpowiedzieć na to 

pytanie. Wniosków do analizy trwałości wsparcia dostarczył także wywiad z beneficjentem, 

przeprowadzony w ramach studium przypadku. Infrastruktura wybudowana w ramach 

                                                           
165 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej 
specjalizacji (RIS3).  
166 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. 
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projektu współfinansowanego w Poddziałaniu 6.2.2 (budynek żłobka wraz z wyposażeniem i 

placem zabaw) jest nadal wykorzystywana – z usług placówki korzysta 40 podopiecznych, co 

oznacza, że wszystkie dostępne miejsca są wykorzystywane. Warto zaznaczyć, iż co roku 

liczba rodziców chętnych do skorzystania z usług żłobka znacznie przewyższa limit 

dostępnych miejsc. Zakupiony sprzęt i wyposażenie cechują się wysoką jakością i są wciąż 

wykorzystywane. Aby utrzymać trwałość efektów projektu, oprócz standardowych prac 

porządkowych umożliwiających zachowanie higieny, co roku w czasie wakacji prowadzone są 

działania nazwane przez beneficjenta „tygodniem sprzątającym”, podczas którego 

przeprowadzane są poważniejsze działania remontowe (malowanie ścian, naprawa usterek) 

oraz polerowanie posadzki. Działania te ukierunkowane są na podtrzymanie standardu 

jakości usług świadczonych w żłobku, a także poprawę bezpieczeństwa i komfortu dzieci. 

Powyższe przykłady działań pokazują, iż beneficjenci są świadomi znaczącej roli, jaką pełni 

placówka opieki nad dziećmi i dbają o jak najdłuższe utrzymanie wysokiego standardu 

świadczonych usług.  

Wśród czynników sprzyjających utrzymaniu trwałości wspartej infrastruktury zasadnicze 

znaczenie ma dalsze finasowanie. Jak wynika ze zrealizowanego studium przypadku, władze 

gminy, w której wybudowano żłobek, świadome korzyści z korzystania z jego usług przez 

mieszkańców, postanowiły zachować dość niski poziom opłat (361 zł plus 12 zł dziennie na 

wyżywienie), finansując różnicę w kosztach ze środków budżetu gminy. Ważne jest także 

stałe monitorowanie jakości wykorzystywanej infrastruktury i sprzętu oraz ich bieżąca 

naprawa lub wymiana, co przede wszystkim służy bezpieczeństwu dzieci. Czynnikiem 

pozwalającym na zachowanie trwałości efektów jest także budowanie i zacieśnianie relacji 

między pracownikami oraz rodzicami/opiekunami dzieci, co sprzyja dobrej współpracy i 

buduje pozytywny wizerunek instytucji.  

Kolejnym czynnikiem wpływającym na trwałość wsparcia w zakresie opieki nad dziećmi do 

lat 3 jest wysoki popyt na tego rodzaju usługi. Mimo negatywnych tendencji 

demograficznych (przyrost naturalny na 1000 ludności stopniowo spada od 2018 r., w 2021 r. 

osiągnął poziom -4,05), nie należy spodziewać się, że utworzone miejsca opieki nie będą 

wykorzystywane, nadal bowiem odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach w województwie 

podkarpackim jest dość niski (14,5% w 2021 r.), a najwyższe wartości tego wskaźnika, 

odnotowywane w największych miastach, sięgają jedynie około 30%. Wciąż istnieje zatem 

potencjał do dalszego wykorzystywania miejsc w placówkach167. Ponadto, można 

przewidywać, iż w najbliższych latach z usług podkarpackich żłobków korzystać będą 

ukraińskie dzieci, których rodzice przybyli do Polski w celach zarobkowych lub w wyniku 

wojny w Ukrainie.  

Trwałość projektów w zakresie Działania 7.4 należy rozpatrywać przede wszystkim w 

kontekście utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych 

oraz przez dziennego opiekuna. Miejsca te powinny zostać bowiem utrzymane przez okres 

                                                           
167 Dane GUS BDL.  
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co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej dokładnie w umowie o 

dofinansowanie. Potwierdzeniem utrzymania trwałości jest oświadczenie składane przez 

beneficjenta przy końcowym wniosku o płatność. 

O trwałość projektów zostali zapytani beneficjenci Działania 7.4 podczas badania 

ankietowego. 78,3% z nich uznało, że nie ma ryzyka, iż wymagany w Programie okres 

trwałości nie zostanie zachowany. Ryzyko zostało zaś zidentyfikowane w przypadku 13% 

beneficjentów. Trudności w odpowiedzi miało 8,7% z nich. Do czynników oddziałujących na 

wystąpienie takiego ryzyka badani zaliczyli: brak dofinansowania na prowadzenie placówki 

(4,3%), kryzys spowodowany COVID-19 (4,3%) oraz zamknięcie żłobka przez COVID-19 

(4,3%). Ankietowani najczęściej określali długość wykorzystywania zakupionego sprzętu i 

materiałów do realizacji projektu po zakończeniu działań projektowych jako 5-10 lat (48,7% 

odpowiedzi), a następnie jako 1-5 lat (30,4% odpowiedzi). 13% beneficjentów określiło 

trwałość na okres powyżej 10 lat.  

Warto zaznaczyć, że w zależności od wyposażenia, okres wykorzystywania poszczególnych 

elementów się różni. Większość urządzeń posiada 2-letni okres gwarancyjny od producenta. 

Wykonane prace adaptacyjne zazwyczaj służą powyżej 5 lat. Zabawki oraz inne sprzęty 

ulegają szybszemu zużyciu i prawdopodobnie po około 2 latach od zakończenia projektu 

należy je wymienić. Wywiady przeprowadzone na rzecz studiów przypadku wskazują, że 

zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne i zabawki cechują się wysoką jakością, co pozwoli 

na ich długie użytkowanie. Jak wskazywano, zachowaniu trwałości sprzyjają także regularne 

prace remontowe (np. malowanie ścian, naprawa drobnych usterek). Działanie te 

ukierunkowane są na zachowanie standardu jakości usług świadczonych w żłobku i poprawy 

bezpieczeństwa i komfortu podopiecznych. Zakup wyposażenia dzięki uzyskanemu wsparciu, 

zwiększa potencjał beneficjentów do dalszego rozwoju swoich placówek.  

Jak wynika z badania, nie identyfikuje się problemów z zachowaniem trwałości miejsc 

opieki. Ich utrzymanie będzie możliwe za pomocą środków własnych beneficjentów, dotacji 

celowych z budżetu gminy na każde dziecko oraz dotacji rządowych (np. Program Maluch+). 

Zapotrzebowanie na opiekę żłobkową wciąż jest znaczne, a dobre opinie o placówkach 

powodują rosnące zainteresowanie. Ponadto, rodzice uczestniczący w projektach chętnie 

korzystają z opieki dla kolejnych swoich dzieci. Często zapotrzebowanie wciąż przewyższa 

możliwości placówek, a w gminach trwają dyskusje na temat możliwości otwierania 

kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.  

Jak omówiono wcześniej, zdecydowanej większości uczestników udało się zdobyć 

zatrudnienie bądź aktywnie poszukiwać pracy po zakończeniu projektu. Dość trudno 

uchwytnym aspektem trwałości interwencji jest zaś dalsza aktywność zawodowa 

uczestników projektów. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych, efekty w 

tej postaci w gminach o zakończonym wsparciu są nadal zauważalne. Powrót na rynek pracy 

zapewnił większości osób warunki do dalszego rozwoju, co z dużą dozą 

prawdopodobieństwa pozwoli im na rynku pracy pozostać. Co ciekawe, w niektórych 
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przypadkach dyrekcja żłobków podejmuje działania zachęcające do podejmowania 

aktywności zawodowej mieszkańców, poprzez premiowanie w rekrutacji osób 

zamierzających powrócić do pracy lub podjąć zatrudnienie. 

Nie należy również pomijać trwałości w zakresie kompetencyjnym. Pracownicy 

żłobków/klubów dziecięcych czy dzienni opiekunowie nabyli niezwykle istotne 

doświadczenie, ważne dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i świadczenia wysokiej 

jakości usług.  

W ramach Działania 7.4 beneficjenci mogli korzystać z dodatkowego (do projektów typu 1-3) 

wsparcia w postaci pokrycia uczestnikom projektów kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku/ 

klubie dziecięcym/ u dziennego opiekuna. Jak określono w SZOOP, taką możliwość miały 

osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dzieckiem stanowi 

barierę w dostępie do rynku pracy. Warunek, jaki musiał spełnić uczestnik projektu stanowił, 

że w momencie przyjmowania dziecka do placówki, rodzic/ opiekun korzystał ze świadczeń 

pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1769, z późn. zm.). Do czynników w największym stopniu wpływających na 

trwałość efektów projektów, jest utrzymywanie niskich opłat za korzystanie z usług żłobka 

oraz przynajmniej częściowe dofinansowywanie ich z budżetu gminy. Tego typu działania są 

największym środkiem motywującym rodziców i opiekunów do powierzania dzieci opiece 

żłobkowej. Z badania ilościowego wynika, że z możliwości pokrycia kosztów opieki nad 

dzieckiem uczestnikom projektów w najtrudniejszej sytuacji skorzystało 43,5% 

beneficjentów. Osoby zwolnione z odpłatności przyznawały, że dzięki temu mogły pozwolić 

sobie na zapisanie dziecka do placówki. W związku z powyższym, w ramach FERS 2021-2027 

zaleca się zapewnienie pokrycia kosztów opieki nad dziećmi w instytucjach opieki nad 

dziećmi do lat 3 wobec osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej.  

Wiele żłobków po zakończeniu interwencji musi finansować swoją działalność z własnych 

środków, przez co opłaty mogą wzrosnąć. Ponieważ ogólne zainteresowanie instytucjonalną 

opieką nad najmłodszymi dziećmi jest bardzo duże, nie identyfikuje się ryzyka zamykania 

placówek z powodu braku opłacalności. Zachodzące tendencje demograficzne związane ze 

spadkiem liczby urodzeń w regionie nie są na tyle silne, by w sposób znaczący oddziaływać 

na trwałość projektów i spadek uczestnictwa dzieci w opiece żłobkowej. 

Wśród beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu placówek świadczących 

opiekę nad dziećmi do lat 3, istnieje mniejsze ryzyko niezachowania trwałości projektu. 

Odpowiednia wiedza na temat zarządzania taką działalnością zapewnia możliwość szybkich i 

odpowiednich reakcji na pojawiające się trudności. Podmioty rozpoczynające swoje 

funkcjonowanie po raz pierwszy, dzięki wsparciu z Działania 7.4, mogą napotkać pewne 

bariery lub problemy, których bez odpowiednich kompetencji nie będą w stanie 

przezwyciężyć. Z pewnym ryzykiem może więc wiązać się umożliwianie realizacji projektów 

przez beneficjentów otwierających przy wsparciu unijnym swoją pierwszą placówkę. 



166 

Podmioty wnioskujące o dofinansowanie powinny posiadać stosowne doświadczenie w 

branży, w celu zapewnienia jak największego poziomu trwałości projektów. 

Nie mniej ważnym czynnikiem dla utrzymania trwałości miejsc opieki jest dobra opinia o 

placówce. Z badania wynika, że żłobki/kluby dziecięce bądź dzienni opiekunowie oferowali 

wysokiej jakości usługi, dzięki czemu dobre opinie rodziców/opiekunów, których dzieci tam 

uczęszczały, tworzyły wokół tych miejsc pozytywny wizerunek.  

Pandemia COVID-19 nie wpłynęła w sposób istotny na trwałość projektów. Mimo że czasowe 

zamknięcie żłobków spowodowało pewne problemy, tylko w jednostkowych przypadkach 

oddziaływała negatywnie na końcowe efekty. Taka sytuacja miała miejsce np. w gminie 

Wojaszówka, gdzie zamknięto punkt dziennego opiekuna z uwagi na spadek zainteresowania 

opieką po zakończeniu obostrzeń pandemicznych. 

5.5 EFEKTYWNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3  

Analiza kosztów jednostkowych poniesionych w projektach zrealizowanych w ramach 

Poddziałania 6.2.2 typ 4 ukazała dość duże zróżnicowanie efektywności poszczególnych 

inwestycji. Średni koszt jednego miejsca wspartego w ramach interwencji (biorąc pod uwagę 

całkowite wartości projektów168) to 59 733,39 zł. Rozpatrując koszty jednostkowe osiągnięcia 

wskaźnika w poszczególnych projektach należy wskazać, iż najwyższą efektywnością pod tym 

względem cechowały się projekty realizowane w Rudniku nad Sanem oraz w Sokołowie 

Małopolskim (odpowiednio 21,6 tys. zł oraz 21,1 tys. zł na jedno miejsce). W ramach tych 

projektów utworzono nowe placówki o stosunkowo dużej liczbie miejsc (50 oraz 43). Wysoka 

efektywność projektów wynika z faktu, iż udział niekwalifikowanych wydatków w tychże 

projektach był znikomy, a stworzenie nowych placówek nie wymagało dodatkowych, 

kosztochłonnych działań, takich jak ponadstandardowe roboty budowlane. W przypadku 3 

kolejnych projektów, zrealizowanych w gminach Jedlicze, Dębica oraz w Rzeszowie, koszty 

jednostkowe utrzymane były na średnim poziomie (od 52 tys. do 65 tys.). Jak wynika z 

analizy wniosków o dofinansowanie, projekty te, oprócz zestawu standardowych działań 

zmierzających do stworzenia i wyposażenia placówek, zakładały także poniesienie wydatków 

niekwalifikowanych w wysokości kilkuset tysięcy zł, wynikających z przeprowadzenia działań 

niemieszczących się w katalogu kosztów kwalifikowanych oraz różnic pomiędzy kosztorysem 

ofertowym na etapie przetargów a szacowaną wartością zamówienia. Najniższą 

efektywnością kosztową charakteryzował się projekt zrealizowany w gminie wiejskiej 

Leżajsk, w ramach którego dokonano budowy nowego żłobka wraz z przyłączami i 

instalacjami wewnętrznymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem 

wyposażenia placówki. Koszt jednostkowy utworzenia jednego z szesnastu miejsc opieki 

wyniósł w tym przypadku niemal 273 tys. zł. Tak wysoki koszt spowodowany był 

                                                           
168 Wzięto pod uwagę całkowitą wartość projektów z powodu bardzo zróżnicowanego poziomu dofinansowania 
(od 16% do 85%). Wzięcie pod uwagę jedynie wartości dofinansowania UE lub kosztów kwalifikowalnych nie 
odzwierciedliłoby rzeczywistych kosztów poniesionych na utworzenie 1 miejsca opieki. 
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najprawdopodobniej przez wiele kosztochłonnych wydatków niekwalifikowanych związanych 

głównie z robotami budowalnymi (ich łączna wysokość to ponad 4 mln zł, podczas gdy 

całkowita wartość projektu to prawie 4,4 mln zł). Jak wynika z wniosku o dofinansowanie, z 

uwagi na to, że pozwolenie na budowę obejmowało szerszy zakres prac związanych z 

realizacją przedsięwzięcia, w którym część robót była niekwalifikowana, zastosowano 

metodologię wyliczania kosztów kwalifikowanych do projektu. Do ustalenia odsetka 

wydatków kwalifikowanych wzięto pod uwagę powierzchnię żłobka w stosunku do 

powierzchni całego obiektu (6,06%). Pozostała część wydatków (93,94%) była 

niekwalifikowana. Dodatkowo do kosztów niekwalifikowanych zaliczono m. in. wycinkę 

drzew i karczowanie pni, a także zakup niezbędnego wyposażenia pomieszczenia biblioteki, 

takiego jak, m.in. regały biblioteczne, stoły świetlicowe, krzesła konferencyjne.  

Porównując koszty jednostkowe utworzenia jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z 

analogicznym kosztem w ramach wsparcia Programu Maluch (edycja 2016) – maksymalnie 

37,5 tys.169, należy stwierdzić, iż jedynie w przypadku dwóch projektów zrealizowanych w 

ramach RPO WP 2014-2020 odnotowano większą efektywność niż w przypadku programu 

rządowego. Wyższy średni koszt jednostkowy wskaźnika dotyczącego utworzonych miejsc 

opieki odnotowano natomiast w przypadku projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P 

2014-2020 (tam wzięto jednak pod uwagę jedynie wydatki kwalifikowane)170. 

Z informacji pozyskanych w trakcie badania wynika, iż dalsze zwiększanie efektywności 

wsparcia byłoby utrudnione w przypadku większości projektów. Dwóch z czterech 

respondentów biorących udział w badaniu ankietowym stwierdziło, że koszty poniesione w 

trakcie realizacji projektu były wyższe niż planowano na etapie aplikowania o wsparcie, co 

było spowodowane wzrostem cen materiałów budowlanych i wyposażenia oraz wzrostem 

wydatków niekwalifikowanych. Pozostałych dwóch respondentów nie potrafiło 

odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy respondenci przyznali z kolei, iż raczej nie udałoby się 

osiągnąć tych samych efektów przy niższych kosztach projektu. Podobną deklarację złożył 

beneficjent podczas wywiadu przeprowadzonego w ramach studium przypadku. 

Wyniki badania ankietowego pokazują także, iż jeden z beneficjentów zadeklarował, że brak 

finansowania ze środków RPO WP 2014-2020 skutkowałby rezygnacją z inwestycji, dwóch 

beneficjentów nie potrafiło tego określić, natomiast jeden stwierdził, iż brak wsparcia nie 

prowadziłby do całkowitego porzucenia projektu, jednak skutkowałby koniecznością 

odłożenia w czasie jego realizacji oraz ograniczeniem jego zakresu.  

Jeśli chodzi o Działanie 7.4, efektywność kosztową projektów należy rozpatrywać w oparciu o 

2 wskaźniki. Pierwszym z nich jest Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3. Koszt jednostkowy wyliczony względem wartości dofinansowania UE wyniósł 37 128,14 

                                                           
169 Maksymalny koszt dofinansowania 1 miejsca opieki to 30 tys. zł, przy w ramach Programu dofinansowano 
maks. 80% wartości kosztów realizacji zadania. Maksymalny całkowity koszt stworzenia jednego miejsca opieki 
w ramach Programu wynosił zatem 37,5 tys. zł.  
170 Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-
wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
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zł. Okazuje się więc, że koszt utworzenia 1 miejsca w żłobku wynosi niemal tyle samo, co w 

ramach wspomnianego wcześniej Programu Maluch. Najniższy koszt jednostkowy (poniżej 

20 tys. zł) udało się osiągnąć w projektach: „Rozwój opieki żłobkowej w "Chatce Puchatka"”, 

„Dziecko w żłobku to aktywny zawodowo rodzic” oraz „TĘCZOWE MISIE 2 - utworzenie 25 

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Stalowej Woli”. Warto dodać, że w ramach 

pierwszych dwóch projektów, tworzono nowe podmioty opieki. Dwa z wymienionych 

projektów należały też do tych z najniższą kwotą dofinansowania. Najmniej efektywne 

kosztowo projekty to te, w których koszt utworzenia jednego miejsca wynosił między 80-100 

tys. zł. Przyczyn należy szukać w kosztach najmu lokali, które stanowiły znaczną część 

budżetu projektu, a także w wynagrodzeniach pracowników. 

Efektywność kosztowa utworzenia jednego miejsca opieki została policzona także dla 

poszczególnych typów projektów. Najwyższą efektywnością charakteryzują się projekty typu 

2 (dzienny opiekun) – średni koszt jednostkowy wyniósł w tym przypadku 25 426,82 zł. Ten 

rodzaj wsparcia był jednak najmniej popularny, więc koszt został wyliczony na podstawie 

dwóch realizowanych projektów. Dla 3 typu projektu (nowe miejsca opieki) średni koszt 

wyniósł 37 367,71 zł, natomiast dla 1 typu projektu (nowe podmioty) – 42 312,48 zł. 

