
Pozostawienie w zakresie interwencji regionalnej wsparcia dla rozwoju instytucji opiekuna dziennego oraz gminnych i międzygminnych sieci
opiekunów dziennych.

Pozostawienie w zakresie interwencji regionalnej puli środków przeznaczonych na dofinansowanie utrzymania miejsc opieki nad dzieckiem
do lat 3 o zagrożonej trwałości wynikającej z barier finansowych opiekunów.

DZIAŁANIE 8.3
POPRAWA DOSTĘPU DO PROFILAKTYKI,

DIAGNOSTYKI I REHABILITACJI LECZNICZEJ
UŁATWIAJĄCEJ POZOSTANIE W ZATRUDNIENIU I

POWRÓT DO PRACY

REKOMENDACJE

DZIAŁANIE 8.1
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH NAD

DZIEĆMI DO LAT 3

DZIAŁANIE 8.2
WZMACNIANIE POTENCJAŁU ADAPTACYJNEGO

PRZEDSIĘBIORSTW, PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH
PRACOWNIKÓW

Działanie 8.1

Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 520 mln zł,
wysokości dofinansowania zaś 422 mln zł, co stanowi 91% alokacji
przeznaczonej na Działanie 8.2

Ewaluacja sposobu, w jaki wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przyczyniło się do osiągnięcia celów w

ramach VIII osi priorytetowej Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy

Wsparcie realizowane jest w województwie śląskim poprzez Podmiotowy
System Finansowania w modelu tzw. kwoty przedpłaconej i wdrażane przez
7 Operatorów

Działanie 8.3

Cele Działania, mierzone wskaźnikami produktu i rezultatu zostały
osiągnięte

OCENA EFEKTÓW

Działanie 8.2

Do listopada 2020 wskaźnik liczby utworzonych miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do 3 lat, został zrealizowany w 85%

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach, oddziałach i klubach
dziecięcych w 2014 r. na poziomie województwa wynosił 5,1% i
wzrósł do wartości 11,5 % w 2019 r.

Powolna dynamika wzrostu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na
obszarach wiejskich pokazuje, że konieczna jest dla tych obszarów
odmienna logika interwencji, oparta o instytucję opiekuna
dziennego

W Działaniu wystąpiły czynniki opóźniające realizację projektów,
związane z trudnościami i opóźnieniami w realizacji projektów,
wynikających z konieczności stosowania PZP lub zasady
konkurencyjności

Wyniki analiz kontrfaktycznych wskazują na pozytywny wpływ
realizacji projektów Działania 8.2 na podniesienie kompetencji
zawodowych ich uczestników

Mniej więcej co trzeci badany (35%) uczestnik deklaruje, że po
zakończeniu kursu/szkolenia awansował na stanowisko
wymagające większego doświadczenia czy wyższych kwalifikacji

Pozytywnie należy ocenić realizację wsparcia w mechanizmach
terytorializacji, choć dominacja mieszkańców miast Subregionu
Centralnego wśród uczestników wsparcia wskazuje na ich
niewystarczającą rolę w kontekście niskiej dostępności miejsc
opieki nad dzieckiem do lat 3 w pozostałych subregionach

Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu zostały zrealizowane w
stopniu od 472% do 553%

Osiągnięte wartości wskaźników są na wysokim poziomie - w
realizowanych projektach założono objęcie wsparciem 58 135
pracowników MŚP i 14 582 firmy, co stanowi 104% wartości
docelowej wskaźnika programowego Liczba osób pracujących
objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) oraz 110% wartości docelowej wskaźnika Liczba
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
objętych usługami rozwojowymi w programie

W realizowanych projektach Działania przedsiębiorcy najczęściej
korzystają z usług rozwojowych o tematyce związanej z
zarządzaniem i organizacją, a w następnej kolejności o tematyce
związanej z usługami, medycyną i urodą oraz prawem i
administracją

Łączna wartość realizowanych projektów wynosi 119 mln zł,
wysokość dofinansowania 101 mln zł, co stanowi ponad 72%
alokacji przeznaczonej na Działanie 8.3

Programem zdrowotnym dzięki EFS zostało objętych 47 tys.
osób, z czego 39 tys. były to osoby w wieku 50 lat lub więcej, 3 tys.
osób dzięki interwencji EFS zgłosiło się natomiast na badanie
profilaktyczne

Poziom realizacji wskaźników jest zadawalający ponieważ duża
część projektów jest jeszcze niezakończona

Efektywność kosztowa wskaźników w działaniu 8.3 jest
satysfakcjonująca

W ocenie ponad jednej trzeciej beneficjentów uczestniczących w
badaniu CAWI/CATI, szanse większości uczestników projektu na
utrzymanie miejsc pracy w okresie dłuższym niż 2 lata są
wysokie, nawet w przypadku spowolnienia gospodarczego 

Potwierdzono trafność działań podejmowanych na rzecz
właściwego ukierunkowania interwencji w obszarze ochrony
zdrowia, zapobiegania nakładaniu się projektów i zapewnienia
efektywności kosztowej – w postaci map potrzeb zdrowotnych
publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia

Zastosowanie w przyszłym okresie programowania kryterium premiującego projekty z terenów wiejskich / mniej zurbanizowanych.

W przyszłym okresie programowania rekomenduje się zrezygnowanie z mechanizmów terytorializacji wsparcia adaptacyjnego
przedsiębiorstw, zastępując je premiowaniem wsparcia na obszarach wskazanych w SRWSL 2030+ jako OSI wzrostu i OSI problemowe.

W kontekście nowej perspektywy finansowej niezbędne jest kontynuowanie wdrażania wypracowanych programów profilaktycznych
pozwalających ograniczać absencję chorobową pracowników. Zasadne będzie zatem zapewnienie wsparcia w obszarze zdrowia ze środków
EFS+ w zakresie schorzeń stanowiących główne przyczyny niezdolności do pracy, tj.: układów: krążenia, oddechowego, kostno–stawowo–
mięśniowego oraz chorób onkologicznych i psychicznych.

Oprócz usług dla pracowników starszych rozwijane powinny być również usługi kierowane do innych grup,  np. osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Kolejnym obszarem wsparcia powinna być poprawa jakości zdrowia osób już pracujących, która jest równie kluczowa dla sprawnego rynku
pracy, co aktywizacja niewykorzystanych zasobów pracy oraz włączanie w rynek pracy osób wykluczonych. Wsparcie takie mogłoby być
wdrożone pod warunkiem, jakie dawać będzie IZ linia demarkacyjna odnosząca się do okresu programowania 2021+.


