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Załącznik do Uchwały Nr 442/9064/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie 

z dnia 6 grudnia 2022 r. 

 

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego Ocena wpływu RPO WP 2014-2020 na podkarpacki rynek pracy 

Instytucja zlecająca badanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

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 

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 grudnia 

2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

osób pracujących w oparciu o 

umowy cywilno-prawne na 

poziomie niższym niż region, 

mogą występować trudności 

z pozyskaniem uczestników 

projektów. (s. 41) 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości 

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 

planowany kształt wsparcia w 

FEP 2021-2027, część tych 

podmiotów nie będzie mogła 

realizować projektów z 

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/IP FEP 

2021-2027 

 Uwzględnienie w FEP 2021-

2027 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 pracy/ Wprowadzenie w 

SZOP odrębnego Działania/ 

Poddziałania dotyczące 

wsparcia osób pracujących 

znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy.  

30 

września 

2023  
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

obszaru aktywizacji 

zawodowej. Istnieje ryzyko, 

że potencjał części 

beneficjentów może pozostać 

niewykorzystany. (s. 41)  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja  zatwierdzona w całości (realizowana) 

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 

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 

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, 

niżańskiego, 

brzozowskiego oraz 

strzyżowskiego. 

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. 

 Rozważenie uwzględnienia w 

SZOP w ramach celu 

szczegółowego 4(a) 

preferencji terytorialnych dla 

beneficjentów aplikujących o 

wsparcie dla osób z powiatów: 

leskiego, bieszczadzkiego, 

przemyskiego, leżajskiego, 

niżańskiego, brzozowskiego 

oraz strzyżowskiego (np. w 

postaci dedykowanego 

konkursu).  

30 

września 

2023  

Zgodnie z założeniami 

FEP 2021-2027 

aktywizacja zawodowa 

osób pozostających bez 

pracy prowadzona będzie 

przez Powiatowe Urzędy 

Pracy oraz Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie 

w trybie 

niekonkurencyjnym. 

Wsparcie w trybie 

konkurencyjnym 

realizowane będzie dla 

osób ubogich pracujących, 

zatrudnionych na 

umowach 

krótkoterminowych i 

cywilno-prawnych oraz 

odchodzących z rolnictwa. 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

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, leżajski, niżański, 

brzozowski oraz strzyżowski. 

(s. 54) 

W tym przypadku na 

etapie ogłaszania naboru 

można uwzględnić 

preferencje terytorialne 

poprzez premiowanie 

projektów zakładających 

wsparcie na obszarach o 

najtrudniejszej sytuacji na 

rynku pracy zgodne z 

założeniami, które zostaną 

przyjęte w FEP 2021-2027 

lub w dokumentach 

uszczegóławiających 

pogram. Zgodnie z 

projektem FEP 2021-2027 

wsparciem z 

uwzględnieniem 

wydzielonej alokacji lub 

preferencji w kryteriach, 

dedykowanych dla tych 

projektów, objęte zostaną 

m.in. obszary zagrożone 

trwałą marginalizacją, a 

także inne obszary 

wymagające dodatkowego 

wsparcia: 

Programu Strategicznego 

„Błękitnego Sanu”, 

Programu Strategicznego 

Rozwoju Bieszczad, które 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

obejmują część gmin 

wchodzących w skład 

powiatów: leskiego, 

bieszczadzkiego, 

przemyskiego, 

leżajskiego, niżańskiego 

oraz brzozowskiego. 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo 

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/IP 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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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 
2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości 

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 

2021-2027 wsparcia na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej jako wsparcia 

dotacyjnego. 

 

31 marca 

2023  

 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) 

6. Promocja 

przedsiębiorczości 

Do najistotniejszych 

problemów, z jakimi spotkali 

się realizatorzy projektów, 

należały trudności z 

rekrutacją grup docelowych – 

Rekomenduje się 

nieuruchamianie 

jednocześnie działań 

na tym samym 

terenie przez 

różnych operatorów 

dotacji. 

IZ/IP FEP 

2021-2027 

 

Ustalenie nienakładających się 

obszarów rekrutacji dla 

poszczególnych filii 

zamiejscowych WUP w 

Rzeszowie w planowanym 

projekcie niekonkurencyjnym. 