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 

od ewentualnych opłat za najem lokalu. Większą efektywnością wyróżniają się projekty, w 

których zakres prac adaptacyjnych jest niewielki (np. z uwagi na odpowiednie 

przystosowanie lokalu), podobnie jak zakres wsparcia bieżących kosztów utrzymania 

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

w postaci zajęć i innych dodatkowych aktywności dla dzieci, czy też utworzenia placu zabaw. 

W raportach z badań o zbieżnej tematyce z Działaniem 7.4 w innych województwach 

wzmiankowano o efektywności kosztowej projektów, dlatego możliwe stało się ich 

wzajemne porównanie. W województwie małopolskim w ramach RPO średni koszt 

utworzenia jednego miejsca opieki nad dzieckiem wyniósł 17 tys. zł, w województwie 

łódzkim – 27 tys. zł, w województwie opolskim – 24 tys. zł, a w województwie śląskim – 

25 tys. zł171. Należy jednak podkreślić, że powyższe wyliczenia we wskazanych 

województwach odnoszą się do różnych ram czasowych. W województwie podkarpackim 

dużą część projektów tworzyły te, które przewidywały kompleksowe adaptacje lokali na 

potrzeby utworzenia nowych miejsc opieki, bowiem w regionie baza żłobkowa wciąż jest 

niewystarczająco rozwinięta. 

Drugim wskaźnikiem, który wzięto pod uwagę, była Liczba osób opiekujących się dziećmi w 

wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie. Koszt wsparcia 1 uczestnika projektu 

                                                           
171 Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do 
osiągnięcia celów w ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy. Raport 
Końcowy. Ewaluacja, 2021, s. 57, 82. 
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ogółem dla wszystkich projektów wyniósł 25 810,55 zł. Tutaj również, jeżeli chodzi o 

najniższe koszty jednostkowe (poniżej 13 tys. zł), wyróżnił się projekt „TĘCZOWE MISIE 2 - 

utworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Stalowej Woli”, a także „Tęczowa 

Dolina” i „Mamo, tato czas do pracy! - Rozwój opieki żłobkowej w Mieście Krośnie”. 

Beneficjenci w badaniu ilościowym zostali zapytani, czy w projekcie wystąpiła sytuacja, w 

której koszt pozyskania wskaźnika okazał się wyższy niż zakładano na etapie wnioskowania o 

dofinansowanie. W przypadku 73,9% odpowiedzi taki problem się nie pojawił. 13% 

ankietowanych odpowiedziało zaś twierdząco. Dotyczyło to w większości wskaźników 

rezultatu. Do przyczyn takiego stanu rzeczy zaliczono różnice w planowanej i osiągniętej 

liczbie uczestników. W przypadku 17,4% badanych, koszt pozyskania wskaźnika okazał się 

niższy niż zakładano. Tutaj z kolei pozytywne różnice dotyczyły wskaźników produktu, a jako 

przyczyny wskazano niższe niż zakładane bieżące koszty funkcjonowania oraz spadek 

wydatków kwalifikowalnych projektu.  

Warto również przytoczyć wyniki badania ilościowego z beneficjentami w kontekście 

realizacji projektu w ogóle, gdyż 75,9% ankietowanych przyznało, że gdyby nie udało się 

pozyskać dofinansowania, skutkowałoby to całkowitą rezygnacją z projektu. 26,1% osób 

miało natomiast trudności z udzieleniem precyzyjnej odpowiedzi. Z kolei zapytani o to, czy 

planowane na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie koszty projektu są/były 

zgodne z poniesionymi, badani w większości przypadków (52,2%) odpowiedzieli twierdząco. 

W przypadku 17,4% ankietowanych koszty byłyby wyższe, i podobnie w przypadku 17,4% - 

niższe. Uzasadniając odpowiedzi o wyższych kosztach, beneficjenci zaznaczali, że wzrosła 

stawka najniższego krajowego wynagrodzenia, a także ogólnie wzrosły pensje pracownicze i 

wzrosły koszty utrzymania budynku. Z drugiej jednak strony niższe koszty w niektórych 

projektach udało się wygenerować dzięki osiągnięciu niższych kosztów bieżącej obsługi 

żłobka w przetargu na prace adaptacyjne, czy też w wyniku pandemii COVID-19 i czasowego 

zamknięcia żłobka. Badani beneficjenci ze stanowczością odpowiadali także, że nie udałoby 

się osiągnąć takich samych efektów projektu przy jego niższych kosztach (87% odpowiedzi). 

5.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia systemu opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3  

Podstawowe założenia dotyczące komplementarności wsparcia EFRR i EFS wynikają z 

Umowy Partnerstwa, w której zaznaczono, iż przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane 

z EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z 

ubóstwem172. W RPO WP 2014-2020 zapisano zaś, iż w zakresie infrastruktury społecznej 

inwestycje muszą być bezpośrednio wykorzystywane przez osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym i ubóstwem, powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i 

deinstytucjonalizacji usług oraz przyczyniające się do rozwoju regionalnego i lokalnego 

                                                           
172 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 2020. 
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poprzez eliminowanie barier przyczyniających się do wykluczenia173. Ponadto, w regulaminie 

naboru wniosków Poddziałania 6.2.2 określono, iż cel projektu dofinansowanego z EFRR 

musi być zgodny z celami EFS w obszarze pomocy społecznej, określonymi w Rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.174 Wyniki analizy 

wniosków o dofinansowanie wskazują, iż wśród celów zrealizowanych projektów 

infrastrukturalnych wskazywano zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia wśród osób 

mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do 

lat 3. Ponadto, beneficjenci wykazywali we wnioskach planowane do realizacji wskaźniki 

produktu Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastrukturze edukacyjnej. Wskazuje to na powiązanie projektów z celem Działania 7.4 

tj. ze zwiększeniem poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku 

pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. 

Zachętą do zapewnienia komplementarności podejmowanych przez beneficjentów działań 

do projektów finansowanych z EFS było także jedno z jakościowych kryteriów 

merytorycznych, które punktowało dodatkowo projekty, w ramach których przewidziano 

zastosowanie preferencji w zakresie korzystania z infrastruktury/wyposażenia powstałej w 

wyniku realizacji projektu (np. w regulaminie rekrutacji dzieci do oddziałów żłobkowych) dla 

grup niedostatecznie reprezentowanych, ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji, w tym osób ze społeczności marginalizowanych (objętych wsparciem z 

EFS). Jak wynika z analizy dokumentacji zamieszczonej na stronach internetowych placówek 

wspartych w ramach Poddziałania 6.2.2, preferencje te są zachowywane. W trakcie 

rekrutacji w sposób preferencyjny traktuje się bowiem dzieci z niepełnosprawnością, dzieci z 

rodzin wielodzietnych, dzieci wychowywane przez samotnego rodzica/opiekuna, dzieci 

rodzica/opiekuna, wobec którego orzeczono stopień niepełnosprawności bądź całkowitą 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, a także dzieci rodzica/opiekuna, który zrezygnował 

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą 

legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

W ramach zasad realizacji Poddziałania 6.2.2 typ 4 zapewniono podstawową 

komplementarność, rozumianą jako spójność z celami EFS. Nie wprowadzono natomiast 

mechanizmów, które wprost wymagałyby powiązania projektów finansowanych ze środków 

EFS i EFRR. Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, taki sposób zagwarantowania 

komplementarności nie ograniczał w nadmierny sposób działań wnioskodawców i nie 

narzucał im konieczności realizacji projektów miękkich we wspartych placówkach. 

Rozwiązanie to należy uznać za słuszne – bezwzględny wymóg realizacji działań 

współfinansowanych w ramach EFS we wspartych obiektach najprawdopodobniej byłby dla 

wnioskodawców dodatkowym wyzwaniem (finansowym i organizacyjnym), który mógłby 

                                                           
173 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do 
Uchwały nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021 r.  
174 Regulamin konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.2.2 (nr 
RPPK.06.02.02-IZ.00-18-001/15).  
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przyczynić się do zmniejszenia zainteresowania aplikowaniem o wsparcie z uwagi na 

potencjalne ryzyka, takie jak brak środków na wkład własny na projekty miękkie czy 

nieotrzymanie dofinansowania w trakcie naboru dla tychże projektów. Doświadczenia innych 

regionów, które zastosowały wymogi bezpośredniego powiązania projektów 

współfinansowanych z EFRR i EFS w ramach np. projektów rewitalizacyjnych pokazują, że 

mogą one spowodować znaczące trudności w realizacji projektów. Zdarzały się bowiem 

sytuacje, w których wnioskodawcy otrzymywali środki finansowe na realizację projektu 

infrastrukturalnego, lecz nie udało im się wziąć udziału lub zdobyć wsparcia w konkursie w 

ramach EFS. Doprowadziło to do konieczności zmiany zapisów programów, 

wprowadzających możliwość dopuszczenia komplementarności inwestycji 

infrastrukturalnych z działaniami zgodnymi z celami EFS w zakresie włączenia społecznego i 

walki z ubóstwem, umożliwiając tym samym powiązanie projektów współfinansowanych z 

EFRR z projektami finansowanymi z innych źródeł175.  

Mimo braku wymogu powiązania projektów finansowanych z obu funduszy w ramach 

jednego obiektu, w przypadku aż 3 z 7 projektów zrealizowanych w ramach Poddziałania 

6.2.2 wsparte placówki były miejscem realizacji projektów z Działania 7.4. Stało się tak w 

przypadku projektów realizowanych w Rzeszowie, gminie Jedlicze oraz gminie Sokołów 

Małopolski. Projekty te są przykładem najwyższego stopnia komplementarności. W pierwszej 

kolejności w ramach projektów infrastrukturalnych wybudowano i wyposażono placówki 

świadczące usługę opieki nad dziećmi do lat 3. Celem projektów było zwiększenie 

dostępności do tego rodzaju usług oraz zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia wśród 

osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad 

dzieckiem. Nowe budynki stały się następnie miejscem realizacji projektów Działania 7.4, w 

ramach których stworzono nowe miejsca opieki, zakupiono pomoce naukowe i zabawki, 

zatrudniono wykwalifikowany personel oraz opłacono koszty funkcjonowania placówki. 

Przeprowadzone działania uzupełniały się wzajemnie, a ich realizacja odpowiadała na 

zidentyfikowane potrzeby w sposób kompleksowy. Wybudowana infrastruktura stworzyła 

bowiem komfortowe warunki do utworzenia miejsc opieki w żłobku, co z kolei dało szansę 

na podjęcie aktywności zawodowej rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3. Realizacja 

obu rodzajów projektów w jednej placówce umożliwiła zaistnienie efektu synergii dzięki 

dopełniającym się, komplementarnym działaniom, pozwalającym na zapewnienie 

wysokiego standardu opieki. Warto zauważyć, iż podmioty realizujące pary projektów 

komplementarnych posiadały wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów 

współfinansowanych ze środków unijnych. Uwagę zwraca zwłaszcza jeden z beneficjentów, 

który jest przedsiębiorstwem prowadzącym sieć żłobków, przedszkoli oraz zespołów 

żłobkowo-przedszkolnych – łącznie jest to 25 placówek w trzech województwach. Wydaje 

się, zatem, iż bezpośredniej komplementarności działań należy spodziewać się w pierwszej 

kolejności właśnie od tych wnioskodawców, którzy mają doświadczenie w realizacji 

                                                           
175 Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014-2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą 
regionu, ECORYS Polska Sp. z o.o. 
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projektów zewnętrznych, odpowiedni potencjał organizacyjny i finansowy oraz którzy są 

świadomi swoich możliwości oraz potrzeb występujących w gminie. 

Ponadto, można mówić o wzajemnej komplementarności projektów realizowanych w 

ramach EFRR i EFS na poziomie osiągania celu w ramach poszczególnych gmin (np. Rzeszów, 

Dębica, Sokołów Małopolski) i powiatów czy też całego województwa, bowiem wszystkie 

zrealizowane projekty przyczyniły się do zwiększenia dostępności do opieki nad dziećmi do 

lat 3 oraz dały możliwość podjęcia pracy/powrotu do pracy po urodzeniu dziecka.  

O komplementarność swoich projektów zostali zapytani beneficjenci Poddziałania 6.2.2 typ 4 

oraz Działania 7.4. Na pytanie ankietowe „Czy w placówce objętej projektem jest lub był 

realizowany projekt/wsparcie w zakresie opieki żłobkowej współfinansowany z 

zewnętrznych źródeł?”, twierdząco odpowiedziało 25% badanych z Poddziałania 6.2.2, 

wskazując na realizację projektu z Działania 7.4. 50% ankietowanych realizowało zaś projekt 

w ramach Programu Maluch/Maluch+. Z kolei beneficjenci realizujący projekty w Działaniu 

7.4, na ww. Program wskazali w 60,9% odpowiedzi. 4,3% ankietowanych wskazało zaś na 

Poddziałanie 6.2.2, a kolejnych 4,3% - na inne źródło finansowania. Uczestnicy badania 

zostali również poproszeni o opis powiązania obu komplementarnych projektów. Wskazywali 

oni, że dany projekt infrastrukturalny wspiera funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki, 

bądź z drugiej strony – zrealizowany komplementarny projekt „miękki” zapewnia miejsca 

opieki dla dzieci. Części inwestycyjne (prace budowlane) były realizowane np. z Programu 

Maluch/Maluch+ lub Poddziałania 6.2.2 typ 4, a części „miękkie” z Działania 7.4 

(wyposażenie, bieżąca działalność). Ankietowani podkreślali, że dzięki realizacji obydwu 

projektów, udało się utworzyć większą liczbę miejsc, uzyskać pozytywny efekt jeśli chodzi o 

wsparcie rodziców, np. pod kątem obniżenia kosztów pobytu dziecka w żłobku. Ponadto, 

badanym podmiotom (Działanie 7.4) zadano pytanie o inne działania na obszarze realizacji 

projektu współfinansowanego z EFS. 26,1% z nich wskazało, że podjęte zostały działania 

stanowiące uzupełnienie działań realizowanych w projekcie, w 26,1% przypadków 

zrealizowano działania wzmacniające efekty projektu współfinansowanego z EFS, a w 

przypadku 17,4% - podjęte działania stanowiły konkurencję dla działań realizowanych w 

projekcie. Beneficjenci wskazywali na: dodatkowe zajęcia, wycieczki i atrakcje, marketing, 

promocję opieki żłobkowej i jej wpływu na rozwój dzieci, a także na działania z programu 

Maluch+, które pozwoliły przygotować placówkę pod względem techniczno-budowlanym 

oraz utworzyć plac zabaw, i wreszcie na inne projekty w tym obszarze współfinansowane z 

EFS. Na pytanie o źródła finansowania działań wpływających na te realizowane w projekcie 

współfinansowanym z EFS, ankietowani odpowiadali najczęściej, iż były to środki własne 

(40% odpowiedzi), środki pochodzące z RPO WP 2014-2020 (30%) oraz środki z programów 

rządowych (20%). 

Jak wynika z badania ilościowego z beneficjentami oraz analiz poszczególnych projektów, 

działania realizowane w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie opieki żłobkowej mogły być 

także uzupełnione finansowaniem w ramach programu rządowego Maluch/Maluch+. Stało 
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się tak np. w przypadku projektu w ramach Poddziałania 6.2.2 typ 4, dotyczącego rozbudowy 

żłobka w gminie Ustrzyki Dolne, w ramach którego jednym ze źródeł finansowania były 

środki z Programu Maluch – edycja 2016 w wysokości 982 518,00 zł. Również projekty w 

ramach Działania 7.4 realizowane były w sposób komplementarny do Programu 

Maluch/Maluch+, na przykład projekt pn. „Rozwój opieki żłobkowej w gminie Korczyna”, 

gdzie wybudowano żłobek z programu krajowego, a następnie podjęto działania w ramach 

EFS176. Ponadto, wsparcie z rządowego programu jest komplementarne wobec działań RPO 

WP 2014-2020 na poziomie osiągania celu, jakim jest zwiększenie dostępności do opieki nad 

dziećmi do lat 3 i umożliwienie powrotu rodziców/opiekunów do aktywności zawodowej. 

Niemniej, z badania wynika również, że omawiany program był niejako wsparciem 

konkurencyjnym dla działań RPO WP w zakresie opieki żłobkowej. W ramach poszczególnych 

modułów zapewniał on wsparcie zarówno na tworzenie nowych miejsc opieki, 

dostosowywanie istniejących i funkcjonowanie tychże miejsc177. W trakcie wywiadów 

wskazywano na problem wzajemnej „kanibalizacji” obu źródeł finansowania działań na rzecz 

dzieci do lat 3. Z jednej strony wsparcie zostało rozproszone (RPO), a z drugiej strony 

scentralizowane (Maluch/Maluch+). Główną różnicą, jaka istniała między obiema formami, 

było szczególne wyróżnienie osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w ramach RPO 

WP 2014-2020. Należy podkreślić, że FEP 2021-2027 nie przewidują wsparcia opieki 

żłobkowej z uwagi na odgórną decyzję o przeniesieniu go na poziom krajowy. Działania w 

nowym programie dla województwa podkarpackiego skupią się więc na opiece 

przedszkolnej.  

5.7 Ocena realizacji ZASAD HORYZONTALNYCH w zakresie wsparcia systemu opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3  

Beneficjenci realizujący projekty infrastrukturalne w ramach Poddziałania 6.2.2 byli 

zobowiązani do realizacji zasad horyzontalnych. Jak wynika z przeprowadzonego badania 

ankietowego, dwóch z czterech beneficjentów zadeklarowało, że podczas opracowywania 

projektu brało pod uwagę zasadę równości szans i niedyskryminacji i była ona dla nich 

istotna i średnio istotna (dwóch respondentów nie pamiętało szczegółów), natomiast w 

przypadku zasady zrównoważonego rozwoju trzech z czterech beneficjentów stwierdziło, że 

brało ją pod uwagę przy projektowaniu inwestycji, przy czym dla jednego beneficjenta była 

ona bardzo istotna, dla drugiego – średnio istotna, a trzeci z nich nie potrafił odpowiedzieć 

na to pytanie. Tylko jeden z beneficjentów przyznał, że w związku z realizacją zasady 

zrównoważonego rozwoju doświadczył trudności/ograniczeń w trakcie wdrażania projektu.  

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów z przedstawicielami IZ RPO WP 2014-2020, w 

ramach zrealizowanych inwestycji 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 

                                                           
176 GMINA REALIZUJE PROJEKT „ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W GMINIE KORCZYNA”  
177 Program Maluch+  

https://korczyna.pl/aktualnosc-122-gmina_realizuje_projekt_rozwoj_opieki.html
https://www.gov.pl/web/rodzina/programy-i-projekty-program-maluch
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wózkach. We wszystkich wspartych obiektach stosowano podjazdy, pochylnie i dźwigi 

osobowe, a pomieszczenia, w tym zwłaszcza łazienki, pozbawiane były barier w postaci 

wysokich progów i wyposażane w urządzenia uwzględniające potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami. 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. W tym celu beneficjenci prowadzili 

działania poprawiające efektywność energetyczną obiektu oraz obniżające koszty utrzymania 

budynku, np. poprzez zapewnienie odpowiedniej izolacji cieplnej, instalowanie wentylacji z 

rekuperacją, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele 

fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Realizacji zasady zrównoważonego rozwoju sprzyjało także 

zastosowane kryterium merytoryczne, dodatkowo punktujące projekty, w których 

przewidziano prace budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniającego się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. 

