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Obszar badawczy I - Ocena wpływu oraz dotychczasowych efektów 

wsparcia w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy 

w ramach RPO WSL 2014-2020 

 

Ocena skuteczności udzielonego wsparcia w ramach poszczególnych Działań 

OP VII RPO WSL 

PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w 

tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

 Wystąpiła dysproporcja form wsparcia na korzyść przyznawania środków na podjęcie 

działalności gospodarczej. 

 Potrzebna jest dalsza kontraktacja projektów dotyczących osób bezrobotnych, wśród 

których można wesprzeć szczególnie osoby bezrobotne długotrwale i o niskich 

kwalifikacjach (osiągnięto wskaźniki odpowiednio na poziomie 62% i 65%). 

 Program był bardzo skuteczny w realizacji celów odnośnie osób 

z niepełnosprawnościami, których liczba wyniosła 232% wartości docelowej na 

2023 r.  

 Na etapie realizacji projektów uwidoczniły się trudności w zapewnieniu udziału 

niepracujących mężczyzn w projektach. 

 Publiczne służby zatrudnienia realizowały swoje projekty bardzo sprawnie.  

PI 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 

w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

 Do końca 2019 roku udało się zrealizować 93% założeń projektowych w zakresie 

tworzenia miejsc pracy. 

 Stopień osiągania wskaźników programowych oraz założonych w umowach o 

dofinansowanie wskazuje na wysoką skuteczność wsparcia.  

 Wsparcie pomostowe i doradztwo przyczyniają się do utrzymania utworzonej w 

ramach projektu działalności gospodarczej. 

PI 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

 W większości projektów realizowanych w ramach PI8v nie odnotowano istotnych 

problemów, które mogłyby wpłynąć negatywnie na osiąganie wskaźników 

programowych, poza trudnościami z kwalifikowalnością VAT. 
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Najskuteczniejsze formy wsparcia wg priorytetów inwestycyjnych: 

 

Aktualność wsparcia rynku pracy w województwie śląskim 

Interwencja w zakresie wsparcia rynku pracy ze środków EFS została 

zaprogramowana trafnie - odpowiada potrzebom i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 

i wyzwaniom dotyczącym rynku pracy.  

W latach 2014-2018 obserwuje się tendencję wzrostu w liczbie nowo tworzonych miejsc 

pracy zarówno w Polsce, jak i w województwie śląskim, które jest drugim w kolejności 

regionem mającym udział w tworzeniu nowych miejsc pracy w Polsce. 

Tabela 1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy w tys. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Polska 614,8 595,8 618,7 694,1 717,8 

woj. śląskie 61,8 69,2 67,3 81,4 96,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 

Spadek bezrobocia ma istotny wpływ na realizację interwencji: 

 Zmniejsza liczbę osób potrzebujących wsparcia, 

 Pojawiają się problemy w realizacji projektów (problemy z rekrutacją uczestników, 

przerywaniem uczestnictwa w projekcie). 

Tabela 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego (%) w latach 2014-2019 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Polska 11,4 9,7 8,2 6,6 5,8 5,2 

woj. śląskie 9,6 8,2 6,6 5,1 4,3 3,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku danych lokalnych GUS. 
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Wpływ wsparcia RPO WSL 2014-2020 na rozwój przedsiębiorczości 

w województwie śląskim. Efekt brutto i netto wsparcia 

Przyznawane w ramach Działań 7.2, 7.3 i 7.4 środki na podjęcie działalności gospodarczej 

nie powodują, że zakładane przez ich odbiorców przedsiębiorstwa zatrudniają więcej osób 

niż podobne przedsiębiorstwa powstające bez udziału dotacji. 