30 

września 

2023 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

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) 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) 

7. Promocja 

przedsiębiorczości 

Większość przedsiębiorstw, 

które powstały dzięki 

wsparciu, to firmy 

jednoosobowe. 

Przedsiębiorstwa założone 

dzięki wsparciu najczęściej 

charakteryzują się 

stosunkowo niewielkim 

potencjałem do tworzenia 

dużej liczby miejsc pracy. (s. 

104) 

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 

niekonkurencyjnego WUP w 

Rzeszowie. 

30 

września 

2023 

Kompleksowe wsparcie 

dotacyjne dla osób 

młodych bezrobotnych, 

realizowane jest zgodnie 

z Ustawą o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w odniesieniu 

do formy i zasad 

świadczenia oraz kwoty. 

Ww. akt prawny nie 

przewiduje ww. 

rozwiązania. 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja odrzucona 

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 

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) 

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/IP FEP 

2021-2027 

 

Rozważenie, po dokonaniu  

analizy w obszarze zdrowia, 

premiowania w projektach 

dotyczących programów 

zdrowotnych liczby punktów 

(lokalne ośrodki zdrowia lub 

punkty mobilne), w których 

prowadzone są badania 

profilaktyczne. 

 

30 

września 

2024 

W perspektywie 2021-

2027 w obszarze zdrowia 

w celu szczegółowym (k) 

możliwa jest realizacja 

RPZ dotyczących 

profilaktyki chorób 

będących istotnym 

problemem zdrowotnym 

regionu. Realizacja 

powyższych działań 

będzie możliwa po 

dokonaniu analizy 

epidemiologicznej danego 

terytorium i grup 

docelowych, która zgodnie 

z projektem „Wytycznych 

dotyczących realizacji 

projektów z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Plus w regionalnych 

programach na lata 2021-

2027” musi uwzględniać 

odpowiednie dla danego 

programu elementy, takie 

jak skala zapadalności, 

wiek oraz płeć osób 

planowanych do objęcia 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

RPZ. Rekomendacja 

będzie zatem możliwa do 

realizacji w sytuacji gdy w 

programach zdrowotnych 

planowane będą badania, 

które nie będą wymagały 

specjalistycznego sprzętu i 

mogą być wykonywane w 

lokalnych ośrodkach 

zdrowia  lub w punktach 

mobilnych przy 

zachowaniu jakości tych 

badań. 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Włączenie społeczne Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo 

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 przetwarzania 

Rekomenduje się 

uproszczenie 

deklaracji dotyczącej 

przetwarzania 

danych osobowych, 

pozbawienie jej 

odniesień do 

przepisów np. 

poprzez dosłowne 

zacytowanie 

zamieszczonych w 

nich istotnych dla 

IP/IZ FEP 

2021-2027 

 

Rozważenie zawarcia w 

dokumentacji konkursowej 

informacji o konieczności 

uproszczenia formalności przez 

beneficjentów, gdyż stanowi to 

czynnik zniechęcający 

uczestników do udziału w 

programach zdrowotnych. 

 

30 

września 

2024 

IZ dostrzega zasadność 

sformułowanego wniosku 

w części dotyczącej 

negatywnego wpływu 

konieczności wypełniania 

licznych dokumentów i 

podawania szczegółowych 

danych – na chęć udziału 

uczestników w 

programach zdrowotnych. 

W związku z tym, w toku 

konsultacji projektów 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

danych osobowych – 

zniechęca uczestników do 

udziału w programach 

zdrowotnych. (s. 186) 

uczestnika treści, a 

także 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). 

regulaminów naborów z 

zakresu programów 

profilaktycznych zostanie 

położony szczególny 

nacisk na kwestie 

związane ze 

zobowiązaniem 

beneficjentów do 

uproszczenia formalności. 