W przypadku Działania 7.4, ankietowani beneficjenci w 95,7% przypadków przy 

opracowywaniu projektu brali pod uwagę zasadę równości szans i niedyskryminacji oraz w 

87% przypadków – zasadę zrównoważonego rozwoju. Kwestia równości szans, 

niedyskryminacji i równouprawnienia płci była bardzo istotna/istotna dla osiągnięcia celów 

projektu łącznie dla 68,2% z nich, średnio istotna dla 9,1%, natomiast mało/bardzo mało 

istotna dla 22,7% ankietowanych. Z kolei zasada zrównoważonego rozwoju miała bardzo 

istotne/istotne znaczenie dla 65% badanych, średnio istotne dla 10%, a mało istotne dla 

20%. Na pytanie o trudności związane z realizacją zasad horyzontalnych beneficjenci 

najczęściej odpowiadali, że takie (raczej) nie wystąpiły (90,9% - równość szans i 

niedyskryminacja, 90% - zasada zrównoważonego rozwoju). Badani nie stosowali zaś w 

swoich projektach mechanizmów racjonalnych usprawnień.  

Beneficjenci Działania 7.4 byli zobligowani do monitorowania wskaźnika Liczba obiektów 

dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dotyczył on obiektów, które 

zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania 

umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier 

architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z 

niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi178. W przypadku 44 projektów nie 

założono wartości docelowych dla tego wskaźnika. Dla 22 projektów planowano dostosować 

jeden taki obiekt, natomiast wskaźnik udało się dotychczas wykonać w 20 projektach. W 2 

projektach założono wartość docelową 2 i w obu przypadkach obiekty te udało się 

dostosować. 

Dodatkowo monitorowaniu podlegał wskaźnik Liczba projektów, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Racjonalne 

                                                           
178 Regulamin konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-016/18. 
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usprawnienia, (np. tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie 

infrastruktury, osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia), założono tylko w 

1 projekcie, lecz dotychczas wskaźnik nie został wykonany. 

W Działaniu 7.4 stosowano również monitoring wskaźnika Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Wartości docelowe zostały 

założone w 5 projektach, z czego w 4 z nich była to wartość 1 (we wszystkich została 

osiągnięta), a w 1 projekcie – wartość 2 (została osiągnięta). 

Ponadto, kryteria wyboru projektów zobowiązywały wnioskodawców do zachowania 

zgodności projektu z polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i 

niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Ponadto, wnioskodawcy musieli 

zawrzeć w WoD informację o stosowaniu Standardów dostępności, gdyż była ona 

przedmiotem oceny IOK.  

W badaniu zidentyfikowano problem w postaci objęcia opieką żłobkową dzieci z 

niepełnosprawnościami. Pomimo przystosowania jednej z placówek oraz informacji o 

możliwości objęcia profesjonalną opieką dziecka z niepełnosprawnościami, udało się przyjąć 

tylko 1 dziecko. Beneficjent zaznaczał, że dzieci do 3 r.ż. intensywnie się rozwijają i 

diagnozowane są jedynie te niepełnosprawności, które widoczne są od urodzenia.  

Podsumowując, obowiązek wypełniania zasad horyzontalnych w przypadku wsparcia w 

zakresie opieki żłobkowej został zapewniony w Programie w odpowiedni sposób. 

Wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie jedynie w przypadku wskazania w WoD, 

że zasady te 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 został zobligowany do 

przedstawienia analizy uwzględniającej sytuację mężczyzn i kobiet na danym obszarze oraz 

ocenę wpływu projektu na sytuację płci. Tego typu analiza stanowiła podstawę do 

planowania działań i doboru instrumentów, adekwatnych do zidentyfikowanych problemów. 

Ponieważ to kobiety w województwie podkarpackim znajdowały się w trudniejszej sytuacji 

na rynku pracy niż mężczyźni, realizacja tej zasady pozwalała kobietom na równy dostęp do 

zasobów. 

5.8 ZALECENIA dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie wsparcia systemu 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Pozytywne efekty wsparcia oraz wciąż niezaspokojone potrzeby w kwestii dostępności do 

usług opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie pokazują, że warto kontynuować wsparcie 

dotyczące infrastruktury żłobkowej. Jak wynika z Umowy Partnerstwa179, w przyszłym 

okresie programowania, wsparcie infrastrukturalne opieki nad dziećmi do lat 3 będzie 

                                                           
179 Umowa partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, 2022, s. 164. 
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realizowane na poziomie centralnym w ramach Programu Maluch+ oraz w ramach 

Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Z przeprowadzonego badania 

wynika, iż szeroki zakres działań możliwych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2 

został oceniony pozytywnie przez beneficjentów, niemniej jednak w Programie 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 

przyniosłoby korzyści 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 rozważenie możliwości łączenia inwestycji infrastrukturalnych dotyczących 

placówek opieki żłobkowej i przedszkolnej w ramach jednego projektu w ramach Programu 

Maluch+ lub innej inicjatywy, finansowanej z Krajowego Programu Odbudowy i Odporności 

lub środków krajowych.  

43,5% beneficjentów Działania 7.4, biorących udział w badaniu ilościowym skorzystało z 4 

typu projektu (pokrycie kosztów opieki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji). Z 

badania wynika, że zwolnienie z odpłatności za opiekę nad dzieckiem w żłobku/ klubie 

dziecięcym/ u dziennego opiekuna w ramach Działania 7.4 było czynnikiem zachęcającym, a 

nawet przesądzającym o przystąpieniu rodzica/ opiekuna do rekrutacji. O ile część 

uczestników mogła sobie pozwolić na uiszczanie minimalnych opłat w ramach projektu, dla 

niektórych była to bariera uniemożliwiająca posłanie dziecka do żłobka. Należy mieć na 

względzie, że wiele rodzin, w tym wielodzietnych, a także samotnych rodziców, z trudem 

radzi sobie finansowo, nie widząc szans na wyjście z niekorzystnej sytuacji finansowej. 

Wszelkie opłaty, jakie należy uiścić w miejscu opieki nad dzieckiem do lat 3, wykluczają 

możliwość jego uczęszczania do takiej placówki, a co za tym idzie, rodzic nie może pozwolić 

sobie na poszukiwania pracy. 

Zaleca się zapewnienie pokrycia kosztów opieki nad dziećmi w instytucjach opieki nad 

dziećmi do lat 3 wobec osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej. 

Zwolnienie rodziców/opiekunów prawnych z kosztów powinno być realizowane przez 

podmioty korzystające z zewnętrznego wsparcia finansowego w ramach dostępnych w latach 

2021-2027 programów krajowych. 

Interwencja pozwoliła ograniczyć występowanie „białych plam” na mapie województwa pod 

kątem dostępności opieki żłobkowej. Wciąż jednak widoczne są miejsca, szczególnie we 

wschodniej i południowo-zachodniej części województwa, w których brakuje jakichkolwiek 

form opieki instytucjonalnej nad dziećmi do lat 3. Przyczyn należy upatrywać m. in. w 

mniejszej gęstości zaludnienia, rozproszonym osadnictwie, wiejskim, rolniczym lub górskim 
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charakterze obszarów, na których tworzenie placówek jest nieuzasadnione ekonomicznie. 

Silny kontrast między obszarami mniej zurbanizowanymi a średnimi i dużymi miastami 

prowadzi do wniosku, że na tych pierwszych terenach należy dążyć do rozwoju innych form 

opieki nad dziećmi do lat 3, niż żłobek czy klub dziecięcy. 

Zaleca się, by na obszarach słabo zurbanizowanych, stanowiących tzw. „białe plamy”, o 

niskich wskaźnikach związanych z dostępnością opieki nad dziećmi do lat 3, wspierano 

rozwój innych niż żłobek i klub dziecięcy form opieki nad dziećmi do lat 3 (np. sieć gminnych/ 

międzygminnych dziennych opiekunów). 

6 OCENA WPŁYWU INTERWENCJI W ZAKRESIE WSPARCIA 

UCZESTNICTWA W PROGRAMACH ZDROWOTNYCH  

6.1 LOGIKA INTERWENCJI – uczestnictwo w programach zdrowotnych 

Interwencja w ramach Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie (PI 8vi) 

miała odpowiedzieć na zdiagnozowany problem niedostatecznego stanu zdrowia 

mieszkańców w województwie podkarpackim, który jednakże i tak jest lepszy niż u ogółu 

Polaków180. Jak wskazano w RPO WP 2014-2020, mimo spadku liczby osób biernych 

zawodowo z powodu choroby lub niepełnosprawności, choroba lub niepełnosprawność w 

2012 r. stanowiła 15,1% wśród wszystkich przyczyn bierności zawodowej na Podkarpaciu 

(w kraju 14,8%)181. Najczęstsze przyczyny zgonów na Podkarpaciu to choroby układu 

krążenia i nowotwory oraz przyczyny zewnętrzne (zamierzone samookaleczenia, wypadki 

komunikacyjne, upadki)182. Jednocześnie zgłaszalność na badania przesiewowe w ramach 

krajowych programów zdrowotnych kształtuje się wśród mieszkańców województwa na 

poziomie zazwyczaj niższym niż średnia krajowa183, a poza nielicznymi przypadkami 

(Samorząd Województwa i Miasto Rzeszów), nie są w ogóle realizowane programy 

zdrowotne i profilaktyczne dotyczące najczęściej występujących schorzeń. 

W ramach RPO WP 2014-2020 zaplanowano pierwotnie różnorodne typy interwencji, takie 

jak: 

                                                           
180Podkarpackie - ochrona zdrowia, stan z dn. 24.10.2013 r. (za: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021r.) 
181 Dane dostępne w Bank Danych Lokalnych GUS (za: Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021r.) 
182„Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2009-2011”,J. Jagiełło-
Kotwica, H. Zięba, Rzeszów 2012, s. 246. (za: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w 
Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021r.) 
183 Krajowe Strategiczne Ramy Polityki w Obszarze Ochrony Zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 
2012, projekt, (za: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2021r.) 

https://monitoruj.podkarpackie.pl/ochrona-zdrowia.html
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1. Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

szkodliwych, przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym 

obciążeniu dla zdrowia – projekty realizowane we współpracy z pracodawcami;  

2. Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej, 

dotyczące w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia, 

układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita 

grubego, piersi, szyjki macicy; 

3. Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu – w szczególności nowotwór płuc; 

4. Wypracowanie i wdrażanie we współpracy z pracodawcami programów 

profilaktycznych w zakresie chorób zawodowych; 

5. Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom w wieku 

aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności zawodowej. 

Ostatecznie odstąpiono od realizacji większości tych założeń, pozostawiając w SZOOP jeden 

typ projektów – wdrażanie programów profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania 

raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Powodem był brak RPZ zakładającego realizację 

działań prozatrudnieniowych, które przyczyniają sią do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia 

(wsparcie rehabilitacyjne, kursy przekwalifikowujące). Z uwagi na konieczność 

potwierdzenia, że program zdrowotny dotyczący profilaktyki nowotworu płuc realizowany w 

ramach PO WER może być również wdrożony w ramach RPO WP, odstąpiono też od 

przeprowadzenia konkursu dotyczącego profilaktyki nowotworu płuc. Jednocześnie, we 

względu na pandemię COVID-19 zmieniły się priorytety w RPO WP 2014-2020 i 40% środków 

z Działania 7.6 przesunięto na nowe instrumenty mające na celu dofinansowanie 

wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej podkarpackich 

przedsiębiorstw.  

Trafność udzielonego wsparcia, mimo jego znacznego okrojenia tematycznego, należy ocenić 

wysoko pod względem rodzaju i zakresu świadczonych usług. Realizacja projektów w 

zakresie profilaktyki raka piersi, szyjki macicy oraz raka jelita grubego wynika z wysokiej 

zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz jednocześnie niskiego poziomu zgłaszalności na 

badania profilaktyczne. Potrzeba realizacji takich przedsięwzięć wynika z potrzeb opisanych 

w Onkologicznych Mapach Potrzeb Zdrowotnych dla województwa podkarpackiego.  

Oczekiwanym efektem wsparcia w ramach Działania 7.6 jest utrzymanie pracowników w jak 

najlepszej kondycji psychofizycznej na rynku pracy przy jednoczesnym ułatwieniu powrotu 

do pracy osobom w wieku aktywności zawodowej (zgodnie z PI 8vi).  

Poniżej przedstawiono logikę interwencji RPO WP 2014-2020 w obszarze wsparcia 

programów zdrowotnych.  
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Rysunek 4 Logika interwencji w zakresie uczestnictwa w programach zdrowotnych (Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w 
regionie; PI 8vi) 

 

Źródło: opracowanie własne.
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W Działaniu 7.6 przewidziano szeroki katalog typów beneficjentów – wszystkie podmioty, z 

wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: POZ w tym prywatne i publiczne 

jednostki świadczące usługi medyczne, organizacje pozarządowe z doświadczeniem w 

działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych, podmioty ekonomii społecznej. Spośród 8 

unikalnych beneficjentów większość (7) stanowią niepubliczne podmioty lecznicze, a jeden 

to NGO. W części projektów wykorzystano dodatkowo potencjał partnerów – choć w 4 na 9 

projektów podmiot leczniczy realizował projekt samodzielnie. Partnerzy byli obecni w 3 na 4 

projektach w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy (np. Federacja Stowarzyszeń 

"Amazonki", Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym) – do czego przyczyniło się kryterium premiujące projekty 

realizowane w partnerstwie pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz 

co najmniej jedną organizacją pozarządową, której działalność statutowa jest związana z 

upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach 

diagnostycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi / raka szyjki macicy. Analiza 

zakresu zadań partnerów wskazuje na prawidłowe wykorzystanie ich potencjału – wiedzy 

merytorycznej, rozpoznania i zaufania w środowisku. Katalog potencjalnych beneficjentów 

wskazanych w SZOOP można zatem uznać za odpowiedni. Z kolei wśród projektów z zakresu 

profilaktyki raka jelita grubego (nabór z 2018 roku) zawiązano jedynie jedno partnerstwo 

między dwiema placówkami medycznymi.  

Podsumowując, teoria zmiany wsparcia (logika interwencji) w zakresie uczestnictwa w 

programach zdrowotnych okazała się trafna. Ze względu na okrojenie zakresu działań w PI 

8vi, wsparcie nie odpowiada kompleksowo na wszystkie zdiagnozowane w regionie potrzeby 

i problemy, natomiast interwencja w postaci programów zdrowotnych w zakresie 

profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego została zaprojektowana 

prawidłowo biorąc pod uwagę skalę problemu, grupy docelowe, typy beneficjentów oraz 

rodzaj i zakres świadczonych usług. 

6.2 SKUTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach 

zdrowotnych  

6.2.1 Ocena stopnia osiągnięcia zidentyfikowanych na etapie programowania celów RPO 

WP 2014-2020  

W Działaniu 7.6 zorganizowano trzy nabory, przy czym pierwszy, w grudniu 2016 roku, został 

unieważniony, z uwagi na konieczność dostosowania zapisów Regulaminu konkursu do 

nowego SZOOP RPO WP 2014-2020. Nabór został ponownie ogłoszony już w styczniu 2017 r. 

W ramach tego nabory realizowane są 4 projekty dotyczące przede wszystkim profilaktyki 

raka szyjki macicy oraz raka piersi184. W trzech projektach zakończono realizację rzeczową. 

                                                           
184 W jednym z projektów działania ukierunkowano również na profilaktykę raka jelita grubego. Udział tych 
uczestników w całości wspartych osób wynosi jedynie 4%. 



181 

Drugi nabór, ogłoszony w grudniu 2018 roku, dotyczył profilaktyki raka jelita grubego. W 

realizacji jest 5 projektów a ich postęp rzeczowy jest zróżnicowany – wskaźnik dotyczący 

liczby osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS osiągnięto od 4% do 58% (średnio 

29%).  

W Działaniu 7.6 zakontraktowano całą dostępną alokację (obniżoną o 40% w stosunku do 

pierwotnych założeń) – wydatki kwalifikowalne złożonych projektów wyniosły 17,0 mln zł (w 

tym 14,0 mln zł dofinansowania z UE). Na koniec I kw. 2022 roku wydatkowano 48,34% 

środków.  

Postęp rzeczowy jest wyższy niż postępy finansowe. Wartości docelowe wskaźników 

programowych zostały przekroczone, a przewidywać można, że jeszcze wzrosną, kiedy 

zrealizowane zostaną wszystkie działania w projektach. Szacować można, że wartość 

wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS wzrośnie o kolejne 14 

tys. osób, a wskaźnik osiągnie około 147% wartości docelowej.  

Tabela 12 Stopień osiągnięcia wskaźników programowych w PI 8vi 

Wskaźnik Wartość docelowa 

założona w 

Programie 

Wartość docelowa 

osiągnięta w 

projektach na dzień 

31.03.2022 

Stopień osiągnięcia 

wartości docelowej 

zakładanej w 

Programie 

Liczba osób, które dzięki 

interwencji EFS zgłosiły się 

na badanie profilaktyczne 

24 286 25 279 104,09% 

Liczba osób objętych 

programem zdrowotnym 

dzięki EFS 

30 496 34 610 113,49% 

Liczba osób w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem 

w programie  

21 347 24 963 116,94% 

Źródło: Informacja kwartalna z realizacji programu operacyjnego I kw. 2022 r. – Tabela 2 

Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  

Rozkład terytorialny uczestników Działania 7.6 jest nierównomierny. Najwięcej uczestników 

wsparto w powiecie mieleckim (głównie za sprawą jednego projektu w zakresie profilaktyki 

raka piersi i raka szyjki macicy, w którym prawie 47% uczestników pochodziło z tego 

powiatu). Nadreprezentowany jest też powiat rzeszowski i tarnobrzeski, a także miasta 

Tarnobrzeg i Rzeszów, co jednak jest uzasadnione dużą liczbą mieszkańców tych powiatów, a 

w przypadku Tarnobrzega – przynależnością do „białych plam” w zakresie wszystkich 
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wskazanych nowotworów – raka szyjki macicy, raka piersi, raka jelita grubego. Biorąc pod 

uwagę liczbę mieszkańców, znaczące wsparcie skierowano do powiatu lubaczowskiego. 

Mapa 10 Liczba uczestników projektów Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne 
w regionie w ujęciu terytorialnym 

 

Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022 oraz danych 

GUS BDL. 

Rozkład terytorialny wsparcia w niewielkim stopniu odzwierciedla założenia określone w 

naborach. Projekty w zakresie profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki macicy, zgodnie z 

warunkami naborów, musiały mieć zasięg ogólnowojewódzki z jednoczesną koncentracją 

działań na terenie powiatów, które stanowią tzw. „białe plamy”. Z kolei projekty w zakresie 

profilaktyki raka jelita grubego mogły być skierowane wyłącznie do osób zamieszkujących 

powiaty wskazane jako „biała plama” w zakresie profilaktyki raka jelita grubego – bez 

wymogu objęcia działaniami wszystkich tych powiatów (co umożliwiło np. realizację projektu 

wyłącznie w powiecie łańcuckim). Warunki te jedynie w niewielkim stopniu wpływają na 

rozkład terytorialny uczestników wsparcia – szczególnie w przypadku projektów w zakresie 
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profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki macicy, gdzie wsparcie skoncentrowało się jedynie 

na kilku powiatach stanowiących „białe plamy”, np. rzeszowski, stalowowolski, m. Rzeszów, 

m. Tarnobrzeg, a w dużo mniejszym stopniu na pozostałych powiatach – „białych plamach”. 

W dodatku w znaczącym stopniu wsparto powiaty nie będące białymi plamami – np. powiat 

mielecki, lubaczowski, czy tarnobrzeski. W przypadku projektów w zakresie profilaktyki raka 

jelita grubego rozkład jest bardziej równomierny. Szczegółowo te kwestie opisano w 

rozdziale poświęconym wpływowi wsparcia na dostępność usług profilaktyki (rodz. 6.3.2).  

6.2.2 Ocena zróżnicowania skuteczności projektów  

Pod względem udziału w osiąganiu wskaźników kluczowych w Działaniu 7.6, najbardziej 

skuteczne są projekty w zakresie raka piersi i raka szyjki macicy. Biorąc pod uwagę 

zaplanowane wartości wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS, 

liczba uczestników tych projektów stanowić będzie prawie 79% wszystkich uczestników185. 

