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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument stanowi aneks do raportu końcowego opracowanego w ramach realizacji 

badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia 

usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu ochrony zdrowia w województwie śląskim”. 

Aneks zawiera schematy obrazujące logikę interwencji w ramach obszarów wsparcia 

dotyczących przedmiotowego badania. 
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Schematy dotyczące logiki interwencji 

OŚ PRIORYTETOWA IX 

Poniżej przedstawiono schematy logiki interwencji dotyczące poszczególnych Działań / 

Poddziałań Osi Priorytetowej IX. 

Rysunek 1. Logika interwencji RPO WSL, Oś Priorytetowa IX, Priorytet Inwestycyjny 9i 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

– Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; Witryna RPO WSL 2014-2020 (dostęp: 

25.02.2021) 

  

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/Podstawowe_informacje_
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Rysunek 2. Logika interwencji RPO WSL, Poddziałanie 9.1.3 - Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI, Poddziałanie 9.1.5 - Programy aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs oraz Poddziałanie 9.1.6 - Programy aktywnej integracji osób i 

grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Katowice, 2020 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; załącznik nr 2 do SzOOP (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych) RPO WSL 

2014-2020 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
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Rysunek 3. Logika interwencji RPO WSL, Oś Priorytetowa IX, Priorytet Inwestycyjny 9iv 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

– Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; Witryna RPO WSL 2014-2020 (dostęp: 

25.02.2021) 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/Podstawowe_informacje
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Rysunek 4. Logika interwencji RPO WSL, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Katowice, 2020 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 



Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu 

ochrony zdrowia w województwie śląskim 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8 

Rysunek 5. Logika interwencji RPO WSL, Oś Priorytetowa IX, Priorytet Inwestycyjny 9v 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

– Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; Witryna RPO WSL 2014-2020 (dostęp: 

25.02.2021) 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/Podstawowe_informacje
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Rysunek 6. Logika interwencji RPO WSL, Działanie 9.3 - Rozwój ekonomii społecznej w regionie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Katowice, 2020 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

 

 

          zapotrzebowanie na wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii 

społecznej w regionie  potrzeby przedsiębiorstw społecznych zapewniaj cych opiekę zdrowotn  i 

usługi społeczne  niewykorzystany potencjał partycypacji społecznej  niskie kwalifikacje 

zawodowe pracowników podmiotów ekonomii społecznej.

     wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej w regionie.

                osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  podmioty 

ekonomii społecznej  pracownicy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek sektora finansów 

publicznych  partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy  podmioty wymienione w 

ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym organizacje pozarz dowe, instytucje 

wsparcia ekonomii społecznej  pracownicy administracji publicznej, pracownicy i wolontariusze 

instytucji pomocy i integracji społecznej  przedstawiciele jednostek samorz du terytorialnego.

                projekty wspieraj ce świadczenie profilowanych usług doradczych, 

edukacyjnych i biznesowych na rzecz funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej  projekty 

wspieraj ce osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym za pośrednictwem 

podmiotów ekonomii społecznej  podmioty świadcz ce usługi animacyjne służ ce rozwojowi 

organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych  projekty 

wspieraj ce działania w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych 

 ródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej, inicjatyw rozwijaj cych przedsiębiorczoś  

społeczn  oraz uzupełniaj co instytucji wspieraj cych ekonomię społeczn   projekty wspieraj ce 
koordynację rozwoju ekonomii społecznej.

                                      liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach 

społecznych  liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracuj cych po 

opuszczeniu programu  liczba pakietów rekomendacji dotycz cych obszaru ekonomii społecznej, 

które zostały wdrożone na poziomie minimum 6              liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie  liczba podmiotów 

ekonomii społecznej objętych wsparciem  liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii  O ID  19  wartoś  wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych na działania zwi zane z pandemi   O ID 19  liczba 
opracowanych pakietów rekomendacji dotycz cych obszaru ekonomii społecznej  liczba 

inicjatyw dotycz cych rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków   S.



Ewaluacja wpływu RPO WSL 2014-2020 w obszarze wsparcia usług społecznych i zdrowotnych oraz systemu 

ochrony zdrowia w województwie śląskim 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10 

OŚ PRIORYTETOWA X 

Poniżej przedstawiono schematy logiki interwencji dotyczące poszczególnych Działań / 

Poddziałań Osi Priorytetowej X. 

Rysunek 7. Logika interwencji RPO WSL, Oś Priorytetowa X, Priorytet Inwestycyjny 9A 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

– Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; Witryna RPO WSL 2014-2020 (dostęp: 

25.02.2021) 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/Podstawowe_informacje
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Rysunek 8. Logika interwencji RPO WSL, Działanie 1 .1 - Infrastruktura ochrony zdrowia 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Katowice, 2020 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
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Rysunek 9. Logika interwencji RPO WSL, Działanie 1 .2 - Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i 

chronionego oraz infrastruktury usług społecznych 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Katowice, 2020 r.; Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych, wersja 19.6, Katowice, luty 2021 r.; załącznik nr 2 do SzOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
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