 

W latach 2015-2018 założono blisko 6,5 tys. przedsiębiorstw przy wykorzystaniu dotacji ze 

środków EFS. Efektem netto i brutto tego rodzaju wsparcia jest: 

Tabela 3. Porównanie efektu zatrudnieniowego netto z efektem brutto w zakresie wsparcia 

podejmowania przedsiębiorczości w okresie 2015-2018 w ramach RPO WSL 2014-2020 

Źródło: dane o liczbie odbiorców dotacji, badanie CAWI/CATI wśród odbiorców dotacji na podjęcie 

działalności gospodarczej oraz na próbie kontrolnej przedsiębiorstw, które nie korzystały z dotacji, 

opracowanie "Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014-2018" (GUS 2019).   

Efekt zatrudnieniowy umowa 

o pracę 

pełny 

etat 

umowa 

o pracę 

część 

etatu 

umowa 

zlecenie 

samozatrudnienie 

W całej 

populacji 

uczestników, 

którzy otrzymali 

dotację 

Łączny efekt netto 794 360 742 3243 

Łączny efekt brutto 1276 676 1372 6244 

Poziom dodatkowości 62% 53% 54% 52% 
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Dodatkowe efekty wsparcia 

 

 

 

Efektywność i trwałość wsparcia 

Najbardziej użyteczna forma wsparcia zdaniem badanych uczestników projektów OP VII: 

staże/praktyki oraz szkolenia i kursy. Największa efektywność zatrudnieniowa: dotacje na 

założenie działalności gospodarczej. Analiza efektywności kosztowej wsparcia 

poszczególnych grup docelowych wskazuje na wyższy koszt jednostkowy wsparcia osób 

biernych zawodowo oraz osób po 50 r.ż.  

Czynniki negatywne wpływające na skuteczność i efektywność wsparcia oraz 

działania zaradcze 

 Ograniczenie możliwości stosowania subsydiowanego zatrudnienia do projektów 

realizowanych przez PUP-y. 

 Brak postawienia przed beneficjentami konieczności stosowania w IPD 

kompleksowego wsparcia. 

 Konieczność zastosowania komplementarności do projektów Działania 10.2 lub 

Działania 10.3. 

 Trudności rekrutacyjne związane z korzystną koniunkturą na śląskim rynku pracy. 

 Brak chęci do podjęcia stałego zatrudnienia przez uczestników projektów. 

 Niechęć uczestników projektów do zdawania egzaminu potwierdzającego zdobyte 

kwalifikacje. 
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Środki zaradcze:  

 Zobligowanie beneficjentów do prowadzenia doradztwa zawodowego i pośrednictwa 

pracy uwzględniającego potencjał mobilności uczestników projektów. 

 Włączenie do grup docelowych osób pracujących pobierających relatywnie niskie 

wynagrodzenie oraz osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne. 

 Przesunięcie niewykorzystanych środków do Poddziałania 7.1.3. 

 Zwiększanie liczby uczestników projektów, rekrutacja większej niż zakładano liczby 

uczestników dla uzyskania efektywności zatrudnieniowej. 

 Podpisywanie umów stażowych obligujących uczestnika do prawidłowej realizacji 

stażu, zaś pracodawcę do zatrudnienia uczestnika po zakończeniu stażu. 

 Rozszerzanie zakresu doradztwa zawodowego w celu rozszerzenia listy 

potencjalnych szkoleń i kursów kończących się certyfikatem. 

Obszar badawczy II - Ocena przyjętych mechanizmów wdrażania 

w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy w ramach 

RPO WSL 2014-2020 

 

Ocena realizacji polityk horyzontalnych 

Pozytywnie oceniono stopień realizacji zasad horyzontalnych w ramach OP VII RPO 

WSL 2014-2020.  

Wszystkie dofinansowane projekty musiały spełnić kryterium zgodności z zasadami 

horyzontalnymi. Zastosowane w projektach zasady równościowe oraz standardy dostępności 

można ocenić jako wystarczające. Beneficjenci raczej nie odczuwali barier w zakresie 

uwzględnienia zasad horyzontalnych na etapie realizacji projektu. 