Szczególnie jeden projekt – Zdrowe i Aktywne Kobiety - ZAK - Profilaktyka raka piersi i raka 

szyjki macicy, generuje najwięcej wskaźnika (ponad 17 tys. uczestniczek, podczas gdy kolejny 

pod względem liczby uczestników ma ich 8,5 tys.). Projekty w zakresie profilaktyki raka jelita 

grubego zakładają mniej uczestników (średnio 1,7 tys.), co jednak jest uzasadnione bardziej 

skomplikowaną procedurą przeprowadzenia badań profilaktycznych oraz ich znacznie 

wyższym kosztem186.  

6.2.3 Identyfikacja czynników wpływających na osiąganie celów 

Głównym czynnikiem, który miał wpływ na osiąganie celów w programach zdrowotnych była 

pandemia COVID-19. Jak wynika z analizy wniosków o płatność, w których beneficjenci 

opisują pojawiające się w projektach problemy, we wszystkich projektach w zakresie 

wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych odczuwane były skutki pandemii COVID-

19. Sytuacja skutkowała następującymi trudnościami w projektach: 

 Konieczność odwoływania lub przesuwania w czasie działań informacyjno-

edukacyjnych, takich jak warsztaty, konsultacje, spotkania, wykłady;  

 Konieczność zawieszenia wykonywania badań profilaktycznych ze względu na 

obostrzenia sanitarne, ale też np. przekształcenie w jednym projektów szpitala na 

jednoimienny szpital zakaźny, przeznaczony do hospitalizacji osób z COVID-19; 

 Zwiększone trudności w rekrutacji uczestników wynikające ze strachu uczestników 

przed gromadzeniem się, niechętnego stosunku do przebywania w większej grupie, 

nawet przy zapewnieniach zastosowania pełnego, wymaganego reżimu sanitarnego; 

 Zwiększone trudności w pozyskaniu personelu medycznego do projektu jako 

pracowników, a także jako uczestników działań informacyjno-edukacyjnych, co 

wynikało z ich zaangażowania w walkę z pandemią. 

                                                           
185 Pod uwagę wzięto zaplanowane wartości w projektach ze względu na to, że część z nich jest nadal w trakcie 
realizacji.  
186 Więcej o kosztach jednostkowych w rozdziale 6.5 EFEKTYWNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa 
w programach zdrowotnych. 
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W efekcie w projektach odnotowano trudności z osiąganiem zakładanych rezultatów i 

pojawiło się ryzyko niezrealizowania celów całego Działania. Beneficjenci wdrażali liczne 

działania zaradcze, takie jak: 

 intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych wśród grupy docelowej z 

naciskiem na pokazanie wdrożonego reżimu sanitarnego i odpowiednich procedur 

postępowania w związku z trwającą epidemią, 

 kontynuacja rekrutacji uczestników mimo zawieszenia badań (gromadzono listy osób 

chętnych na badania, które wykazują chęć uczestnictwa w momencie zmniejszenia 

ekspozycji wirusa), 

 prowadzenie akcji promocyjnej wśród osób przychodzących na szczepienia przeciwko 

COVID-19,  

 wprowadzenie nowych metod pozyskiwania uczestników, m.in. poprzez intensywne 

spotkania z podmiotami POZ (pierwotne założenia rekrutacji nie mogły być 

realizowane i zaistniała potrzeba opracowania nowych schematów pozyskiwania 

uczestników projektu), 

 zindywidualizowane kontakty z potencjalnymi uczestnikami (np. dodatkowe rozmowy 

telefoniczne, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących reżimu sanitarnego), 

 zmiany organizacyjne w przychodniach, w których wykonywano badania tak, aby 

ograniczać bezpośrednie kontakty między uczestnikami i innymi pacjentami, 

 wystąpienie do IZ z wnioskiem o wydłużenie czasu trwania projektu. 

Instytucja Zarządzająca przychylała się do wniosków o zmiany harmonogramów. Działania 

zaradcze okazały się skuteczne – w zakończonych projektach osiągnięto zakładane cele a 

postępy w pozostałych projektach nie wskazują na ryzyko nieosiągnięcia wskaźników.  

Poza pandemią zidentyfikowano też inne trudności i bariery realizacji celów w Działaniu 

7.6: 

 Niskie zainteresowanie udziałem w działaniach edukacyjnych i badaniach 

profilaktycznych, co wynika z niskiej świadomości społecznej, spotęgowane 

pandemią – uczestnicy mają niską świadomość, że im szybciej wykryta zmiana tym 

większa szansa na wyleczenie i zdrowie. Problem dotyczy głównie potencjalnych 

uczestniczek i uczestników zamieszkujących mniejsze miejscowości/gminy, które 

poprzez nieświadomość mają opory(wstyd) przed wykonaniem badań nawet jeżeli 

wykonuje je osoba tej samej płci. Działaniami zaradczymi podejmowanymi przez 

beneficjentów była głównie intensyfikacja działań informacyjnych i promocyjnych, w 

tym ich indywidualizacja, np. bezpośrednie telefony do osób wstępnie deklarujących 

chęć udziału w badaniu, zwiększanie zaangażowania personelu medycznego w 

rekrutację uczestników; starano się też, aby oferta była jak najbardziej elastyczna i 

dopasowana do potrzeb uczestników – np. wydłużano czas działania punktów 

diagnostycznych, telefonicznie przypominano o terminie badania. Zwiększano też 

liczbę kanałów, którymi starano się docierać do uczestniczek i uczestników, np. 
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poprzez lekarzy POZ, koła gospodyń wiejskich czy wójtów. W przypadku badań 

mammograficznych oraz cytologicznych zwracano szczególną uwagę, żeby personel 

medyczny składał się z kobiet.  

 Brak zainteresowania skorzystaniem z transportu do miejsca realizacji badania 

profilaktycznego, lub skorzystania z zastępstwa przy opiece nad osobą zależną – 

nietrafne okazały się działania polegające na zapewnieniu transportu do miejsca 

przeprowadzenie badania profilaktycznego i z powrotem, a także opieki nad osobą 

zależną lub dzieckiem w czasie korzystania ze wsparcia. Jak wynika z opisów 

problemów realizacyjnych przedstawianych we wnioskach o płatność, ta oferta nie 

cieszyła się zainteresowaniem uczestniczek i uczestników, jednakże nie oznacza to, że 

uczestnicy (przede wszystkim kobiety) nie odczuwają barier w dostępie do badań 

profilaktycznych. Można zakładać, że potencjalne uczestniczki projektu zniechęcają 

się odległością od miejsca zamieszkania do placówki, w której realizowane są badania 

czy działania edukacyjne, a skorzystanie z transportu lub opieki nad osobą zależną to 

dla nich dodatkowe wyzwanie i kłopot. W powiązaniu z niską świadomością 

zagrożenia, jakim jest brak profilaktyki i lękiem pacjentek przed badaniem, rezygnują 

one całkowicie z badania. Beneficjenci podejmowali dodatkowe działania 

informacyjne dotyczące dostępności do bezpłatnego transportu i opieki nad osobą 

zależną. Te działania nie przynosiły jednakże pożądanych efektów. W tej sytuacji 

trafnym działaniem zaradczym wydaje się zmiana formuły wsparcia – dostęp do 

badań musi być jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika, zatem najbardziej 

trafne będzie zaangażowanie mobilnych punktów badań lub realizacja badań w 

lokalnych ośrodkach zdrowia. REKOMENDACJA: Rekomenduje się zatem 

zminimalizowanie lub rezygnację w projektach z oferty transportu na rzecz takich 

właśnie rozwiązań, ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych. Powinno to znaleźć 

odzwierciedlenie w kryteriach oceny projektów premiujących liczbę punktów, w 

których prowadzone są badania profilaktyczne oraz liczbę punktów mobilnych.  

 Braki kadr medycznych – w kilku projektach beneficjenci sygnalizowali trudności z 

zaangażowaniem do projektów kadr medycznych, nie tylko jako pracowników w 

projektach, ale też przy włączaniu ich w działania rekrutacyjne i promocyjne. Jest to 

spowodowane dużym przeciążeniem pracą w służbie zdrowia oraz ogólnym 

deficytem pracowników medycznych. Problem ten został spotęgowany w okresie 

pandemii. W przypadku projektów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego problem 

wynikał z niższych stawek za badanie kolonoskopowe niż stawki oferowane na rynku. 

Beneficjenci podejmowali działania zaradcze oferując pracownikom lepsze warunki 

wynagrodzenia i pracy, a także wprowadzając system motywacyjny (dodatkowe 

szkolenia dla personelu medycznego, co miało dodatkowo zachęcić do 

zaangażowania się w projekt). W przypadku trudności z pozyskaniem kadr 

medycznych jako uczestników działań edukacyjnych, jeden z beneficjentów podjął 
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działania, które umożliwią konsultantowi medycznemu organizację spotkań dla 

lekarzy w trakcie trwania zjazdów i sympozjów naukowych dla lekarzy POZ. 

 Trudności ze znalezieniem wykonawców działań informacyjnych i edukacyjnych – 

problem ten był powszechny; dotyczył większości projektów. W jednym z nich 

realizacja przesunęła się z tego względu o rok. 

 Nadmierna biurokracja związana z przystąpieniem do programu zdrowotnego – 

zniechęcające dla uczestników była konieczność wypełniania wielu dokumentów i 

podawania szczegółowych danych, w tym osobistych, a także podpisywania 

skomplikowanej deklaracji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, której pełne 

zrozumienie nie jest możliwe bez znajomości przepisów, do których deklaracja się 

odwołuje. REKOMENDACJA: Warto rekomendować beneficjentom wdrożenie 

rozwiązań minimalizujących formalności, np. unikania wielokrotnego podawania tych 

samych danych w różnych dokumentach (np. deklaracja uczestnictwa, oświadczenie 

RODO, potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie skorzystania z usługi zdrowotnej, 

lista obecności i inne). 

 Niespełnianie kryteriów udziału w projekcie – w przypadku programów w zakresie 

profilaktyki nowotworu jelita grubego, dwóch beneficjentów sygnalizowało, że osoby 

chętne na badania kolonoskopowe często nie spełniają wymogów projektu 

dotyczących np. wieku lub miejsca zamieszkania. 

Czynnikami, które pozytywnie wpływały na realizację programów zdrowotnych był wysoki 

potencjał beneficjentów (głównie były to placówki medyczne), posiadających 

wykwalifikowane kadry, a także partnerów w projektach (organizacje pozarządowe dobrze 

znające środowiska uczestników).  

W tym kontekście jednak, zdaniem ekspertki uczestniczącej w wywiadzie eksperckim, można 

byłoby osiągnąć znacznie lepsze efekty angażując lokalne podmioty i organizacje do działań 

w projektach. Stowarzyszenia takie jak Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", to duże 

ogólnopolskie organizacje, które nie są znane i nie działają w mniejszych miejscowościach i 

na wsi. Zdaniem ekspertki, najskuteczniejsze kanały pozwalające dotrzeć do osób 

najtrudniejszych w rekrutacji do projektów to lokalni aktywiści, lokalne organizacje, takie jak 

OHP, zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich, grupy działające w parafiach etc. Kluczowa 

jest bowiem znajomość potrzeb odbiorców i ich motywacji, a te mogą być bardzo różne. 

Dlatego potencjał i wiedza realizatorów programów zdrowotnych, jakim są placówki 

medyczne, mogą nie być wystarczające. Jak pokazuje jedno z badań187, przekaz motywujący 

uczestników do udziału w programie profilaktyczny musi być pozytywny i dostosowany do 

potrzeb – biorąc pod uwagę m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, sytuacje rodzinną, 

ekonomiczną i zawodową. Mniej skuteczne mogą być przekazy formułowane przez lekarzy – 

że profilaktyka pozwoli wcześniej wykryć chorobę i podjąć leczenie. Jest to oczywiście 

                                                           
187 Badanie ewaluacyjne szczegółowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii raport za lata 2017-2018, Ośrodek Badań I Analiz Społecznych, 2019. 
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przekaz słuszny, ale często odstrasza pacjentki i pacjentów, bo sugeruje, że coś może być nie 

w porządku ze zdrowiem i jeśli rzeczywiście będzie, to będzie to początek trudnej walki z 

polskim systemem zdrowia. Z kolei pozytywne przekazy o możliwości długiego i aktywnego 

życia w gronie rodziny, mogą lepiej trafić do mieszkańców. Warto, poza premiowaniem 

obecności partnerów z III sektora, rozważyć wprowadzenie do oceny projektów kryterium 

oceniającego sposób identyfikacji i angażowania lokalnych organizacji, podmiotów, 

aktywistów do działań edukacyjnych i pozyskiwania uczestników do projektów. 

Zdaniem ekspertki, angażowanie lokalnych podmiotów i współpraca jest to kluczowy 

element budowania trwałego potencjału w regionie – co potwierdzają wyniki innego 

badania188. Stwierdza się w nim, że należy zagęszczać sieć podmiotów i organizacji 

zajmujących się realizacją usług edukacyjnych i zdrowotnych oraz zwiększać kompetencje 

instytucjonalne, zwłaszcza w kontekście profilaktyki (rozszerzenie bazy współpracujących 

podmiotów) poprzez konsekwentną pracę w zakresie działań sieciujących i inicjujących 

między podmiotami. 

Osiągnięcie trwałości będzie wymagać powtarzalności działań i utrwaleniu ich w 

świadomości mieszkańców. Jeśli wiadomo będzie, że np. co roku o podobnej porze, do 

miejscowości przyjeżdża mammobus, to łatwiej będzie zachęcić mieszkanki do udziału w 

badaniach.  

6.2.4 Ocena skuteczności zastosowanych działań organizacyjno-technicznych podjętych 

przez IZ/IP RPO WP 2014-2020  

Rozwiązania organizacyjno-techniczne podejmowane przez IZ/IP RPO WP 2014-2020, takich 

jak terminy i czas trwania naborów, dostęp do informacji, kryteria oceny projektów, 

komunikacja i współpraca podczas realizacji projektów – należy ocenić wysoko. Beneficjenci 

nie sygnalizowali problemów w tym zakresie, a oceny w badaniu ilościowym są pozytywne.  

                                                           
188 Badanie ewaluacyjne szczegółowych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz 
przeciwdziałaniu narkomanii raport za lata 2017-2018, Ośrodek Badań I Analiz Społecznych, 2019. 
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Wykres 27 Ocena rozwiązań i jakości działań przyjętych przez instytucje zaangażowane we 
wdrażanie RPO WP 2014-2020 na etapie przygotowania i realizacji projektu 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród beneficjentów Działania 7.6; n=3; pokazano średnie, gdzie 1 

– bardzo źle, 2 – raczej źle, 3 – ani dobrze, ani źle, 4 – raczej dobrze, 5 – bardzo dobrze. 

Wśród warunków naboru sformułowano takie, które miały jak najtrafniej ukierunkować 

wsparcie, np. w przypadku profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki macicy szczególna 

koncentracja działań musiała mieć miejsce na terenie powiatów, które stanowią tzw. „białe 

plamy” w zakresie profilaktyki tych typów nowotworów poprzez objęcie wparciem kobiet, z 

których co najmniej 20% mieszka na obszarach o szczególnie niskiej zgłaszalności. 

W przypadku profilaktyki raka jelita grubego działania realizowane mogą być wyłącznie na 

rzecz osób posiadających miejsce zamieszkania na obszarze powiatów wskazanych jako 

„biała plama” w zakresie profilaktyki tego nowotworu. 

Dodatkowe punkty projekt mógł otrzymać za:  

 możliwość wykorzystania mammobusów / cytobusów i/lub zapewnienie dojazdu 

niezbędnego dla realizacji,  

 zwiększenie liczby uczestników zamieszkałych na terenach o niższej dostępności do 

profilaktyki (co najmniej 50% uczestniczek projektu będą stanowiły kobiety 

zamieszkałe w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności 

na obszarach wiejskich),  

 zapewnienie udziału położnych w wykonywaniu badań cytologicznych (co miało 

zwiększyć zgłaszalność na badania kobiet, dla których badanie ginekologiczne jest 

krępujące),  

 włączenie badań mammograficznych / cytologicznych / kolonoskopowych do pakietu 

badań wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników, 

 elastyczne godziny badań – premiowano wykonywanie badań w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę,  
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 komplementarność do innych projektów finansowanych ze środków UE (również 

realizowanych we wcześniejszych okresach programowania), ze środków krajowych 

lub innych źródeł. 

Kryterium, które z kolei miało wzmocnić potencjał beneficjentów był warunek, aby 

realizacja projektu odbywała się w partnerstwie z co najmniej jedną placówką POZ, gdy 

wnioskodawcą nie jest placówka POZ. Punktowano także realizację projektu w partnerstwie 

pomiędzy podmiotem wykonującym działalność leczniczą oraz co najmniej jedną organizacją 

pozarządową, której działalność statutowa jest związana z upowszechnianiem edukacji 

prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach diagnostycznych w kierunku wczesnego 

wykrywania raka piersi / raka szyjki macicy. W przypadku projektów w zakresie profilaktyki 

raka jelita grubego (nabór z 2018 roku) premiowano doświadczenie wnioskodawcy – co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest dany program. 

Należy też pozytywnie ocenić szeroki katalog grup docelowych wsparcia, ustanowionych 

przez IZ RPO WP 2014-2020 – projekty skierowano do osób w wieku aktywności zawodowej 

(zatrudnionych i pozostających bez zatrudnienia) jednocześnie spełniające warunki 

uczestnictwa w danym programie zdrowotnym: 

 Program profilaktyki raka piersi – kobiety w wieku od 50 do 67 lat; 

 Program profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety w wieku 25 do 59 lat; 

 Program profilaktyki raka jelita grubego – a) w wieku 50–65 lat, niezależnie od 

wywiadu rodzinnego, b) w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, 

u którego rozpoznano raka jelita grubego, c) w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których 

wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). 

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. Przykładem może być województwo 

dolnośląskie, w którym wsparcie skierowano wyłącznie do osób pracujących. Stanowiło to 

szczególną trudność w powiązaniu z innym warunkiem – aby działania prowadzić wyłącznie 

na terenach małych miast i wsi, gdzie bezrobocie jest wysokie a zatem potencjalnych 

uczestników jest zbyt mało. Dodatkowo barierą okazało się wejście ustawy obniżającej wiek 

przejścia na emeryturę, co spowodowało, że liczba osób zatrudnionych w wieku powyżej 60 

lat drastycznie się obniżyła. W przypadku profilaktyki raka jelita grubego grupa odbiorców 

również okazała się zbyt wąska (osoby w wieku od 55 do 64 lat) – jak wynika z deklaracji 

jednego z beneficjentów RPO województwa dolnośląskiego, zarówno pacjenci jak też lekarze 

działający na rzecz programu podkreślają, że wdrożenie badań profilaktycznych powinno 

obejmować zarówno osoby przed 55. jak też po 64 r.ż. Pacjenci nie spełniający kryterium 

formalnego wyrażali zawód oraz sugerowali dyskryminowanie osób oczekujących na badanie 

w trybie refundowanym przez NFZ. Przeprowadzona w badaniu w województwie 

dolnośląskim analiza porównawcza wskazuje, że w innych regionach grupy docelowe 

ewoluowały. We wszystkich RPO preferowano udział osób po 50 r.ż. W kolejnych konkursach 

kryterium to stawało się jednak mniej kategoryczne, punktowano nawet 20% udział osób tej 
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kategorii wiekowej. Ewoluowało także kryterium ograniczenia wsparcia wyłącznie do osób 

pracujących. W latach 2018-2019 w większości RPO kryterium to zostało zastąpione 

kryterium formalnym kierowania wsparcia do osób w wieku produkcyjnym, należących do 

grup ryzyka, przy jednoczesnym zachowaniu np. parytetu minimum 30% czynnych na rynku 

pracy189. W świetle tych analiz warunki dotyczące grup docelowych ustanowione przez IZ 

RPO WP 2014-2020 należy ocenić jako trafne, efektywne i stanowiące jeden z czynników 

wzmacniających skuteczność i skalę wsparcia. REKOMENDACJA: Należy w okresie 

programowania 2021-2027 również kierować wsparcie do jak najszerszych grup odbiorców 

pozostając jednocześnie w ramach ustalonych w dokumentach nadrzędnych.  

