EWALUACJA WPŁYWU RPO WSL
2014-2020 W OBSZARZE WSPARCIA
USŁUG SPOŁECZNYCH
I ZDROWOTNYCH ORAZ SYSTEMU
OCHRONY ZDROWIA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Wybrane wyniki
badania

Wsparcie z zakresu
aktywnej integracji Działanie 9.1

Większa zdolność do zatrudnienia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wsparcie usług
Większa dostępność tego rodzaju
społecznych i zdrowotnych Działanie 9.2 usług w województwie śląskim
Wsparcie podmiotów
ekonomii społecznej Działanie 9.3
CHARAKTER
UDZIELONEGO
WSPARCIA

REALIZOWANE
PROJEKTY

WYBRANE
PRODUKTY

Wsparcie infrastruktury
Działanie 10.1
ochrony zdrowia

Lepsza jakość i dostępność usług
medycznych

Rozwój infrastruktury
usług społecznych

Większa dostępność mieszkań
wspomaganych i chronionych oraz
innych usług społecznych

Działanie 10.2

EFS

Liczba
projektów
Kwota
dofinansowania

Lepsza kondycja sektora ekonomii
społecznej w wymiarze zatrudnienia

EFRR

301 projektów

70 projektów

379 mln zł

115 mln zł

53 tys. osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem

258 tys. ludności objętych
ulepszonymi usługami
zdrowotnymi

1 260 wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
zdrowotnych

31 wspartych podmiotów
leczniczych

3095 wspartych w programie
miejsc świadczenia usług
społecznych

99 wspartych obiektów
świadczących usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej

SKALA
UDZIELONEGO
WSPARCIA

Przewiduje się, iż zrealizowane zostaną wartości docelowe prawie wszystkich
wskaźników monitorujących produkty i rezultaty udzielonego wsparcia
efekty uzyskane w projektach
Uczestnicy projektów
Wsparte instytucje
większa jakość i dostępność
świadczonych usług społecznych
i zdrowotnych

większa wiara we własne siły
większe zadowolenie / poczucie
satysfakcji
UZYSKANE
EFEKTY WSPARCIA

X

większy spokój

lepsza wiedza / umiejętności
pracowników instytucji

zdobycie nowej wiedzy lub
umiejętności

lepsza współpraca z innymi
instytucjami w regionie

skuteczny system oceny i wyboru projektów
dobra współpraca pomiędzy beneficjentami a IZ i IP
odpowiednie kwalifikacje personelu odpowiedzialnego za
realizację projektów
wystarczające zapotrzebowanie na wsparcie u przedstawicieli
grupy docelowej
pandemia COVID-19 oraz jej skutki, w tym obowiązujące
obostrzenia sanitarne

CZYNNIKI
WPŁYWAJĄCE NA
WDRAŻANIE WSPARCIA

Badanie zrealizowane przez:
Pracownię Badań i Doradztwa "Re-Source"
na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
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