 

Ocena realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju 

Projekty realizowane w ramach osi VII Programu odpowiadają na problemy zdiagnozowane 

w strategiach ZIT/ RIT. Stanowiły również uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

w ramach programów rewitalizacji. 
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Ocena realizacji projektów realizowanych na terenie LSR i OSI 

Badanie wykazało wysoką wartość dodaną projektów realizowanych w ramach Obszarów 

Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR).  

 

Ocena wsparcia inteligentnych specjalizacji regionu (ISR) 

Wsparcie oferowane w projektach realizowanych w ramach VII OP nie wpisuje się 

w inteligentne specjalizacje regionu. Powiązanie tych projektów z ISR nie wydaje się zasadne.  

Skala powiązania nowo założonych działalności gospodarczych z inteligentnymi 

specjalizacjami regionu śląskiego: 

 

Ocena skuteczności i efektywności zastosowania trybu pozakonkursowego 

Projekty pozakonkursowe realizowane w ramach Poddziałania 7.1.4 i w ramach Działania 

7.2:  

 charakteryzują się wysoką efektywnością kosztową,  

 generują wyższy przyrost wskaźników produktu i rezultatu niż projekty realizowane 

w trybie konkursowym.  

Podejście pozakonkursowe jest skutecznym instrumentem w docieraniu do grup docelowych 

oddalonych od rynku pracy ze względu na:  

 wysoką orientację beneficjentów – PUP – w potrzebach lokalnych rynków pracy,  

 posiadaniem baz osób bezrobotnych,  

 stałym pośrednictwem pracy owocującym kontaktami z pracodawcami.  

Zastosowanie trybu pozakonkursowego umożliwia realizację wsparcia na terenie całego 

regionu. Koncentracja wsparcia na osobach bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

o niskich kwalifikacjach skutkuje ryzykiem niskiej efektywności zatrudnieniowej. Strategie 

zaradcze PUP bazujące na rekrutowaniu większej liczby uczestników niż zakładana w WoD 

oraz standardowego rozszerzenia IPD o pośrednictwo pracy wydają się skuteczne.  
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Obszar badawczy III - Ocena możliwości osiągnięcia założonych 

w Programie celów VII OP 

PI Prognoza osiągnięcia wartości docelowych wskaźników 

produktu i rezultatu OP VII 

PI8i 

 

Wartości docelowe większości programowych wskaźników produktu PI 8i zostaną 

osiągnięte. Wyjątek: wskaźnik produktu: Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w Programie oraz odpowiadający mu wskaźnik rezultatu 

(odpowiednio 73% i 64%), a także wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba 

osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po 

opuszczeniu programu, prognozowany do osiągnięcia w wysokości 82%. 

PI8iii 

 

Wartości docelowe wskaźników programowych zostaną uzyskane w wysokim 

stopniu. W przypadku wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba utworzonych 

mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia 

finansowego przyjęto założenie, iż przeżywalność przedsiębiorstw utworzonych 

w ramach EFS będzie nie niższa niż w okresie programowania 2007-2013 

i wyniesie 56%. Prognozowana na koniec 2023 r. wysokość wskaźnika wyniesie 

179% wartości docelowej przyjętej w Programie. 

PI8v 

 

W przypadku wskaźnika rezultatu długoterminowego PI 8v Liczba osób 

znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu 

programu przyjęto, że stopień jego osiągnięcia na koniec 2023 r. będzie wynosił 

40%, czyli będzie równy skali wykazywanej w WoP przyjętych na dzień 

16.01.2020 r. Wartość docelowa przedmiotowego wskaźnika zostanie dwukrotnie 

przekroczona na koniec 2023 r.    

 

Występuje ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego PI 

8i odnoszących się do wsparcia osób o niskich kwalifikacjach oraz wskaźnika 

rezultatu bezpośredniego i rezultatu długoterminowego odnoszącego się do liczby 

osób pracujących po zakończeniu Programu. 