6.3 UŻYTECZNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach 

zdrowotnych  

6.3.1 Znaczenie wsparcia w kontekście najważniejszych potrzeb w regionie 

Wśród mieszkańców województwa podkarpackiego (jak i całego społeczeństwa polskiego) 

czynnikiem wpływającym na stan rynku pracy jest stan zdrowia społeczeństwa. W ostatnich 

latach obserwujemy wysoką liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe. W województwie 

podkarpackim w 2019 roku na nowotwory złośliwe zachorowało 4530 kobiet i 4641 

mężczyzn (303,66 kobiet i 374,26 mężczyzn na 100 tys. mieszkańców). Niepokoi wzrost 

odsetka zachorowań wśród kobiet od 2013 roku. Z kolei odsetek zachorowań wśród 

mężczyzn nieco spadł po 2014 roku, jednak nadal utrzymuje się na zbliżonym poziomie. 

Pomimo wzrostu liczby zachorowań u kobiet, na nowotwory w województwie podkarpackim 

w analizowanym okresie zachorowało więcej mężczyzn niż kobiet. 

Wykres 28 Zachorowania na nowotwory złośliwe na 100 tys. ludności w województwie 
podkarpackim 

 

Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów, baza wiedzy (Krajowy Rejestr Nowotworów - baza 

wiedzy) (data dostępu 13.08.2022). 

                                                           
189 Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia 
społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim, EVALU, 2022. 
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W porównaniu do innych województw pod względem liczby zachorowań na nowotwory w 

2019 roku, województwo podkarpackie znajduje się na 10. miejscu w przypadku kobiet oraz 

8. miejscu w przypadku mężczyzn. Województwo podkarpackie jest jednym spośród 8. 

województw, w których nastąpił wzrost zachorowań u kobiet pomiędzy rokiem 2013 a 2019. 

W przypadku mężczyzn obserwuje się spadek liczby zachorowań pomiędzy rokiem 2013 a 

2019 w 12 województwach, w tym w województwie podkarpackim. 

Dominującymi nowotworami wśród mężczyzn w 2013 roku były nowotwory oskrzeli i płuc 

(15,9%), gruczołu krokowego (15,8%), pęcherza moczowego (7,2%). Na trzecim miejscu 

znalazł się rak jelita grubego, który stanowił w 2019 roku 5,9% wszystkich nowotworów. Z 

kolei wśród kobiet zdiagnozowano najwięcej nowotworów sutka (19%), trzonu macicy 

(7,7%), oskrzeli i płuc (6,5%) oraz jelita grubego (6,0%)190. W kontekście tych danych uznać 

należy, że waga i użyteczność programów profilaktycznych w zakresie raka piersi, raka szyjki 

macicy oraz raka jelita grubego jest szczególnie wysoka i jednocześnie odnotować należy 

negatywnie brak możliwości zrealizowania programu profilaktycznego w zakresie 

nowotworów płuc.  

Roczna liczba zachorowań na nowotwór złośliwy raka szyjki macicy zmniejsza się od 2013 

roku w województwie podkarpackim, natomiast odnotować można wzrost liczby zgonów na 

tę chorobę.  

Wykres 29 Liczba zachorowań i zgonów na nowotwór złośliwy szyjki macicy w 
województwie podkarpackim w latach 2013-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów, baza 

wiedzy (Krajowy Rejestr Nowotworów - baza wiedzy) (data dostępu 13.08.2022). 

Jednocześnie skala profilaktyki nie jest wystarczająca i ma tendencję spadkową biorąc pod 

uwagę odsetek rocznej populacji do przebadania objętej profilaktyką. W roku 2020 

odnotowano zapaść pod tym względem, co było spowodowane pandemią COVID-19. Dane 

                                                           
190 Krajowy Rejestr Nowotworów, baza wiedzy (Krajowy Rejestr Nowotworów - baza wiedzy). 
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te wskazują na dużą potrzebę w zakresie działań edukacyjnych – podnoszących świadomość 

kobiet w zakresie systematycznych badań.  

Wykres 30 Liczba i udział kobiet objętych profilaktyką w zakresie raka szyjki macicy w 
latach 2017-2020 w województwie podkarpackim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMP NFZ (Mapa potrzeb na lata 2022-

2026; Czynniki ryzyka i profilaktyka; data dostępu 13.08.2022). 

W sumie w latach 2017-2020 profilaktyką objęto ponad 86 tys. kobiet. Porównując 

poglądowo te dane z liczbą uczestniczek zaplanowanych do wsparcia w Działaniu 7.6 (ponad 

15 tys. kobiet w projektach, których czas realizacji wynosi średnio 4 lata) można ocenić, że 

skala wsparcia RPO WP 2014-2020 jest znacząca – działania profilaktyczne w RPO WP 2014-

2020 odpowiadają około 18% wszystkich przebadanych kobiet w regionie.  

Niekorzystny trend występuje również w przypadku nowotworów piersi. W województwie 

podkarpackim między 2013 a 20109 rokiem wzrosła zarówno liczba zachorowań na ten typ 

nowotworu, jak też liczba zgonów.  

Wykres 31 Liczba zachorowań i zgonów na nowotwór złośliwy piersi w województwie 
podkarpackim w latach 2013-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów, baza 

wiedzy (Krajowy Rejestr Nowotworów - baza wiedzy) (data dostępu 13.08.2022). 
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Pod względem profilaktyki sytuacja jest jednak znacznie lepsza niż w przypadku nowotworu 

szyjki macicy, gdyż badaniami corocznie obejmowano więcej niż połowę populacji. Jedynie w 

roku 2020, ze względu na pandemię, odnotowany gwałtowny spadek liczby badań. Trend w 

zakresie profilaktyki raka piersi nie jest jednoznaczny – między rokiem 2017 a 2020 

odnotowano zarówno wzrosty jak i spadki odsetka przebadanych kobiet. Brak wyraźnej 

tendencji wzrostowej sugeruje jednak ciągłą potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych.  

Wykres 32 Liczba i udział kobiet objętych profilaktyką w zakresie raka piersi w latach 2017-
2020 w województwie podkarpackim  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMP NFZ (Mapa potrzeb na lata 2022-

2026; Czynniki ryzyka i profilaktyka ; data dostępu 13.08.2022). 

W projektach Działania 7.6 zaplanowano do wsparcia w zakresie profilaktyki raka piersi 

ponad 19 tys. kobiet, co stanowi 10% wszystkich kobiet objętych profilaktyką w latach 2017-

2020. Można zatem uznać, że skala wsparcia z RPO WP 2014-2020 w tym zakresie jest 

znacząca, choć nie w takim stopniu jak w przypadku profilaktyki raka szyjki macicy.  

Duża jest również zachorowalność na nowotwór jelita grubego – od 2013 roku jest na 
podobnym wysokim poziomie. Dodatkowo rośnie liczba zgonów z powodu tej choroby.  

50211 47233 49933

31957

57,9%

51,4% 55,1%

35,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020

Liczba przebadanych kobiet ogółem % rocznej populacji do przebadania objętej profilaktyką

https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/
https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/


194 

Wykres 33 Liczba zachorowań i zgonów na nowotwór złośliwy jelita grubego w 
województwie podkarpackim w latach 2013-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Rejestru Nowotworów, baza 

wiedzy (Krajowy Rejestr Nowotworów - baza wiedzy) (data dostępu 13.08.2022). 

Liczba wykonanych badań w latach 2018-2021 w ramach Programu Badań Przesiewowych 

raka jelita grubego jest zróżnicowana – od 2,5 tys. w 2020 roku do 4,3 tys. w 2018 roku. Na 

tle innych regionów Podkarpacie wypada przeciętnie – suma osób objętych profilaktyką w 

ostatnich 4 latach (12,8 tys.) plasuje region na 9. miejscu. Pierwsze miejsca zajmują 

województwa mazowieckie i małopolskie (odpowiednio 53,2 tys. oraz 52,3 tys. osób). 

Wykres 34 Liczba wykonanych badań w latach 2018-2021 w ramach Programu Badań 
Przesiewowych raka jelita grubego z podziałem na województwa (system oportunistyczny i 
zapraszany) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Programu Badań Przesiewowych raka 

jelita grubego (data dostępu 13.08.2022). 

Biorąc pod uwagę średni czas realizacji projektów z Działania 7.6 (niecałe 4 lata) oraz 

planowaną liczbę uczestników (4,4 tys.) można przewidywać, że skala wsparcia z RPO WP 
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2014-2020 będzie znacząca (planowana liczba uczestników odpowiada 35% osób objętych 

profilaktyką w PBP w ostatnich 4 latach). Oddziaływanie RPO WP 2014-2020 będzie więc 

duże.  

Powyżej przytoczone dane na temat poziomu zachorowalności potwierdzają jak ważne jest 

uczestnictwo społeczeństwa województwa podkarpackiego w programach zdrowotnych. 

Utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej przekłada się na możliwość dłuższego pozostania na 

rynku pracy. Prognozowane starzenie się społeczności i spadek liczby osób młodych 

wchodzących na rynek pracy powoduje, że w województwie występuje potrzeba utrzymania 

dobrego zdrowia osób w wieku dojrzałym, aby mogli oni dłużej pozostać aktywnymi 

zawodowo. W Mapie potrzeb na lata 2022-2026191 wskazuje się na konieczność 

podejmowania działań mających na celu zwiększenie zgłaszalności na badania przesiewowe. 

Przede wszystkim należy poprawić zgłaszalność kobiet na badania cytologiczne, ale również 

mammograficzne. Ważne, aby badania były wykonywane regularnie, co w połączeniu z 

profilaktyką raka szyjki macicy i raka piersi (zdrowy styl życia) pozytywnie wpłynęłoby na 

wskaźniki epidemiologiczne. Dzięki temu zmniejszyłby się również odsetek kobiet 

kierowanych do etapu pogłębionej diagnostyki. Jak pokazują dane wykorzystane do 

opracowania Mapy potrzeb zdrowotnych, w 2019 roku najwięcej kobiet skierowano do 

etapu pogłębionej diagnostyki właśnie w województwie podkarpackim (ok. 5,1 tys. kobiet na 

100 tys. kobiet przebadanych ogółem) i było to ok. 60% więcej niż średnia krajowa (najmniej 

w województwie zachodniopomorskim, tj. ok. 2 tys. kobiet na 100 tys. przebadanych 

ogółem, co stanowi wartość o ok. 36% mniejszą niż średnio w kraju i prawie 2,5 razy 

mniejszą niż w województwie podkarpackim)192. 

6.3.2 Wpływ wsparcia na dostępność usług profilaktyki 

Ze względu na konieczność ograniczenia wsparcia w Działaniu 7.6 spowodowaną 

opóźnieniami w opracowaniu programów zdrowotnych dla województwa podkarpackiego i 

koniecznością obniżenia 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 z naboru z 2017 roku 

(projekty w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy193) wskazuje na 

umiarkowany wpływ wsparcia na dostępność usług profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki 

macicy w niektórych powiatach stanowiących „białe plamy”. Biorąc pod uwagę liczbę 

bezwzględną uczestników oraz w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców widać, że w 

                                                           
191 Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., Warszawa, sierpień 2021; 
Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. (data dostępu: 5.08.2022) 
192 Mapa potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., Warszawa, sierpień 2021 
193 W jednym z projektów realizowano również działania w zakresie profilaktyki raka jelita grubego, ale udział 
tych uczestników w ogóle wspartych osób jest znikomy i wynosi 4%. Zakres danych w SL2014 nie pozwala na 
wyłączenie tych osób z analiz.  

https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/
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największym stopniu dostępność do profilaktyki wzrosła w takich powiatach będących 

„białymi plamami”, jak: Tarnobrzeg, Rzeszów, rzeszowski, tarnobrzeski oraz stalowowolski. 

Jednocześnie w największym stopniu wsparcie skierowano po powiatu mieleckiego (za 

sprawą jednego projektu, w którym prawie 47% uczestników pochodziło z tego powiatu), 

który nie jest „białą plamą”. Podobna sytuacja miała miejsce w powiecie lubaczowskim. Z 

kolei takie powiaty będące „białymi plamami”, jak sanocki czy brzozowski, otrzymały 

nieproporcjonalnie mniej wsparcia.  

Mapa 11 Liczba uczestników projektów w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki 
macicy (nabór w 2017 roku) w ujęciu terytorialnym 

 

Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022 oraz danych 
GUS BDL. 

Niedostatecznie skuteczne okazało się kryterium dostępu zakładające, że „projekt będzie 

realizowany na terenie całego województwa podkarpackiego, a jednocześnie zakłada 

koncentrację działań na terenie powiatów, które stanowią tzw. „białe plamy” w zakresie 

profilaktyki raka piersi i / lub raka szyjki macicy poprzez objęcie wparciem kobiet, z których 

co najmniej 20% mieszka na obszarach o szczególnie niskiej zgłaszalności”. Nie osiągnięto 

efektu koncentracji na „białych plamach”. REKOMENDACJA: Rekomenduje się, aby w okresie 

programowania 2021-2027 zwiększyć wymagany odsetek wspartych kobiet zamieszkujących 

obszary o szczególnie niskiej zgłaszalności z 20% do 50%. Warto również rozważyć kryterium 
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zapewniające bardziej równomierne rozłożenie wsparcia np. ograniczające liczbę 

uczestniczek z terenu jednego powiatu.  

Skuteczne okazało się natomiast kryterium premiujące projekty, w których co najmniej 50% 

uczestniczek projektu będą stanowiły kobiety zamieszkałe w miejscowościach poniżej 20 

tys. mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich. Ogółem 59% uczestniczek 

spełnia to kryterium (od 46% do 67% w zależności od projektu)194. REKOMENDACJA: 

Rekomenduje się zastosowanie analogicznego kryterium wspierającego osoby z obszarów 

wiejskich i słabiej zaludnionych w okresie programowania 2021-2027.  

W przypadku projektów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego rozkład terytorialny 

wsparcia jest bardziej równomierny i ogranicza się, zgodnie z warunkami konkursu z 2018 

roku, do powiatów stanowiących „białe plamy”. Należy pamiętać, że projekty nadal są w 

realizacji (średnio wskaźniki osiągnięto w 30%), zatem rozkład terytorialny uczestników 

ulegnie zmianie.  

Mapa 12 Liczba uczestników projektów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego (nabór 
w 2018 roku) w ujęciu terytorialnym 

 

Źródło: opracowanie własne na danych uczestników SL2014, stan na 1.06.2022. 

                                                           
194 Analizę przeprowadzono na bazie SL2014 dla projektów z naboru z 2017 roku, biorąc pod uwagę wyłącznie 
kobiety mieszkające w miejscowościach < 20 tys. mieszkańców (na podstawie danych GUS BDL).  
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6.3.3 Wpływ wsparcia na zaspokojenie potrzeb grup docelowych i uczestników projektów 

Analizując stopień zaspokojenia potrzeb uczestników należy odnieść się do dwóch aspektów 

– zawodowego, tj. wpływu, jak ma udział w projekcie na sytuację zawodową uczestnika oraz 

zdrowotnego, tj. wpływu projektu na stan zdrowia i podniesienie świadomości potrzeby 

wykonywania badań profilaktycznych. 

Wśród uczestników Działania 7.6 przeważają 3 grupy – osoby zatrudnione na umowę o pracę 

(39%) lub inną formę zatrudnienia (11%), osoby będące na rencie lub emeryturze (31%) oraz 

osoby nie pracujące i nie poszukujące pracy (12%). Jak deklarują uczestnicy, udział w 

programach zdrowotnych miał marginalny wpływ na zmianę ich sytuacji zawodowej. 

Jedynie 3,6% wskazało, że taka zmiana miała miejsce. Pogłębione odpowiedzi wskazują, że 

głównie chodziło o zwiększenie poczucia stabilności zawodowej wywołanym potwierdzeniem 

dobrego stanu zdrowia.  

Udział w programach zdrowotnych miał natomiast wpływ na poprawę sytuacji zdrowotnej 

uczestników. Odsetek pozytywnych wskazań (19,7%) nie wydaje się znaczący, ale należy 

mieć na uwadze, że celem projektów była profilaktyka, a nie samo leczenie.  

Wykres 35 Ocena, czy udział w programie zdrowotnym miał wpływ na poprawę sytuacji 
zdrowotnej uczestników 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników Działania 7.6; n=450. 

Istotną informacją jest to, że znaczna część uczestniczek programu profilaktyki nowotwory 

piersi i nowotworu szyjki macicy nie wykonywała badań profilaktycznych w kierunku 

wykrycia tych chorób. Wysoki efekt uzyskano w tym zakresie w przypadku cytologii – aż 47% 

uczestniczek nie wykonywało wcześniej takich badań. Efekt w tym obszarze jest szczególnie 

ważny biorąc pod uwagę ogólny niski poziom wykonywania tych badań wśród kobiet (o ile 

badaniu piersi poddaje się średnio co druga kobieta kwalifikująca się do badania, o tyle w 

przypadku cytologii jest to ok 15%195).  

                                                           
195 Por. dane w rozdziale 6.3.1. 
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Wykres 36 Udział uczestniczek programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki raka piersi 
i raka szyjki macicy, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań 
profilaktycznych  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014 (stan na 31.03.2022). 

Wśród badanych osób kilkanaście wskazało, że badanie pozwoliło wykryć zmiany chorobowe 

i podjąć dalsze leczenie. Jedna osoba wskazała, że przy okazji udało się wykryć inne 

schorzenie i zareagować odpowiednio wcześnie.  

Większość respondentów wskazuje, że dzięki udziałowi w projekcie wzrosła ich wiedza 

uczestników na temat raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego. Można zatem 

ocenić, że zwiększyła się świadomość mieszkańców województwa co do profilaktyki tych 

chorób. 

Wykres 37 Ocena, czy dzięki udziałowi w projekcie wzrosła wiedza uczestników na temat 
raka piersi, raka szyjki macicy i raka jelita grubego 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników Działania 7.6. 

Szczególnie podniosła się świadomość na temat raka piersi. Z kolei w przypadku raka jelita 

grubego odsetek wskazań jest nieco mniejszy, natomiast w tym przypadku w szczególności 

poprawiła się wiedza na temat tej choroby wśród mężczyzn (78% wskazuje na wzrost wiedzy, 

podczas gdy wśród kobiet jest to 55%).  

Podstawową korzyścią płynącą z realizacji projektów jest promocja zdrowia, docieranie z 

informacją o możliwości wykrycia chorób cywilizacyjnych oraz metod ich leczenia. Istotną 

formą wsparcia, z punktu widzenia użyteczności badania jest – oprócz programu badawczego 
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i diagnostycznego, sam proces informacyjno-promocyjny o możliwości zbadania się. Należy 

podkreślić, że głównym oczekiwanym efektem jest też utrwalenie nawyków i 

systematycznego, cyklicznego wykonywania badań profilaktycznych, co oznacza efekty 

wychodzące poza skalę projektów. W tym aspekcie wpływ projektów jest zadowalający; 

większość respondentów deklaruje, że dzięki udziałowi w projekcie wzrosła ich motywacja 

do prowadzenia regularnych badań w celu profilaktyki. Nieco mniej w przypadku raka jelita 

grubego, ale tu znów, podobnie jak we wcześniejszym pytaniu, w szczególności poprawa 

nawyków dotyczy mężczyzn.  