Niezależnie od 

powyższego należy jednak 

wskazać, że liczba 

dokumentów czy zakres 

wymaganych od 

uczestników projektów 

informacji nie są wyłącznie 

wynikiem inicjatywy 

beneficjenta/IP/IZ, lecz 

wynika przede wszystkim 

z powszechnie 

obowiązujących przepisów 

prawa, regulujących m.in. 

uwarunkowania 

wykonywania procedur 

medycznych. Podobnie w 

odniesieniu do informacji 

podawanych uczestnikom 

projektów na podstawie 

art. 13 i 14 RODO – ich 

zakres został określony w 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

treści ww. przepisów, co w 

konsekwencji istotnie 

ogranicza możliwość 

uproszczenia dokumentu. 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy/włączenie społeczne Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo 

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 

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) 

Rekomenduje się w 

okresie 

programowania 

2021-2027 również 

kierować wsparcie 

do jak najszerszych 

grup odbiorców 

pozostając 

jednocześnie w 

ramach ustalonych w 

dokumentach 

nadrzędnych. 

IZ/IP FEP 

2021-2027 

 

Uwzględnienie w SZOP 

szerokiego katalogu grup 

odbiorców. 

30 

września 

2024 

W perspektywie 2021-

2027 w obszarze zdrowia 

w celu szczegółowym (k) 

możliwa jest realizacja 

programów 

profilaktycznych w ramach 

RPZ dotyczących 

profilaktyki chorób 

będących istotnym 

problemem zdrowotnym 

regionu. Realizacja 

powyższych działań 

będzie możliwa po 

dokonaniu analizy 

epidemiologicznej danego 

terytorium i grup 

docelowych, która zgodnie 

z projektem „Wytycznych 

dotyczących realizacji 

projektów z udziałem 

środków Europejskiego 



12 

 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

Funduszu Społecznego 

Plus w regionalnych 

programach na lata 2021-

2027” musi uwzględniać 

odpowiednie dla danego 

programu elementy, takie 

jak skala zapadalności, 

wiek oraz płeć osób 

planowanych do objęcia 

RPZ. Ponadto zgodnie z 

projektem FEP 2021-2027  

wsparcie kierowane ma 

być w szczególności do 

osób w trudnej sytuacji i 

na obszary „białych plam”. 

Grupy osób  w trudnej 

sytuacji i obszary „białych 

plam” są głównymi 

priorytetami i powinny być 

wsparte  w pierwszej 

kolejności, zaś w drugiej 

kolejności można 

stopniowo rozszerzać 

grupę docelową, w 

zależności od dostępnych 

środków. Rekomendacja 

będzie możliwa do 

wdrożenia w ramach 

ustalonych w 

dokumentach 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

nadrzędnych i w tych 

ramach zapisy SZOP nie 

będą jej zawężać.  

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Włączenie społeczne Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo 

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”. 

Nie osiągnięto efektu 

koncentracji na „białych 

plamach”. (s. 196) 

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 uczestniczek z 

terenu jednego 

powiatu. 

IZ/IP 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 

wparciem kobiet, z których co 

najmniej 20% mieszka na 

obszarach o szczególnie niskiej 

zgłaszalności” – o wadze nie 

niższej niż 50%”. 

30 

września 

2024  

W perspektywie 2021-

2027 w obszarze zdrowia 

w celu szczegółowym (k) 

możliwa jest realizacja 

programów 

profilaktycznych w ramach 

RPZ dotyczących 

profilaktyki chorób 

będących istotnym 

problemem zdrowotnym 

regionu. Realizacja 

powyższych działań 

będzie możliwa po 

dokonaniu analizy 

epidemiologicznej danego 

terytorium i grup 

docelowych.  

Obecnie nie jest znany 

szczegółowy zakres RPZ. 

Planowane w obszarze 

zdrowia wsparcie będzie 

jednak zakładało 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

koncentrację wsparcia na 

obszarach, które stanowią 

tzw. „białe plamy”.  

Podejście to wynika także 

z projektu „Wytycznych 

dotyczących realizacji 

projektów z udziałem 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Plus w regionalnych 

programach na lata 2021-

2027”. 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Włączenie społeczne Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo 

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) 

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. 