Możliwe rozwiązania:  

 Usunięcie zakazu zastosowania zatrudnienia subsydiowanego w projektach 

realizowanych poza PUP. 

 Skoncentrowanie wsparcia w przewidywanym konkursie Poddziałania 7.1.3 na 

osobach o niskich kwalifikacjach oraz szkoleniach/kursach jako obligatoryjnej formie 

wsparcia. 

 Ukierunkowanie wsparcia na pośrednictwo pracy dla osób spodziewanych do 

zwolnienia w wyniku redukcji zatrudnienia w związku z wpływem stanu 

epidemicznego w Polsce na rynek pracy. 
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Obszar badawczy IV – Wskazanie rozwiązań w zakresie rynku pracy 

w nowym okresie programowania 2021-2027  

Biorąc pod uwagę obecne i prognozowane zmiany społeczno-ekonomiczne warto rozważyć 

przede wszystkim dofinansowywanie po 2020 roku projektów podnoszących kwalifikacje 

zawodowe uczestników oraz projektów wykorzystujących metodologię outplacementu – 

kierowane do osób zwalnianych – których celem będzie jak najszybsze znalezienie nowego 

zatrudnienia dla tych osób. 

Aktualne zmiany na rynku pracy spowodowane epidemią koronawirusa COVID-19 

wskazywać będą na konieczność zapewnienia w pierwszej kolejności wsparcia istniejących 

przedsiębiorców do przekwalifikowania własnych pracowników i utrzymania miejsc pracy (np. 

poprzez działania outplacementowe, kursy zawodowe i biznesowe, doradztwo indywidualne, 

szkolenia wpływające na zmianę postaw oraz pośrednictwo pracy). 

Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno być raczej skonstruowane, jako 

instrument finansowy w formie preferencyjnej pożyczki.  

Rekomendacje: 

 Aktywizacja ludzi młodych w nowych kierunkach i gałęziach gospodarki opartej na 

wiedzy i właściwych kompetencjach przyszłości. Wspieranie ludzi młodych 

w podejmowaniu pracy w gałęziach gospodarki, w których są braki kadrowe 

w szczególności m.in. w białych zawodach, w branży samochodowej, w sektorze 

budowlanym, w zawodzie nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu. Z uwagi, iż kobiety 

stanowiły największą grupę osób biernych zawodowo, należy zwiększyć ich 

elastyczność na rynku pracy poprzez ich aktywizację, wprowadzanie udogodnień 

związanych z elastycznym czasem pracy/ elastyczną formą zatrudnienia np. 

stosowana obecnie forma zdalnej pracy, doradztwo zawodowe.  

 Intensyfikacja wsparcia w obszarach restrukturyzacji przemysłu ciężkiego 

i motoryzacji, czyli branżach przemysłu dominujących w regionie śląskim. 

Wykorzystanie potencjału naukowego regionu do inwestowania i wykorzystywania 

technologii niskoemisyjnych zgodnych z rozporządzeniem w sprawie zarzadzania 

unią energetyczną.   

 Uwzględnienie w projekcie RPO 2021+ osobnego Działania bądź Poddziałania 
dedykowanego wsparciu zwalnianych pracowników kopalń. Wsparcie osób 
odchodzących z górnictwa powinno mieć charakter indywidualnej ścieżki wsparcia.   

 Rezygnacja z ograniczenia w wytycznych zatrudnienia subsydiowanego do projektów 

realizowanych przez PUP.  

 Kontynuacja działań z zakresu outplacement oraz wsparcia dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z włączeniem w zakres wsparcia 

doradztwa i szkoleń z zarządzania kryzysowego oraz o ile będzie to możliwe dotacji 

mających na celu niwelowanie skutków kryzysu. 
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Broszura informacyjna z realizacji badania: 

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 

Wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Opracowanie wykonane przez: 

EVALU Sp. z o.o. 

Rok opracowania: 

2020 

 