Wykres 38 Ocena, czy dzięki udziałowi w projekcie wzrosła motywacja uczestników do 
prowadzenia regularnych badań w celu profilaktyki 

 

Źródło: badanie ilościowe wśród uczestników Działania 7.6. 

Warto odnotować też nieplanowane, szersze niż w skali projektu, efekty wsparcia. Przede 

wszystkim, jak wynika z deklaracji uczestników, udział w programie zdrowotnym i 

potwierdzenie swojego stanu zdrowia, daje uczestniczkom i uczestnikom duży komfort 

psychiczny, zmniejsza stres i pozwala cieszyć się życiem i być aktywnym. 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. Respondenci podkreślają, że duże znaczenie ma zaangażowanie 

pracowników medycznych w projektach, miła obsługa, przypominanie i badaniu, co pozwala 

im czuć się nie jak petent, ale pożądany klient usług medycznych.  

Niektóre uczestniczy deklarowały, że przyjechanie do przychodni i udział w badaniu 

bezpłatnie i bez kolejek był okazją, żeby jednocześnie na stałe zapisać się do przychodni („nie 

musiałam szukać innych lepszych placówek, ponieważ w tej dostałam fachową pomoc”). 

Pojawiały się też opinie, że udział w projekcie sprawił, że przestały „bać się” wizyt u 

ginekologa. Prawie 13% respondentów zadeklarowało, że w wyniku udziału w projekcie 

zmieniło się ich nastawienie i zachowania społeczne – głównie polegało to na poprawie 

nastroju, większej śmiałości podczas wizyt u lekarza, pozbycie się wstydu i obaw przed 

zadawaniem pytań lekarzowi. Szczególnie w przypadku kolonoskopii ważne było poczucie, że 

badanie to nie jest takie straszne. 
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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. Zdaniem jednego z beneficjentów, sukcesem projektu jest objęcie 

działaniami edukacyjnymi całych pokoleń, gdyż na spotkania przychodziły zarówno babcie, 

jak też córki i wnuczki.  

6.4 TRWAŁOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych  

Trwałość programów zdrowotnych można rozpatrywać w aspekcie rzeczowym 

(sprzętowym), kompetencyjnym oraz świadomościowym.  

Dzięki możliwości zakupu sprzętu medycznego wzmocnił się w niewielkim stopniu potencjał 

instytucjonalny podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Analiza zakresu projektów 

pokazuje, że jedynie w czterech dokonano zakupu sprzętu do prowadzenia badań (w dwóch 

projektach zakupiono sprzęt do kolonoskopii, w jednym zmodernizowano wyposażenie 

cytommobusu i w jednym zakupiono fotel ginekologiczny dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami). Sprzęt ten będzie mógł być wykorzystywany przez te podmioty w 

kolejnych latach. Należy jednak podkreślić, iż trwałość takiego sprzętu jest ograniczona, 

można zakładać, że ich eksploatacja na potrzeby realizacji projektów jest i będzie bardzo 

duża.  

Trwałym efektem projektów jest również podniesienie wiedzy pracowników podmiotów 

realizujących usługi zdrowotne. Wzmacnia to dodatkowo potencjał beneficjentów, którzy już 

wcześniej realizowali działania w zakresie profilaktyki. Podnosi to zdolność do realizowania 

podobnych działań w przyszłości, również ze środków pochodzących spoza UE. Podmioty 

nabrały również doświadczenia w realizacji usług zdrowotnych w środowisku lokalnym, poza 

stacjonarnymi placówkami zdrowia.  

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. Osiągnięta liczba uczestników w zakończonych projektach i planowana 

w nadal realizowanych pokazuje dużą skalę i wagę Działania 7.6 w upowszechnianiu 

informacji i realizacji badań profilaktycznych (na tle tych finansowanych z NFZ).  

Z drugiej strony należy mieć na uwadze nierównomierne rozłożenie efektów projektów w 

regionie – w przypadku części powiatów stanowiących „białe plamy” nie osiągnięto efektu 

skali. Przedstawione w rozdziale 6.3 dane wskazują nadal na występowanie potrzeby 

intensyfikacji programów zdrowotnych i profilaktycznych w celu zatrzymania niekorzystnego 

trendu zachorowalności na choroby cywilizacyjne w regionie, co może wywrzeć wpływ na 

sytuację na rynku pracy. 

Zdaniem ekspertki uczestniczącej w wywiadzie eksperckim, kluczowym czynnikiem trwałości 

jest, poza objęciem wsparciem znacznej liczby osób, dotarcie do uczestników z przekazem, 
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który jest trafny do ich potrzeb (stąd m.in. potrzeba angażowania do projektów lokalnych 

partnerów, organizacji, aktywistów, którzy najlepiej znają motywacje i potrzeby 

mieszkańców). Kolejnym czynnikiem jest dostępność i powtarzalność działań, tak aby 

utrwaliły się w świadomości mieszkańców (np. coroczne stałe wizyty mammobusu w 

miejscowości).  

Trwałe efekty w postaci zmiany świadomości mieszkańców mogą być, zdaniem ekspertki, 

widoczne po wielu latach. Ekspertka przytoczyła wyniki badania, w którym przeprowadzono 

dwuetapowe badanie efektów programu profilaktycznego – zbadano zmianę postaw 

uczestników bezpośrednio po udziale w projekcie oraz objęto badaniem ich i ich rodziny po 

15 latach. Badanie pokazało większą skalę udziału w profilaktyce i większą dbałość o zdrowie 

również w kolejnym pokoleniu. Pokazuje to, że również kolejne pokolenia korzystają z 

wiedzy i powielają pozytywne zachowania rodziców.  

6.5 EFEKTYWNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach 

zdrowotnych  

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) 580 zł oraz znieczulenia wykonanego podczas kolonoskopii 230 

zł. Z tego względu koszty jednostkowe w tych projektach są zbliżone i wynoszą od 944,32 zł 

do 1099,48 zł196. Głównym czynnikiem kosztowym są koszty badań, które stanowią od 74% 

do 85% kosztów kwalifikowalnych projektów. Na wysoką efektywność kosztową wpływa to, 

iż jedynie w jednym projekcie założono zakup sprzętu do prowadzenia badań przesiewowych 

– w pozostałych czterech projektach realizatorzy wykorzystywali własny sprzęt.  

W przypadku zakończonych projektów z zakresu profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka 

piersi (w jednym z projektów również raka jelita grubego) osiągnięty koszt jednostkowy 

wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS okazał się być niższy niż 

zakładano – ze względu na objęcie wsparciem większej liczby osób niż planowano (np. w 

projekcie Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa Podkarpackiego 

przekroczono wskaźnik o 35% a w projekcie Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania 

aktywności zawodowej o 32%). Średni koszt jednostkowy wyniósł w tych projektach 

ostatecznie 214,5 zł. Koszt ten różni się między projektami – najniższy, w wysokości 162,94 

zł, wyniósł w projekcie Program profilaktyki raka piersi dla mieszkańców Województwa 

Podkarpackiego (beneficjent SANUS szpital specjalistyczny sp. z o.o.) a najwyższy w projekcie 

Profilaktyka zdrowotna kluczem do utrzymania aktywności zawodowej (Centrum Medyczne 

MEDYK). Na wyższy koszt jednostkowy wpływ miały przede wszystkim wydatki w zakresie 

sprzętu, które w projektach o wyższym koszcie jednostkowym wyniosły ok 10% wydatków 

kwalifikowalnych. W przypadku projektów w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz 

                                                           
196 Ze względu na niewielki stopień zaawansowania projektów dotyczących profilaktyki raka jelita grubego 
(nabór miał miejsce pod koniec 2018 roku), w analizach wykorzystano koszt jednostkowy zakładanej wartości 
wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS. 
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raka piersi koszty działań informacyjno-edukacyjnych stanowią znaczny udział w projekcie – 

średnio 43% (od 18% do 78%). 

Dwóch na trzech beneficjentów objętych badaniem ilościowym uznało, że planowane na 

etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie koszty projektu są/ były zgodne z 

poniesionymi (jeden nie miał zdania). Beneficjenci przyznają też jednogłośnie, że nie udałoby 

się osiągnąć efektów projektu przy niższych kosztach projektu. Wśród problemów 

realizacyjnych opisywanych we wnioskach o dofinansowanie beneficjenci projektów z 

zakresu profilaktyki raka jelita grubego wskazywali na trudności z rekrutacją personelu z 

uprawnieniami do wykonywania badań kolonoskopowych ze względu na niższe stawki za 

wykonanie badania w stosunku do oferowanych na rynku. Podejmowano działania zaradcze 

oferując im lepsze warunki wynagrodzenia i pracy, a także system motywacyjny (dodatkowe 

szkolenia dla personelu medycznego). Rozwiązania te jednak nie wpłynęły na ogólne 

zwiększenie kosztów projektu.  

Jak deklarują beneficjenci, brak wsparcia z RPO WP 2014-2020 skutkowałby to całkowitą 

rezygnacją z realizacji projektu. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wysokie oceny beneficjentów 

co do osiągania zakładanych celów i efektów, można uznać, że pod względem warunków 

finansowych, wsparcie zostało zaplanowane prawidłowo. 

Efektywność kosztowa jednego badania cytologicznego przeprowadzonego w Działaniu 7.6 

jest wysoka w porównaniu z kosztem badań cytologicznych realizowanych ogółem w całym 

kraju oraz w samym województwie podkarpackim (zarejestrowanych w SIMP). Średni koszt 

badania w projektach z Działania 7.6 wynosi 22,66 zł197, podczas gdy średni koszt 

świadczenia zgodnie z bazą SIMP w Polsce w latach 2017-2020 wyniósł 39,86 zł (w roku 2017 

było to 23,81 zł, a w roku 2020 już 68,09 zł198). W samym województwie podkarpackim cena 

jednostkowa świadczenia wyniosła 32,00 zł199.  

Podobnie jest w przypadku badań profilaktycznych raka szyjki macicy – efektywność 

kosztowa w Działaniu 7.6 jest wyższa niż jednostkowa cena badania mammograficznego 

zarejestrowanego w SIMP. Koszt ten w Działaniu 7.6 wyniósł średnio 82,22 zł200, a w 

odniesieniu do wszystkich świadczeń w Polsce w latach 2017-2020 jest to 89,83 zł (od 84,58 

w 2017 roku do 101,28 w 2020 roku), a w samym województwie podkarpackim 89,76 zł (od 

85,80 w 2017 roku do 98,18 w 2020 roku)201. 

                                                           
197 Wartość wyliczono na podstawie danych szczegółowych określonych w budżetach projektu (cena 
jednostkowa badania).  
198 Wyliczenia na podstawie danych SIMP NFZ (Mapa potrzeb na lata 2022-2026; Czynniki ryzyka i profilaktyka ; 
data dostępu 13.08.2022). 
199 J.w. 
200 Wartość wyliczono na podstawie danych szczegółowych określonych w budżetach projektu (cena 
jednostkowa badania). 
201 Wyliczenia na podstawie danych SIMP NFZ (Mapa potrzeb na lata 2022-2026; Czynniki ryzyka i profilaktyka ; 
data dostępu 13.08.2022). 

https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/
https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/
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W przypadku profilaktyki raka jelita grubego nie ma dostępnych danych odnoszących się do 

średnich kosztów wszystkich prowadzonych badań kolonoskopowych w Polsce. Jedynym 

punktem odniesienia mogą być programy zdrowotne opiniowane przez AOTMiT. Z opinii 

AOTMiT można pozyskać dane o budżetach programów oraz planowanej liczbie uczestników. 

Przeanalizowano 5 programów polityki zdrowotnej dotyczących profilaktyki raka jelita 

grubego, pozytywnie zaopiniowanych przez AOTMiT w latach 2018-2022. Koszt jednostkowy 

udziału we wsparciu wyniósł w tych programach 821,19 zł202 i jest silnie zróżnicowany – od 

590,83 zł w programie realizowanym na obszarze powiatu legionowskiego (województwo 

mazowieckie) do 1 483,33 zł w Rzeszowie. W Działaniu 7.6 koszt ten wyniósł 1051,38 zł203. 

Efektywność kosztowa projektów w Działaniu 7.6 nie odbiega zatem znacząco od kosztów 

innych programów. Porównując projekty należy mieć jednocześnie na uwadze, że to 

opiniowane przez AOTMiT dotyczą działań prowadzonych na obszarze pojedynczych gmin, co 

może obniżać koszty np. związane z dojazdami, prowadzeniem działań edukacyjnych.  

Podsumowując, efektywność wsparcia w postaci programów zdrowotnych należy ocenić 

wysoko.  

6.6 KOMPLEMENTARNOŚĆ wsparcia w zakresie wsparcia uczestnictwa w programach 

zdrowotnych  

Analiza wyników badania ilościowego wśród beneficjentów Działania 7.6 oraz analiza 

wniosków o dofinansowanie nie wskazuje, aby programy zdrowotne były komplementarne z 

innymi projektami podejmowanymi przez beneficjentów lub podmioty w ich otoczeniu. 

Specyfika podmiotów będącymi beneficjentami (głównie są to placówki medyczne) 

powoduje, że komplementarne w stosunku do projektów jest ich bieżąca działalność – np. 

efekty projektów są wzmacniane poprzez możliwość dalszej diagnostyki pacjentek po 

wykryciu zmian w ramach cytologii lub mammografii. Mogą one skorzystać z usług poradni 

ginekologicznej.  

Żaden z beneficjentów nie odnotował na obszarze realizacji projektu konkurencyjnych 

działań, które osłabiałyby skuteczność wsparcia. Takie zjawisko miało np. miejsce w 

województwie dolnośląskim, gdzie barierą realizacji celów interwencji było wdrażanie 

programów zdrowotnych o tożsamym celu i charakterze jednocześnie na poziomie regionu i 

kraju204.  

Na terenie województwa podkarpackiego również realizowane były i są krajowe programy 

profilaktyki w zakresie raka piersi, raka szyjki macicy, czy raka jelita grubego, ale skala tych 

działań nie jest tak duża jak w województwie dolnośląskim. 

                                                           
202 Policzono na podstawie informacji z opinii AOTMiT na temat programów polityki zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki raka jelita grubego, opracowanych w latach 2018-2022 (źródło: Opinie AOTMiT na temat 
programów polityki zdrowotnej; data dostępu: 23.09.2022) 
203 Na podstawie analizy WoD, Koszt przypadający na 1 uczestnika (z pola V. BUDŻET PROJEKTU). 
204 Wpływ inwestycji w zakresie usług społecznych i zdrowotnych na jakość życia, poziom wykluczenia 
społecznego i ubóstwa w województwie dolnośląskim, EVALU, 2022. 

https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2/opinie-o-projektach-programow-zdrowotnych-realizowanych-przez-jst
https://bipold.aotm.gov.pl/index.php/repozytorium-ppz-2/opinie-o-projektach-programow-zdrowotnych-realizowanych-przez-jst
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Ze środków NFZ na terenie kraju realizowane są: 

 Program profilaktyki raka piersi (mammografia) – skierowany jest do kobiet wieku 

50–69 lat, które są najbardziej zagrożone zachorowaniem na raka piersi, 

 Program profilaktyki raka szyjki macicy – przeznaczony dla kobiet w wieku 25-59 lat, 

które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Program składa 

się z etapów: etap podstawowy – badanie cytologiczne, etap pogłębionej diagnostyki 

– jeżeli na podstawie badań we wcześniejszym etapie zostaną wykryte nieprawidłowe 

zmiany, niezbędny jest etap pogłębionej diagnostyki, który obejmuje: badanie 

kolposkopowe, pobranie celowanych wycinków do badania histopatologicznego 

(biopsja), a następnie ocena histopatologiczna pobranego materiału. 

 Program profilaktyki raka jelita grubego – Program Badań Przesiewowych (PBP) raka 

jelita grubego jest zadaniem Narodowej Strategii Onkologicznej. W ramach PBP od 

2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Program 

skierowany jest do osób w wieku 55-64 lata. Od 2012 roku wprowadzono system 

zaproszeń, ale nie jest on realizowany w województwie podkarpackim i opolskim 

(zestawienie liczby wykonanych badań w latach 2000-2021 w ramach Programu 

Badań Przesiewowych raka jelita grubego z podziałem na województwa w systemie 

zapraszanym wykazuje wartości zerowe dla tych województw)205. 

6.7 Ocena realizacji ZASAD HORYZONTALNYCH w zakresie wsparcia uczestnictwa w 

programach zdrowotnych  

Wypełnienie w projektach Działania 7.6 zasad horyzontalnych, tj. zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, zasady równości 

szans kobiet i mężczyzn, zasady zrównoważonego rozwoju należy ocenić jako prawidłowe.  

Beneficjenci objęci badaniem ilościowym deklarują jednogłośnie, że brali pod uwagę 

powyższe zasady horyzontalne przy projektowaniu wsparcia, ale jednocześnie nie uważają, 

aby były one szczególnie istotne dla osiągnięcia celów projektu. Należy mieć na uwadze, że 

duży wpływ np. na proporcje kobiet i mężczyzn w projektach, lub ich wiek, miały typ i 

warunki wsparcia. Działania profilaktyczne w zakresie nowotworu piersi i szyjki macicy 

kierowane są wyłącznie do kobiet, a z kolei w programach profilaktyki raka jelita grubego 

istniały istotne ograniczenia co do grup wiekowych. Dlatego nie są zaskakujące wyniki, że 

beneficjenci odpowiadając na pytanie o wagę zasad horyzontalnych wskazywali, że są one 

średnio istotne, a jeden z beneficjentów zaznaczył, że zasada równości szans i 

niedyskryminacji w ogóle nie jest istotna. Podobne odczucia występowały wśród 

uczestników projektów. W badaniu ilościowym aż 65% nie potrafiło ocenić, czy w projekcie 

uwzględniono zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Z odpowiedzi otwartych wynikało 

jednak, że część z uczestników nawet w programach zdrowotnych z zakresu profilaktyki raka 

piersi i raka szyjki macicy dostrzegała otwartość realizatorów, aby w działaniach 

                                                           
205 Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (data dostępu 14.08.2022). 

https://pbp.org.pl/
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edukacyjnych mogli wziąć udział także mężczyźni. Żaden z respondentów nie dostrzegł 

nieprawidłowości w odniesieniu do zasady równości płci.  

Podobny jest rozkład odpowiedzi na pytanie o uwzględnienie w projekcie zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy 

nie dostrzegali ograniczeń w tym zakresie, a jednocześnie duża część z nich nie potrafiła 

wskazać, w jaki sposób zasada ta mogłaby być uwzględniana w projekcie.  

Biorąc pod uwagę swoje subiektywne odczucia, jedynie pojedyncze osoby na 450 

respondentów objętych badaniem ilościowym, wskazały, że czuły się gorzej traktowane ze 

względu na miejsce zamieszkania (4 wskazania), wiek (9 wskazań), orientację seksualną (3 

wskazania), wyznanie lub światopogląd (6 wskazań) oraz płeć (5 wskazań).  

