
Samoocena podmiotów
 III sektora dotycząca

 możliwości pozyskiwania 
środków publicznych

[III sektor N=414]  

Możliwość przygotowania 
dokumentów potrzebnych 

do wnioskowania
 o środki ze źródeł zewnętrznych

Możliwość wdrożenia działań
zaplanowanych w ramach projektu 

(zarzadzania projektem)

Możliwość rozliczenia projektu 
finansowanego 

ze zródel zewnetrznych

3,07

Możliwość pozyskania wiedzy 
na temat finansowania 
ze zródel zewnetrznych, 

w tym RPO woj. slaskiego

Poddziałania w ramach 
RPO WSL 2014-2020,

 z których głównie
korzystają podmioty III sektora 

  

9.2.5 Rozwój uslug spolecznych
– konkurs 58,7%

9.1.5 Programy aktywnej integracji 
osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
– konkurs

59,5%

9.1.4 Wzmacnianie potencjalu 
spoleczno-zawodowego 
spolecznosci lokalnych

– wsparcie dzialan wynikajacych z LSR 
obejmujacych obszary wiejskie i rybackie

54,2%

9.3.1 Wsparcie sektora
ekonomii społecznej – konkurs 86,7%

Czynniki zachęcające III sektor do korzystania 
z  zamiast innych RPO WSL 2014-2020

programów/źródeł dofinansowania
[nieskuteczni wnioskodawcy N=131] 

45,8%
Planowany projekt w większym 

stopniu wpisywał się 
w założenia danego Programu

45,0%Program oferował wyższy 
poziom dofinansowania

17,6%Łatwiejsze do spełnienia 
wymogi formalne

Ewaluacja dotycząca udziału podmiotów III sektora w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020

Zainteresowanie podmiotów III sektora 
wsparciem oferowanym przez RPO WSL 2014-2020 

[podmioty non-profit, 
które do tej pory nie aplikowały N=210]

Bariery jakie napotykają podmioty 
III sektora w aplikowaniu/korzystaniu 

ze wsparcia w ramach RPO WSL 2014-2020
[III sektor N=414] 

Brak czynników

Zasoby kadrowe

Niewystarczająca 
wiedza i doświadczenie

Zasoby czasowe

32,1%

24,1%

21,9%

20,0%

Zasoby finansowe      39,3%

3,05

3,05

2,93

Srednia wartosć obliczona na podstawie ocen respondentów 
w skali od 1 do 5 (1 - bardzo zle,  5 – bardzo dobrze).

20,1% 40,1%38,1%

TAK NIE

TRUDNO  
POWIEDZIEC

ogółu wniosków złożonych 
w ramach RPO WSL 2014-2020 przez 
III sektor było w formule partnerstwa.

78,1%
 beneficjentów RPO WSL 2014-2020 

na etapie realizacji projektu 
nie napotkało na żadne trudności.

64,4%

konkursów RPO WSL 
2014-2020 bylo skierowanych 
m.in. do podmiotów III sektora.

79,4%
wszystkich wniosków 

o dofinansowania 
w ramach RPO WSL 2014-2020 

stanowiły wnioski 
złożone przez podmioty III sektora.

10,4%

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Śląskiego na lata 2014-2020

Działania zachęcające podmioty 
III sektora do skorzystania ze wsparcia

w ramach RPO WSL 2014-2020

wymiana informacji 
przez Internet

konsultacje i wsparcie 
urzędników

szkolenia i spotkania
informacyjne

opiekunowie projektów
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