IZ/IP 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 

30 

września 

2024  

W perspektywie 2021-

2027 w obszarze zdrowia 

w celu szczegółowym (d) 

realizowane będą 

działania z zakresu 

rehabilitacji medycznej 

ułatwiającej powroty do 

pracy; eliminowanie 

zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy, 

realizowane w ramach 

regionalnych programów 

zdrowotnych (RPZ) albo 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

wskazuje na potrzebę 

wsparcia programów 

zdrowotnych w zakresie 

najczęściej występujących 

chorób cywilizacyjnych w 

regionie. (s. 208) 

Konieczne jest 

współfinansowanie 

rehabilitacji 

leczniczej/medycznej 

ułatwiającej osobom 

w wieku aktywności 

zawodowej powrót 

do pracy lub 

utrzymanie 

aktywności 

zawodowej jak 

najdłużej. 

ułatwiającej osobom w wieku 

aktywności zawodowej powrót 

do pracy lub utrzymanie 

aktywności zawodowej 

 ochrony zdrowia 

psychicznego. 

poza formułą RPZ 

(dostosowane do potrzeb 

konkretnych pracodawców 

i ich pracowników) 

uwzględniające ścieżkę 

powrotu do pracy oraz 

programy profilaktyczne 

chorób związanych z 

miejscem pracy, 

realizowane w ramach 

regionalnych programów 

zdrowotnych (RPZ), 

kierowane do osób 

zatrudnionych. Wobec 

tego w tym obszarze 

możliwa będzie realizacja 

jednego z 

zaproponowanych działań: 

rehabilitacji 

leczniczej/medycznej 

ułatwiającej osobom w 

wieku aktywności 

zawodowej powrót do 

pracy lub utrzymanie 

aktywności zawodowej. 

 W celu szczegółowym (k) 

natomiast możliwa jest 

realizacja programów 

profilaktycznych w ramach 

RPZ dotyczących 
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Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

profilaktyki chorób 

będących istotnym 

problemem zdrowotnym 

regionu. Realizacja 

powyższych działań 

będzie możliwa po 

dokonaniu analizy 

epidemiologicznej danego 

terytorium i grup 

docelowych.  

Obecnie nie jest znany 

szczegółowy zakres RPZ.  

Zatem programy 

zdrowotne w zakresie 

profilaktyki chorób układu 

krążenia, układu ruchu czy 

nowotworów będą mogły 

być uwzględnione 

wówczas gdy będzie to 

miało swoje uzasadnienia 

na podstawie ww. analizy 

epidemiologicznej.  

Zgodnie z założeniami 

projektu FEP 2021-2027 w 

cs (k) w zakresie usług 

deinstytucjonalizacji (nie w 

formule RPZ) planowane 

jest wsparcie z zakresu 

poprawy zdrowia 



17 

 

Lp. Treść wniosku  Treść rekomendacji 
Adresat 

rekomendacji 
Sposób wdrożenia 

Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Uzasadnienie 
odrzucenia 

rekomendacji/ wdrożenia  
w części 

psychicznego dorosłych 

(zgodnie w warunkami 

określonymi w UP). 

Klasa rekomendacji Rekomendacja programowa Podklasa rekomendacji Rekomendacja operacyjna 

Obszar tematyczny  Rynek pracy/ włączenie społeczne Program operacyjny 
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 

Bazowy status 
rekomendacji 

Rekomendacja zatwierdzona częściowo   

 

 

WYJAŚNIENIA: 
Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której 
omówiono wniosek. 
Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, 
aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich 
faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.  
Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić 
różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.  
Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie 
czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.  
Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia 
danego roku.  
Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji/ wdrożenia w części: syntetyczne uzasadnienie podjętej decyzji.  
Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.  

 Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.   

 Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu 
rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być 
formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE. 

Podklasa rekomendacji:  w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie. 

 Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności. 
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Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji:, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój 
regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, 
turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.  
Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię 
„więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.  
Instytucja zlecająca badanie – należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucjonalnej.  
Status rekomendacji:  
status bazowy: nadawany w momencie zatwierdzania kształtu tabeli rekomendacji; nie podlega zmianie;  
należy wybrać jedną z poniższych opcji: 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 
rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe jeszcze się nie 
rozpoczęły, 

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe 
jeszcze trwają, 

 Rekomendacja zatwierdzoną częściowo (realizowana)- rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe 
jeszcze trwają,  

 Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)– rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już 
zakończono,  

 Rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe 
już zakończono,  

 Rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona. 

  