Beneficjenci nie odnotowali trudności z realizacją zasad horyzontalnych. Analiza wniosków o 

dofinansowanie wskazuje, że beneficjenci przewidzieli działania mające na celu równy 

dostęp dla wszystkich kwalifikujących się do projektu. Wśród zastosowanych rozwiązań 

można wskazać takie, jak: 

 Opracowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych z wykorzystaniem tekstu 

łatwego w odbiorze, 

 Zawarcie w formularzu zgłoszeniowym pytania dotyczącego specjalnych potrzeb 

uczestników wynikających z ich niepełnosprawności,  

 Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego – w ramach MRU, 

 Wsparcie wolontariuszy dla osób mniej zaradnych, 

 Dowiezienie na badanie osób z niepełnosprawnościami, 

 Utworzenie strony internetowej projektu dostępnej dla osób z 

niepełnosprawnościami,  

 Zapoznanie pracowników projektu z utworzoną procedurą zapewnienia równości 

szans i niedyskryminacji, 

 Różnorodne kanały dystrybucji informacji o projekcie dostosowane do różnego typu 

odbiorców – radio, internet, prasa, informacja w poradniach, na oddziałach, w izbie 

przyjęć, poprzez spotkania informacyjne dla personelu medycznego, plakaty i ulotki w 

domach kultury, domach ludowych, domach strażaka, remizach, sklepach na 

terenach wiejskich, ośrodkach zdrowia, słupach ogłoszeniowych, informacje 

przekazywane w kościołach, poprzez koła gospodyń wiejskich, sołtysów, mailing za 

pomocą listonoszy, 

 Oznakowanie gabinetów, informacji w miejscach badania – czcionką kontrastową, 

dobrze widoczną i dużą,  

 Miejsca realizacji projektu dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – dotyczy to 

zarówno biura projektu, jak i miejsc realizacji działań,  

 Możliwość wyboru płci lekarza, który przekaże informację o programie i przeprowadzi 

rozmowę edukacyjną. 
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Wśród 450 respondentów w badaniu ilościowym 25 zadeklarowało, że jest osobą z 

niepełnosprawnościami. Z tej grupy pojedyncze wskazały, że miały w związku z tym 

szczególne potrzeby w projekcie, np. wynajęcie transportu na miejsce udzielenia usługi, 

dostosowanie architektoniczne budynków lub infrastruktury komputerowej dla potrzeb OzN, 

usługa asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub asystenta tłumaczącego na język 

łatwy czy migowy, dostosowanie języka przekazu do potrzeb OzN. Wszyscy ci respondenci 

zadeklarowali, że ich potrzeby zostały bez problemów zaspokojone w projekcie. 

Zdecydowana większość nie odczuła też, że w projekcie była traktowana gorzej ze względu 

na swoją niepełnosprawność (tylko 2 osoby wyraziły niezadowolenie w tej kwestii).  

W odniesieniu do zasady zrównoważonego rozwoju, beneficjenci stosowali standardowe 

rozwiązania pro-ekologiczne, np.: efektywne wykorzystywanie sprzętu w projekcie 

(przestrzeganie zasady oszczędności energii), segregacja odpadów, ograniczenie zużycia 

papieru poprzez druk dwustronny, prowadzenie tam gdzie to możliwe korespondencji w 

wersji elektronicznej, korzystanie z papieru z recyclingu, wykorzystywanie elektronicznego 

systemu rejestracji pacjentów. Deklarowali, że projekt ma neutralny wpływ na środowisko.  

6.8 ZALECENIA I REKOMENDACJE dla okresu programowania 2021-2027 w zakresie 

wsparcia uczestnictwa w programach zdrowotnych  

Wyniki badania wskazują na pozytywne efekty Działania 7.6 w postaci objęcia znaczącej 

liczby uczestników programami zdrowotnymi i zwiększeniem poziomu świadomości 

profilaktyki nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego. Przedstawione w rozdziale 6.3 

dane wskazują nadal na występowanie potrzeby realizacji programów zdrowotnych 

i profilaktycznych w zakresu chorób cywilizacyjnych w regionie.  

Zdaniem ekspertki biorącej udział w wywiadzie eksperckim, potrzeby w zakresie programów 

zdrowotnych i innych działań na rzecz poprawy zdrowia mieszkańców wynikają m.in. ze 

struktury wiekowej społeczeństwa. Przeciętne trwanie życia wśród mężczyzn (jak w całej 

Polsce) jest dużo niższe niż kobiet (odpowiednio 75,4 oraz 83,2). Biorąc pod uwagę, że wśród 

mężczyzn najczęstszymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia (w okresie 2017-

2019 były przyczyną 37,3% zgonów wśród mężczyzn; Polska 36,0%206), szczególnie 

negatywnie należy ocenić brak wdrożenia w województwie podkarpackim programów 

zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia. Z kolei ze względu na dłuższą niż 

przeciętnie w Polsce średnią długość życia (kobiety: podkarpackie 83,2/ Polska 81,8; 

mężczyźni: podkarpackie 75,4/ Polska 74,1), w regionie jest wysoka liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym. Oni również powinni być odbiorcami działań zdrowotnych. W tej grupie 

szczególne potrzeby dotyczą układu ruchu. REKOMENDACJA: Rekomenduje się, aby w 

okresie programowania 2021-2027 szczególny nacisk położyć na programy zdrowotne w 

zakresie profilaktyki chorób układu krążenia, układu ruchu oraz nowotworów, w tym 

nowotworu płuc. Konieczne jest współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej 

                                                           
206 Dane pochodzą z Systemu ProfiBaza - cyfrowe udostępnienie informacji publicznej na temat sytuacji 
zdrowotnej ludności oraz realizacji programów zdrowotnych dla potrzeb profilaktyki chorób i promocji zdrowia 
w Polsce (System ProfiBaza; data dostępu 17.08.2022). 

https://profibaza.pzh.gov.pl/
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ułatwiającej osobom w wieku aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie 

aktywności zawodowej jak najdłużej.  

Nowym, krytycznym obszarem jest zdrowie psychiczne i potrzeba realizacji programów 

zapobiegających np. próbom samobójczym, promującym korzystanie ze specjalistów, 

psychoterapii etc. Rośnie udział czynników psychospołecznych w ogólnej strukturze 

nieobecności w pracy. W województwie podkarpackim obserwuje się wzrost liczby dni 

absencji chorobowej takich grup chorobowych, jak zaburzenia psychiczne i zaburzenia 

zachowania.  

Wykres 39 Liczba dni absencji chorobowej ze względu na zaburzenia psychiczne i 
zaburzenia zachowania w województwie podkarpackim 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MZ (Mapa potrzeb na lata 2022-2026; 

Czynniki ryzyka i profilaktyka; data dostępu 14.08.2022). 

W roku 2013 liczba dni absencji chorobowej z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń 

zachowania wyniosła 15,6 mln, co stanowiło 7,3% wszystkich dni absencji ogółem. W 2020 

roku było to odpowiednio 27,6 mln oraz 10,8%.  

Absencje chorobowe w 2020 r. z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych w ZUS 

spowodowane przez zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowiły 8,5% ogółu 

liczby dni absencji chorobowej (w Polsce 10,8%). W 2019 roku było to 6,8% (w Polsce 8,5%). 

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią 3 główny powód absencji, po 

chorobach układu oddechowego i układu nerwowego.  

Zdaniem ekspertki biorącej udział w wywiadzie eksperckim, poza działaniami skierowanymi 

do osób w wieku produkcyjnym, ważne jest, biorąc pod uwagę strukturę demograficzną 

ludności, skierowanie również działań do osób starszych. W ich przypadku wskazane jest 

wdrażanie wszelkich działań sprzyjających większej aktywności i kontaktom społecznym.  

FEP 2021-2027 wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, przewidując możliwość realizacji RPZ w 

celu szczegółowym 4(d) (EFS+), ukierunkowany na aktywizację zawodową pracowników, oraz 

w celu szczegółowym 4(k) (EFS+), w którym przewidziano realizację RPZ dotyczących 

profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu kierowanych w 

szczególności do osób w trudnej sytuacji. W Programie stwierdzono, iż priorytetowymi 

884 339 877 466 
817 312 

883 429 

1210 641 

2016 2017 2018 2019 2020

https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/
https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/analizy/czynniki-ryzyka-i-profilaktyka/
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problemami zdrowotnymi mieszkańców regionu pod kątem częstotliwości ich występowania, 

oprócz chorób układu krążenia i nowotworów są nimi zaburzenia psychiczne i zaburzenia 

zachowania. Gwałtowny wzrost liczby absencji z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń 

zachowania w 2020 roku potwierdza, że skutki pandemii COVID-19 są dodatkowym 

czynnikiem powodującym konieczność zapewnienia wsparcia usług ochrony zdrowia 

psychicznego, dostępności asystentów i opiekunów oraz w zakresie schorzeń stanowiących 

główne przyczyny niezdolności do pracy.  

W Programie w celu szczegółowym 4(d) przewidziano realizację działania w zakresie 

aktywizacji zawodowej pracowników, w tym rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do 

pracy, a także działania w zakresie eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 

pracy, realizowane w ramach RPZ albo poza formułą RPZ (dostosowane do potrzeb 

konkretnych pracodawców i ich pracowników) uwzględniające ścieżkę powrotu do pracy.  

W celu szczegółowym 4(k) planuje się wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych 

dotyczących profilaktyki chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu 

kierowanych w szczególności do osób w trudnej sytuacji. Większość rekomendacji 

sformułowanych w niniejszym badaniu odnosi się do działań planowanych w celu 

szczegółowym 4(k), gdzie możliwa jest profilaktyka zdrowotna kierowana do szerszego 

spektrum odbiorców, nie tylko osób pracujących, choć pewne ograniczenia powoduje zapis, 

iż powinny być to osoby w trudnej sytuacji.  

Rekomenduje się kontynuację wdrażania programów zdrowotnych na terenie powiatów 

stanowiących „białe plamy”. Jednocześnie ze względu na to, że w okresie 2014-2020 efekt 

koncentracji wsparcia na tych obszarach nie został osiągnięty w przypadku profilaktyki raka 

piersi i raka szyjki macicy (nie wszystkie powiaty stanowiące „białe plamy” zostały wsparte w 

odpowiednim stopniu, a jednocześnie wsparcie koncentrowało się na powiatach nie 

będących „białymi plamami”), rekomenduje się w ramach celu szczegółowego 4(k) 

zwiększenie wymaganego odsetka wspartych kobiet zamieszkujących obszary o szczególnie 

niskiej zgłaszalności z 20% do 50%. Warto również rozważyć kryterium zapewniające bardziej 

równomierne rozłożenie wsparcia np. ograniczające liczbę uczestniczek z terenu jednego 

powiatu.  

Rekomenduje się kontynuację rozwiązań zwiększających dostępność do profilaktyki na 

obszarach o największych deficytach – obszarach wiejskich i słabiej zaludnionych (kryterium 

premiujące projekty, w których co najmniej 50% uczestniczek projektu będą stanowiły 

kobiety zamieszkałe w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, w tym w szczególności 

na obszarach wiejskich). 

Jednocześnie, biorąc pod uwagę, że nietrafne okazały się działania polegające na 

zapewnieniu transportu do miejsca przeprowadzenie badania profilaktycznego i z powrotem, 

a także opieki nad osobą zależną lub dzieckiem w czasie korzystania ze wsparcia, konieczne 

jest zapewnienie dostępu do badań jak najbliżej miejsca zamieszkania uczestnika. W tym 
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celu premiować należy liczbę punktów, w których prowadzone są badania profilaktyczne (w 

lokalnych ośrodkach zdrowia) oraz liczbę punktów mobilnych. 

Kontynuować również warto zastosowanie kryteriów premiujących wysoki potencjał 

beneficjentów – warunek, aby realizacja projektu odbywała się w partnerstwie z co najmniej 

jedną placówką POZ, gdy wnioskodawcą nie jest placówka POZ, a także realizację projektu w 

partnerstwie z organizacją pozarządową, której działalność statutowa jest związana z 

upowszechnianiem edukacji prozdrowotnej lub promocją udziału w badaniach 

diagnostycznych (w szczególności organizacje pozarządowe dobrze znające środowiska 

uczestników).  

Uwzględnienie w Działaniu 7.6 szerokiego katalogu grup docelowych wsparcia okazało się 

trafne i umożliwiło osiągnięcie celów projektów mimo trudności wywołanych przez 

pandemię COVID-19. Rekomenduje się, aby w okresie programowania 2021-2027 również 

kierować wsparcie do jak najszerszych grup odbiorców, pozostając jednocześnie w ramach 

ustalonych w dokumentach nadrzędnych. 

Badanie uczestników Działania 7.6 wskazuje na wysoką skuteczność wszelkich 

zindywidualizowanych działań informacyjnych (bezpośrednie zaproszenia, telefoniczne 

przypominanie o wizycie), co nie tylko zwiększa poziom rekrutacji uczestników, ale buduje 

pozytywny obraz służby zdrowia i zachęca do stałego monitorowania swojego zdrowia. 

Rekomenduje się również nadal premiowanie elastycznych godziny badań – wykonywanie 

badań w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w sobotę. 

Czynnikiem obniżającym skuteczność projektów okazała się nadmierna biurokracja związana 

z przystąpieniem do programu zdrowotnego. Rekomenduje się beneficjentom wdrożenie 

rozwiązań minimalizujących formalności, np. unikania wielokrotnego podawania tych 

samych danych w różnych dokumentach (np. deklaracja uczestnictwa, oświadczenie RODO, 

potwierdzenie uczestnictwa, potwierdzenie skorzystania z usługi zdrowotnej, lista obecności 

i inne), a także uproszczenie dokumentów podpisywanych przez uczestników (np. deklaracji 

dotyczącej przetwarzania danych osobowych). 
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7 WNIOSKI I REKOMENDACJE  

Tabela 13 Wnioski i rekomendacje 

L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

1.  Zwiększanie szans na 

zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

Diagnozy beneficjentów, którzy 

zdecydowali się na objęcie tej 

grupy wsparciem, wskazują, że 

osoby pracujące znajdujące się 

w niekorzystanej sytuacji na 

rynku pracy w niewielkim 

stopniu są zainteresowane 

udziałem w projektach RPO. 

Brakuje dostatecznej wiedzy na 

temat potrzeb tych osób, aby 

trafnie dobrać instrumenty 

aktywizacji. Ponadto, z 

powodu braku danych na 

temat osób ubogich 

pracujących lub/i osób 

pracujących w oparciu o 

Rekomenduje się 

przeprowadzenie 

kompleksowego badania osób 

pracujących znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy na wczesnym 

etapie realizacji FEP 2021-

2027.  

WUP w 

Rzeszowie  

Przygotowanie i przeprowadzenie 

badania przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie lub zlecenie 

tego zadania podmiotowi 

zewnętrznemu.  

31 marca 2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

umowy cywilno-prawne na 

poziomie niższym niż region, 

mogą występować trudności z 

pozyskaniem uczestników 

projektów. (s. 41) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

2.  Zwiększanie szans na 

zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

Zainteresowanie 

beneficjentów kierowaniem 

projektów do osób pracujących 

jest niskie. Potencjał wśród 

podmiotów realizujących 

projekty w ramach OP VII do 

docierania do osób w 

niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy w regionie jest wysoki. 

Jednakże, z uwagi na 

Rekomenduje się, aby 

wsparcie osób pracujących 

znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy było przedmiotem 

odrębnego konkursu 

skierowanego tylko na 

realizację działań 

adresowanych do tej grupy 

docelowej lub stanowiło 

odrębne Działanie/ 

Poddziałanie w ramach FEP 

2021-2027. 

 IZ FEP 2021-

2027 

- Wprowadzenie w FEP 2021-

2027 trybu konkursowego dla 

działań skierowanych do osób 

pracujących, znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy. 

- Organizacja odrębnego naboru 

w trybie konkursowym 

skierowanego tylko na realizację 

działań dla osób pracujących, 

znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pacy/ 

Wprowadzenie w SZOOP 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

planowany kształt wsparcia w 

FEP 2021-2027, część tych 

podmiotów nie będzie mogła 

realizować projektów z obszaru 

aktywizacji zawodowej. Istnieje 

ryzyko, że potencjał części 

beneficjentów może pozostać 

niewykorzystany. (s. 41)  

odrębnego Działania/ 

Poddziałania dotyczące wsparcia 

osób pracujących znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy.  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

3.  Zwiększanie szans na 

zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

Biorąc pod uwagę zjawiska 

występujące w niektórych 

powiatach tj. wysoką stopę 

bezrobocia, niską gęstość 

zaludnienia, wysoki udział osób 

długotrwale bezrobotnych w 

ogóle bezrobotnych, wysoki 

Rekomenduje się, aby w 

naborach w trybie 

konkursowym w FEP 2021-

2027 w ramach celu 

szczegółowego 4(a) 

uwzględnić preferencje 

terytorialne dla beneficjentów 

aplikujących o wsparcie dla 

osób z powiatów: leskiego, 

bieszczadzkiego, 

przemyskiego, leżajskiego, 

IP/IZ FEP 

2021-2027 

- Uwzględnienie w FEP 2021-2027 

w kierunkowych zasadach 

wyboru projektów silniejszej 

koncentracji środków na 

obszarach cechujących się 

największymi problemami na 

rynku pracy. 

- Uwzględnienie w SZOOP w 

ramach celu szczegółowego 4(a) 

preferencji terytorialnych dla 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

odsetek bezrobotnych w wieku 

55-64 lat pozostający bez pracy 

przez okres dłuższy niż 1 rok w 

bezrobotnych w wieku 55-64 

lat ogółem, bliskość konfliktu 

zbrojnego w Ukrainie, wysoki 

odsetek osób młodych (w 

wieku 24-35 lat i poniżej 24. 

roku życia) zarejestrowanych 

jako bezrobotne w ogóle 

bezrobotnych, wysoki 

procentowy udział ludności 

mieszkającej na wsi w ludności 

ogółem, niską dostępność 

komunikacyjną a także wysoki 

odsetek osób korzystających ze 

świadczeń opieki społecznej, 

można wyodrębnić powiaty o 

dalszych, największych 

potrzebach w obszarze 

zatrudnienia. Są to powiaty: 

leski, bieszczadzki, przemyski, 

niżańskiego, brzozowskiego 

oraz strzyżowskiego. 

beneficjentów aplikujących o 

wsparcie dla osób z powiatów: 

leskiego, bieszczadzkiego, 

przemyskiego, leżajskiego, 

niżańskiego, brzozowskiego oraz 

strzyżowskiego (np. w postaci 

dedykowanego konkursu).  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

leżajski, niżański, brzozowski 

oraz strzyżowski. (s. 54) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

4.  Zwiększanie szans na 

zatrudnienie osób 

pozostających bez pracy 

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. (s. 62) 

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.  

 

IZ FEP 2021-

2027 

Uwzględnienie w SZOP oraz w 

dokumentacji naboru kryterium 

dopuszczającego dotyczącego 

konieczności zapewnienia udziału 

w projektach określonego % osób 

z grup znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy. 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

5.  Promocja przedsiębiorczości 

W obszarze wsparcia 

przedsiębiorczości pozytywnie 

należy ocenić przede 

wszystkim projekty dotacyjne. 

Przyczyniły się one do 

założenia wielu podmiotów 

gospodarczych i do poprawy 

sytuacji uczestników w wielu 

wymiarach. (s. 115) 

Rekomenduje się kontynuację 

wsparcia dotacyjnego na 

zakładanie działalności 

gospodarczej.  

IZ FEP 2021-

2027 

 

Dookreślenie w dokumencie FEP 

wsparcia na prowadzenie 

działalności gospodarczej jako 

wsparcia dotacyjnego. 

 

31 marca 2023  

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

6.  Promocja przedsiębiorczości 

Do najistotniejszych 

problemów, z jakimi spotkali 

się realizatorzy projektów, 

Rekomenduje się 

nieuruchamianie jednocześnie 

działań na tym samym terenie 

IZ/IP FEP 

2021-2027 

Beneficjenci 

Ustalenie nienakładających się 

obszarów rekrutacji dla 

poszczególnych filii 

zamiejscowych WUP w Rzeszowie 

30 września 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

należały trudności z rekrutacją 

grup docelowych – dotyczyło 

to także projektów 

dotacyjnych. Najważniejszym 

czynnikiem wpływającym na tę 

kwestię była jednoczesna 

realizacja różnych projektów 

dotacyjnych na tym samym 

terenie w tym samym okresie. 

