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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 wykaz dokumentów, które podlegały analizie w ramach prowadzonego 

badania. 
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Wykaz dokumentów, które podlegały 

analizie 

▪ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO 

WSL 2014-2020) 

▪ Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 (SZOOP) wraz z załącznikami (wszystkie wersje 

dokumentu) 

▪ Wstępny projekt programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 

▪ Materiały robocze dotyczące wskaźników w przyszłym FE SL 2021-2027  

▪ Porozumienie w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 

▪ Porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu 

Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (dla RIT Subregionu Północnego, 

Południowego, Zachodniego) 

▪ Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego  

▪ Europejski Fundusz Pomocy Osobom Najbardziej Potrzebującym (PO Pomoc 

Żywnościowa) 

▪ Projekt Umowy Partnerstwa 

▪ Projekt dokumentu Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony 

zdrowia na lata 2021-2027,  z perspektywą do 2030 r. 

▪ projekt Krajowego Planu Odbudowy 

▪ Projekt Strategii Rozwoju Usług Społecznych 

▪ Metaanaliza wyników badań ewaluacyjnych dotyczących oceny wsparcia z EFS, 

MIiR, 2019 

▪ Komplementarność interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – 

ocena mechanizmów wdrażania projektów komplementarnych; DYSPERSJA, 

Katowice 2017 

▪ Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i zawodowego w 

województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań 

na rzecz trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych – Dyspersja, 2019 

▪ Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa śląskiego w obszarach 

oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2015 oraz w 

latach 2015-2018 

▪ Dzienne domy opieki medycznej w województwie śląskim. Opracowanie Wydziału 

Europejskiego Funduszu Społecznego w UMWŚ, Katowice 2019. Załącznik nr 10 do 

Regulaminu konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348_19 Ogłoszenie o naborze nr 

RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348_19    

▪ Ewaluacja bieżąca projektów PO WER dotyczących tworzenia i prowadzenia 

dziennych domów opieki medycznej (DDOM), Warszawa 2017 

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/454
https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/454
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▪ Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL oraz wkładu 

Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu 

śródokresowego, Katowice 2019 

▪ Badanie dotyczące zagadnienia komplementarności Europejskiego Funduszu 

Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) z Europejskim Funduszem Społecznym 

(EFS), Gdańsk 2019  

▪ Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 oraz stosowania zasad horyzontalnych 

▪ Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2020-2030 

▪ Regionalna Polityka Zdrowia Województwa Śląskiego (projekt) 

▪ Ocena zasobów pomocy społecznej. ROPS, Województwo śląskie 2019  

▪ Mapa potrzeb zdrowotnych – Witryna internetowa zawierająca dane z Mapy potrzeb 

zdrowotnych   

▪ Priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-zdrowia/priorytety-dla-regionalnej-

polityki-zdrowotnej  

▪ Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz 

założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

▪ Charakterystyka województwa śląskiego w ujęciu demograficznym, Regionalne 

Centrum Analiz i Planowania Strategicznego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Katowice, 2016  

▪ Raportu o stanie województwa za 2020 rok, Regionalne Centrum Analiz i Planowania 

Strategicznego, Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego, Katowice, 2021 

▪ Raporty o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim, ROPS w Katowicach 

▪ Dane statystyczne (Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego), 

statystyki i analizy prowadzone przez ROPS w Katowicach, Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – Sprawozdania MRPiPS-03 i MRPiPS-05 oraz 

opracowania GUS 

▪ Efekty wsparcia udzielonego podmiotom ekonomii społecznej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, GUS 

▪ Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności 

zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, GUS  

▪ Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną, GUS  

▪ Dokumentacja konkursowa obejmująca poszczególne Działania objęte zakresem 

badania - stanowiąca załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie, 

w szczególności regulaminy konkursów 

▪ Sprawozdania roczne z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020 

▪ Dane finansowe dotyczące realizacji RPO WSL 2014-2020  

▪ Dane pochodzące z wniosków oraz umów o dofinansowanie w ramach OP IX (PI 9i 

cel 1, 9iv, 9v) oraz OPX (PI 9a)  

http://mpz.mz.gov.pl/mapa/mapy/woj-slaskie/
http://mpz.mz.gov.pl/mapa/mapy/woj-slaskie/
https://es.rops-katowice.pl/wp-content/uploads/2020/09/Raport_ES_2019_po_konsultacjach.pdf
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▪ Dane pochodzące z wniosków o płatność w ramach OP IX (PI 9i cel 1, 9iv, 9v) oraz 

OP X (PI 9a) 

▪ Dane pochodzące z ankiet trwałości EFS i EFRR 

▪ Konkluzje z warsztatów organizowanych przez IZ z różnymi kategoriami 

interesariuszy dostępne na stronie internetowej: Witryna RPO WSL 2014-2020 

 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/aktual_21_27