(s. 114) 

przez różnych operatorów 

dotacji. 

w planowanym projekcie 

niekonkurencyjnym. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

7.  Promocja przedsiębiorczości 

Większość przedsiębiorstw, 

które powstały dzięki wsparciu, 

to firmy jednoosobowe. 

Przedsiębiorstwa założone 

dzięki wsparciu najczęściej 

charakteryzują się stosunkowo 

niewielkim potencjałem do 

Rekomenduje się preferencje 

w projektach dla 

przedsiębiorstw, które 

deklarują zatrudnienie więcej 

niż jednego pracownika w 

przyszłości. 

IZ FEP 2021-

2027 

 

Jeżeli będzie taka możliwość – 

zastosowanie premii (np. w 

postaci wyższej dotacji) dla osób, 

które deklarują zatrudnienie 

więcej niż jednego pracownika w 

założonych przedsiębiorstwach w 

ramach planowanego projektu 

30 września 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

tworzenia dużej liczby miejsc 

pracy. (s. 104) 

niekonkurencyjnego WUP w 

Rzeszowie. 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy Program Operacyjny FEP 2021-2027 

8.  Programy zdrowotne  

W programach zdrowotnych 

nietrafne okazały się działania 

polegające na zapewnieniu 

transportu do miejsca 

przeprowadzenie badania 

profilaktycznego i z powrotem, 

a także opieki nad osobą 

zależną lub dzieckiem w czasie 

korzystania ze wsparcia. Nie 

oznacza to, że uczestnicy 

(przede wszystkim kobiety) nie 

odczuwają barier w dostępie 

do badań profilaktycznych. 

Uczestników zniechęcają duże 

odległości od miejsca 

Rekomenduje się położenie w 

projektach nacisku na formułę 

wsparcia, jaką jest dostęp do 

badań jak najbliżej miejsca 

zamieszkania uczestnika, czyli 

zaangażowanie mobilnych 

punktów badań lub realizacja 

badań w lokalnych ośrodkach 

zdrowia. 

IZ FEP 2021-

2027 

 

Wysokie premiowanie w 

projektach liczby punktów, w 

których prowadzone są badania 

profilaktyczne (zaangażowanie 

lokalnych ośrodków zdrowia) oraz 

liczby punktów mobilnych 

(wyższe niż w RPO WP 2014-

2020). 

30 września 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

zamieszkania do placówki, w 

której realizowane są badania 

czy działania edukacyjne, a 

skorzystanie z transportu lub 

opieki nad osobą zależną to 

dodatkowe wyzwanie i kłopot. 

Rezygnują więc całkowicie ze 

wsparcia. (s. 185) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy/ włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

9.  Programy zdrowotne  

Nadmierna biurokracja 

związana z przystąpieniem do 

programu zdrowotnego, 

konieczność wypełniania wielu 

dokumentów i podawania 

szczegółowych danych, w tym 

osobistych, a także 

podpisywania skomplikowanej 

deklaracji dotyczącej 

Rekomenduje się uproszczenie 

deklaracji dotyczącej 

przetwarzania danych 

osobowych, pozbawienie jej 

odniesień do przepisów np. 

poprzez dosłowne 

zacytowanie zamieszczonych 

w nich istotnych dla 

uczestnika treści, a także 

wdrożenie rozwiązań 

minimalizujących formalności, 

IZ FEP 2021-

2027 

Beneficjenci 

Zawarcie w dokumentacji 

konkursowej informacji o 

konieczności uproszczenia 

formalności przez beneficjentów, 

gdyż stanowi to czynnik 

zniechęcający uczestników do 

udziału w programach 

zdrowotnych. 

Wdrożenie uproszczeń przez 

beneficjentów. 

30 września 

2023 
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

przetwarzania danych 

osobowych – zniechęca 

uczestników do udziału w 

programach zdrowotnych. (s. 

186) 

np. unikania wielokrotnego 

podawania tych samych 

danych w różnych 

dokumentach (np. deklaracja 

uczestnictwa, oświadczenie 

RODO, potwierdzenie 

uczestnictwa, potwierdzenie 

skorzystania z usługi 

zdrowotnej, lista obecności i 

inne). 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy/ włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

10.  Programy zdrowotne  

Należy pozytywnie ocenić 

szeroki katalog grup 

docelowych wsparcia w postaci 

programów zdrowotnych, 

ustanowionych przez IZ RPO 

WP 2014-2020. Jak pokazują 

doświadczenia z innych 

Rekomenduje się w okresie 

programowania 2021-2027 

również kierować wsparcie do 

jak najszerszych grup 

odbiorców pozostając 

jednocześnie w ramach 

ustalonych w dokumentach 

nadrzędnych. 

IZ FEP 2021-

2027 

 

Uwzględnienie w SZOP szerokiego 

katalogu grup odbiorców. 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

regionów, zawężanie grup 

docelowych generowało nie 

tylko trudności z rekrutacją, ale 

też poczucie wykluczenia u 

osób, które chciałyby, ale nie 

mogły skorzystać ze wsparcia. 

(s. 190) 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

11.  Programy zdrowotne  

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”. 

Rekomenduje się, aby w 

okresie programowania 2021-

2027 zwiększyć wymagany 

odsetek wspartych kobiet 

zamieszkujących obszary o 

szczególnie niskiej 

zgłaszalności z 20% do 50%. 

Należy również wdrożyć 

kryterium zapewniające 

bardziej równomierne 

rozłożenie wsparcia np. 

ograniczające liczbę 

IZ FEP 2021-

2027 

Opracowanie i zastosowanie w 

konkursach w celu szczegółowym 

4(k) kryterium: 

„projekt będzie realizowany na 

terenie całego województwa 

podkarpackiego, a jednocześnie 

zakłada koncentrację działań na 

terenie powiatów, które stanowią 

tzw. „białe plamy” w zakresie 

profilaktyki raka piersi i / lub raka 

szyjki macicy poprzez objęcie 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Nie osiągnięto efektu 

koncentracji na „białych 

plamach”. (s. 196) 

uczestniczek z terenu jednego 

powiatu. 

wparciem kobiet, z których co 

najmniej 20% mieszka na 

obszarach o szczególnie niskiej 

zgłaszalności” – o wadze nie 

niższej niż 50% 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 

12.  Programy zdrowotne  

Dane dotyczące 

zachorowalności i zgonów wg 

wybranych jednostek 

chorobowych, sytuacja 

demograficzna ludności 

(wyższa niż w Polsce średnia 

przeżywalności, duża liczba 

osób w wieku 

poprodukcyjnym), a także 

słaby dostęp do specjalistów 

(w tym w zakresie psychiatrii) 

wskazuje na potrzebę wsparcia 

Rekomenduje się, aby w 

okresie programowania 2021-

2027 szczególny nacisk 

położyć na programy 

zdrowotne w zakresie 

profilaktyki chorób układu 

krążenia, układu ruchu oraz 

nowotworów, w tym 

nowotworu płuc. Konieczne 

jest współfinansowanie 

rehabilitacji 

leczniczej/medycznej 

ułatwiającej osobom w wieku 

aktywności zawodowej 

IZ FEP 2021-

2027 

Uwzględnienie w SZOP 

programów zdrowotnych i działań 

w zakresie: 

 profilaktyki chorób układu 

krążenia 

 profilaktyki chorób układu 

ruchu 

 profilaktyki raka płuc, raka 

jelita grubego, raka piersi i 

raka szyjki macicy 

 rehabilitacji 

leczniczej/medycznej 

ułatwiającej osobom w wieku 

30 września 

2023  
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L.p. Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat 
rekomendacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

programów zdrowotnych w 

zakresie najczęściej 

występujących chorób 

cywilizacyjnych w regionie. (s. 

208) 

powrót do pracy lub 

utrzymanie aktywności 

zawodowej jak najdłużej. 

aktywności zawodowej 

powrót do pracy lub 

utrzymanie aktywności 

zawodowej 

 ochrony zdrowia 

psychicznego 

Klasa rekomendacji Programowa Podklasa rekomendacji Operacyjna 

Obszar tematyczny Rynek pracy/ włączenie społeczne Program Operacyjny FEP 2021-2027 
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8 CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Tabela 14 Conclusions and reccomendations 

No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

1. Increasing the employability 

of the unemployed 

The diagnoses of the 

beneficiaries who decided to 

support this group show that 

working people who are in an 

unfavorable situation on the 

labor market are little 

interested in participating in 

ROP projects. There is 

insufficient knowledge about 

the needs of these people to 

select the right activation 

instruments. Moreover, due to 

the lack of data on poor 

people working and / or 

people working under civil law 

contracts at a lower level than 

the region, there may be 

It is recommended to conduct 

a comprehensive survey of 

working people who are 

disadvantaged in the labor 

market at an early stage of 

FEP 2021-2027 

implementation. 

VLO in Rzeszów Preparation and carrying out of 

the study by the Voivodship 

Labor Office in Rzeszów or 

commissioning this task to an 

external entity. 

March 31, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

difficulties in attracting project 

participants. (p. 41) 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

2. Increasing the employability 

of the unemployed 

The interest of beneficiaries in 

directing projects to working 

people is low. The potential of 

entities implementing projects 

under OP VII to reach people 

who are disadvantaged in the 

labor market in the region is 

high. However, due to the 

planned form of support in 

FEP 2021-2027, some of these 

entities will not be able to 

implement projects in the area 

of professional activation. 

There is a risk that the 

It is recommended that the 

support for people who are 

disadvantaged in the labor 

market should be the subject 

of a separate competition 

aimed only at the 

implementation of activities 

addressed to this target group 

or constitute a separate 

Measure / Sub-measure 

under FEP 2021-2027. 

MA FEP 2021-

2027 

- Introducing a competition 

mode in FEP 2021-2027 for 

activities aimed at working 

people who are in an 

unfavorable situation on the 

labor market. 

- Organization of a separate 

recruitment under the 

competition procedure aimed 

only at the implementation of 

activities for working people who 

are in an unfavorable situation 

on the labor market / Introducing 

a separate Measure / Sub-

measure in the SZOOP regarding 

support for working people who 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

potential of some beneficiaries 

may remain unused. (p. 41) 

are in a disadvantaged situation 

on the labor market. 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

3. Increasing the employability 

of the unemployed 

Taking into account the 

phenomena occurring in some 

poviats, i.e. high 

unemployment rate, low 

population density, high share 

of the long-term unemployed 

in the total of unemployed, 

high percentage of the 

unemployed aged 55-64 

remaining unemployed for a 

period longer than 1 year in 

the unemployed aged 55 -64 

years in total, proximity to the 

armed conflict in Ukraine, high 

percentage of young people 

It is recommended that in the 

calls for proposals under FEP 

2021-2027 under specific 

objective 4 (a), territorial 

preferences for beneficiaries 

applying for support to 

people from the following 

poviats: Lesko, Bieszczady, 

Przemyśl, Leżajsk, Niski, 

Brzozów and Strzyżów should 

be taken into account. 

IA / MA FEP 

2021-2027 

- Including in FEP 2021-2027 in 

the guiding principles of project 

selection a stronger 

concentration of funds in the 

areas with the greatest problems 

on the labor market. 

- Including in SZOOP under 

specific objective 4 (a) territorial 

preferences for beneficiaries 

applying for support for people 

from the following poviats: 

Lesko, Bieszczady, Przemyśl, 

Leżajsk, Niski, Brzozów and 

Strzyżów (e.g. in the form of a 

dedicated competition). 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

(aged 24-35 and under 24) 

registered as unemployed in 

general, high percentage of 

rural population in the total 

population, low 

communication accessibility as 

well as a high percentage of 

people using social welfare 

benefits, it is possible to 

distinguish poviats with 

further, greatest needs in the 

area of employment. These 

poviats are: leski, bieszczadzki, 

przemyski, leżajski, niżański, 

brzozowski, strzyżowski. (p. 

54) 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

4. Increasing the employability 

of the unemployed 

It is recommended to 

introduce in FEP 2021-2027 or 

documents detailing the 

Program, a provision on the 

MA FEP 2021-

2027 

Including in the SZOP and in the 

recruitment documentation the 

admission criterion concerning 

the necessity to ensure 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

In PUP projects in Measure 7.2 

there is a share of individual 

target groups in the support 

adequate to the structure of 

unemployed people in the 

region, i.e. women, long-term 

unemployed, people aged 50 

and more, people with low 

qualifications, people with 

disabilities. As a result, the 

support accurately responds 

to the needs of the region. (p. 

62) 

need to ensure participation 

in projects of a certain% of 

people from groups in the 

most difficult situation on the 

labor market. 

 

participation in projects of a 

certain% of people from the 

groups in the most difficult 

situation on the labor market. 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

5. Promotion of 

entrepreneurship 

In the area of supporting 

entrepreneurship, subsidy 

projects should be assessed 

positively. They have 

It is recommended to 

continue the grant support 

for setting up a business. 

MA FEP 2021-

2027 

 

FEP document of the support for 

running a business as a grant 

support. 

 

March 31, 2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

contributed to the 

establishment of many 

business entities and to the 

improvement of the situation 

of participants in many 

dimensions. (p. 115) 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

6. Promotion of 

entrepreneurship 

The most important problems 

faced by project implementers 

were difficulties in recruiting 

target groups - this also 

applied to subsidy projects. 

The most important factor 

influencing this issue was the 

simultaneous implementation 

of different grant projects on 

the same site in the same 

period. (p. 114) 

It is recommended not to 

launch activities in the same 

area simultaneously by 

different grant operators. 

IZ / IP FEP 2021-

2027 

Beneficiaries 

Determining non-overlapping 

recruitment areas for individual 

branches of the Rzeszów VLO in 

the planned non-competitive 

project. 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

7. Promotion of 

entrepreneurship 

Most of the enterprises that 

were created thanks to the 

support are sole 

proprietorships. Enterprises 

established thanks to the 

support are usually 

characterized by a relatively 

low potential to create a large 

number of jobs. (p. 104) 

Preferences are 

recommended in projects for 

enterprises that declare that 

they will employ more than 

one employee in the future. 

MA FEP 2021-

2027 

 

If it is possible - application of a 

bonus (e.g. in the form of a 

higher subsidy) for people who 

declare employment of more 

than one employee in 

established enterprises as part of 

the planned non-competitive 

project of the VLO in Rzeszów. 

September 30, 

2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market Operational Programme FEP 2021-2027 

8. Health programs 

In health programs, the 

activities consisting in 

providing transport to the 

It is recommended to place 

emphasis in the projects on 

the support formula, which is 

access to research as close as 

MA FEP 2021-

2027 

 

High bonuses for the number of 

points in which preventive 

examinations are carried out 

(involvement of local health 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

place, conducting a preventive 

examination and back, as well 

as caring for a dependent 

person or a child while using 

the support, turned out to be 

ineffective. This does not 

mean that the participants 

(mainly women) do not feel 

any barriers in accessing 

preventive examinations. 

Participants are discouraged 

by the long distances from 

their place of residence to the 

facility where research or 

educational activities are 

carried out, and using 

transport or caring for a 

dependent person is an 

additional challenge and 

trouble. So they completely 

give up e-support. (p. 185) 

possible to the participant's 

place of residence, i.e. the 

involvement of mobile 

research points or the 

implementation of research in 

local health centers. 

centers) and the number of 

mobile points (higher than in the 

Podkarpackie ROP 2014-2020). 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

Thematic area Labor market / social inclusion Operational Programme FEP 2021-2027 

9. Health programs 

Excessive bureaucracy 

associated with joining the 

health program, the need to 

fill in many documents and 

provide detailed data, 

including personal data, as 

well as sign a complicated 

declaration regarding the 

processing of personal data - 

discourage participants from 

participating in health 

programs. (p. 186) 

It is recommended to simplify 

the declaration regarding the 

processing of personal data, 

depriving it of references to 

regulations, e.g. by literally 

quoting the content that is 

important for the participant, 

as well as implementing 

solutions that minimize 

formalities, e.g. avoiding 

repeated provision of the 

same data in different 

documents (e.g. declaration 

of participation , GDPR 

statement , confirmation of 

participation, confirmation of 

using a health service, 

attendance list and others). 

MA FEP 2021-

2027 

Beneficiaries 

Including information in the 

competition documentation 

about the need to simplify 

formalities by beneficiaries, as 

this is a factor discouraging 

participants from participating in 

health programs. 

Implementation of 

simplifications by beneficiaries. 

September 30, 

2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market / social inclusion Operational Programme FEP 2021-2027 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

10. Health programs 

A wide catalog of support 

target groups in the form of 

health programs, established 

by the MA of the Pomorskie 

ROP 2014-2020, should be 

positively assessed. As shown 

by experiences from other 

regions, narrowing down the 

target groups generated not 

only difficulties with 

recruitment, but also a feeling 

of exclusion in people who 

would like but not be able to 

benefit from the support. (p. 

190) 

It is recommended in the 

programming period 2021-

2027 to also target the 

support to the widest possible 

groups of recipients, while 

remaining within the 

framework set out in superior 

documents. 

MA FEP 2021-

2027 

 

Inclusion of a broad catalog of 

recipient groups in the PMS. 

September 30, 

2023 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme FEP 2021-2027 

11. Health programs 

The analysis of the territorial 

distribution of the participants 

It is recommended that in the 

programming period 2021-

2027 the required percentage 

MA FEP 2021-

2027 

Development and application in 

competitions for the detailed 

purpose of the 4 (k) criterion: 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

of projects in the field of 

breast cancer and cervical 

cancer prevention shows a 

moderate impact of support 

on the availability of breast 

cancer and cervical cancer 

prevention services in some 

counties constituting "white 

spots". The effect of focusing 

on "white spots" has not been 

achieved. (p. 196) 

of supported women living in 

particularly low reporting 

areas should be increased 

from 20% to 50%. A criterion 

should also be implemented 

to ensure a more even 

distribution of support, e.g. 

limiting the number of 

participants from one poviat. 

"The project will be implemented 

throughout the Podkarpackie 

Voivodeship, and at the same 

time it assumes concentration of 

activities in the poviats, which 

constitute the so-called "White 

spots" in the prevention of 

breast and / or cervical cancer by 

supporting women, of whom at 

least 20% live in areas with 

particularly low reporting "- 

weighing no less than 50% 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Social inclusion Operational Programme FEP 2021-2027 

12. Health programs 

Data on morbidity and deaths 

by selected disease entities, 

the demographic situation of 

the population (higher than in 

Poland average survival rate, a 

large number of people in 

It is recommended that in the 

programming period 2021-

2027, special emphasis should 

be placed on health programs 

in the field of the prevention 

of cardiovascular diseases, 

the musculoskeletal system 

and cancer, including lung 

MA FEP 2021-

2027 

Including health programs and 

activities in the SZOP in the field 

of: 

 prophylaxis of cardiovascular 

diseases 

 prophylaxis of diseases of the 

musculoskeletal system 

September 30, 

2023 
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No. Content of the request The content of the 
recommendation 

Recipient of the 
recommendation 

Implementation method Implementation 
date (quarter) 

retirement age), as well as 

poor access to specialists 

(including psychiatry) indicate 

the need to support health 

programs in the field of the 

most common civilization 

diseases in the region. (p. 208) 

cancer. It is necessary to co-

finance curative / medical 

rehabilitation to help people 

at the working age to return 

to work or to stay active as 

long as possible. 

 prophylaxis of lung cancer, 

colorectal cancer, breast 

cancer and cervical cancer 

 curative / medical 

rehabilitation to help people 

of working age return to 

work or stay active 

 mental health protection 

Recommendation class Programmatic Recommendation subclass Operational 

Thematic area Labor market / social inclusion Operational Programme FEP 2021-2027 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 
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9.3 Szczegółowy opis zastosowanej metodologii  

W oddzielnym dokumencie 

9.4 Narzędzia badawcze 

W oddzielnym dokumencie 

9.5 Syntetyczna informacja nt. wyników badania dla decydentów 

W oddzielnym dokumencie  
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W oddzielnym dokumencie 

 


