Załącznik do Uchwały Nr 374//7445/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 marca 2022 r.

Tabela wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego Ewaluacja wpływu RPO WP 2014-2020 w obszarze integracji społecznej
Instytucja zlecająca badanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Lp.

1.

Adresat
rekomendacji

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Rejestrowany od 2015
roku spadek liczby
klientów pomocy
społecznej pociąga za
sobą ograniczenie zasobu
uczestników do osób z
licznymi dysfunkcjami
społecznymi,
wymagających złożonych
i długotrwałych działań w
ramach aktywnej
integracji. (str. 31)

Rekomenduje się
uwzględnienie w
programowaniu
wsparcia w latach
2021-2027 wyższego
kosztu jednostkowego
wsparcia osób
biernych zawodowo w
celu uzyskania
wymiernego efektu
zatrudnieniowego.

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Oszacowanie wartości
docelowej wskaźnika Liczba
osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w
programie w wysokości
wynikającej z min. 10%
wyższego kosztu
jednostkowego (po
uwzględnieniu wskaźników
inflacji) niż wynikającego z
doświadczeń RPO WP 20142020. Odpowiednie zapisy
zostaną wprowadzone do
FEP 2021-2027 lub SZOP.
Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Bazowy status
rekomendacji

Rekomendacja zatwierdzona w całości

IZ FEP 20212027

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)
31 marca 2023

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027
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2.

3.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)
30 czerwca
2023

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Włączenie do kategorii
kompleksowych programów
reintegracji również usług
społecznych skierowanych
do uczestników polegających
na zapewnieniu opieki nad
osobą zależną oraz usług
zdrowotnych,
wspomagających aktywizację
zawodową uczestnika
poprzez wprowadzenie
odpowiednich zapisów
SZOP.

Klasa rekomendacji

Zaleca się kontynuację IZ FEP 2021włączania do
2027
programów aktywnej
integracji również
usług społecznych
świadczonych na
rzecz uczestnika,
dotyczących wsparcia
nad osobą zależną
oraz usług
zdrowotnych
wspomagających
aktywizację zawodową
uczestnika.
Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Zidentyfikowano niskie
potencjalne
zainteresowanie
realizacją projektów
aktywnej integracji
obywateli państw trzecich
(15% badanych
beneficjentów Działania
8.1), co wynika z braku
doświadczenia z pracy z
tą grupą docelową. (str.
51)

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Działania informacyjnopromocyjne w formie szkoleń
dla Beneficjentów, w tym
organizacji non-profit
określających zasady
wsparcia obywateli państw
trzecich oraz przekazywania
informacji o zalecanych
sposobach realizacji
wsparcia w trakcie spotkań
informacyjnych
organizowanych przez IP
FEP przy okazji ogłaszania
poszczególnych naborów.

31 marca 2024

Programy aktywnej
integracji wykazują
ograniczoną skuteczność
ze względu na
strukturalne ograniczenia
uczestników projektu
wynikające ze złego stanu
zdrowia, konieczności
opieki nad osobą zależną,
braku miejsc pracy w
pobliżu miejsca
zamieszkania. (str.37)

Zaleca się
prowadzenie przez IZ
FEP 2021-2027
intensywnych działań
informacyjnopromocyjnych
skierowanych przede
wszystkim do
organizacji non-profit
wyjaśniających
planowane reguły
wsparcia oraz
zalecane sposoby jego
realizacji.

IZ FEP 20212027
IP FEP 20212027
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4.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Zawnioskowanie do MFiPR o
możliwość uwzględnienia w
regułach wsparcia (wytyczne
obszarowe) możliwości
wliczania przez
beneficjentów kosztów
rekrutacji uczestników w
koszty bezpośrednie
projektów.

Klasa rekomendacji

Na poziomie
wytycznych
obszarowych istotne
będzie uwzględnienie
w regułach wsparcia
możliwości wliczania
przez beneficjentów
kosztów rekrutacji
uczestników w koszty
bezpośrednie.
Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Ocena wsparcia
realizowanego w ramach
Działania 8.3 pokazuje
skuteczność i
efektywność wsparcia.
Zaplanowane interwencje,
których celem była
poprawa dostępności
usług społecznych i usług
zdrowotnych
kompleksowo
odpowiadają na
zidentyfikowane
problemy. Wkład
funduszy regionalnych
widoczny był przede
wszystkim w powstanie
DDP. W mniejszym
stopniu wsparcie

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Wprowadzenie zapisów do
SZOP:
 kontynuacja wspierania
projektów z zakresu
opieki psychiatrycznej i
psychologicznej;
 wprowadzenie typu
projektu – usługi
rehabilitacji zdrowotnej
dla osób cierpiących na
schorzenia wpływające
na ich niezdolność do
pracy;
 wprowadzenie typu
projektu: wsparcie
ośrodków i usług
specjalistycznych w
zakresie opieki
paliatywnej.

30 czerwca
2023

W kontekście nowej
perspektywy
finansowej niezbędne
jest kontynuowanie
wdrażania
wypracowanych
programów
zdrowotnych, przede
wszystkim
finansowania usług
zdrowia psychicznego,
w tym opieki
psychiatrycznej i
psychologicznej.
Zasadne będzie
również zapewnienie
wsparcia w obszarze
zdrowia ze środków
EFS+ w zakresie usług

IZ FEP 20212027
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5.

Adresat
rekomendacji

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Treść rekomendacji

widoczne było w zakresie
Klubów dla Seniora. Z
analizy zrealizowanych
projektów widać, że
operacje dotacyjne realnie
wpłynęły na poprawę
dostępu do usług
społecznych i usług
zdrowotnych. W świetle
trendów demograficznych
należy przyjąć, że
zapotrzebowanie na
usługi opiekuńcze i
aktywizacyjne będzie
rosnąć. W kolejnej
perspektywie finansowej
2021+ należy położyć
nacisk na opiekę
wytchnieniową. Odnośnie
usług zdrowotnych należy
kierunkować wsparcie
szczególnie na osoby
starsze. (str.105)
Klasa rekomendacji

zdrowotnych,
rehabilitacyjnych
odnoszących się do
schorzeń
stanowiących główne
przyczyny niezdolności
do pracy, tj.: układów:
krążenia,
oddechowego, kostnostawowomięśniowego, oraz
chorób
onkologicznych, np.
Zasadne będzie
rozszerzenie form
organizacyjnych opieki
nad osobami starszymi
i przewlekle chorymi o
wsparcie ośrodków
opieki paliatywnej.

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Wyniki badania pokazały,
że w obliczu braków
kadrowych osób
realizujących usługi
opiekuńcze i asystenckie
beneficjenci często

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Wprowadzenie do SZOP i
dokumentacji konkursowej
zapisów dotyczących
możliwości finansowania
szkoleń/kursów dla osób

30 czerwca
2023

Zaleca się
umożliwienie w
przyszłym okresie
programowania, w
ramach typu wsparcia
dotyczącego

IZ FEP 20212027
IP FEP 20212027

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Treść wniosku

4

Lp.

Treść wniosku
decydowali się na
zatrudnienie osób
przypadkowych, co
negatywnie wpływało na
jakość usług (str.104)

6.

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

realizujących usługi
opiekuńcze.

Klasa rekomendacji

świadczenia usług
opiekuńczych i
asystenckich,
uwzględnienia w
kosztach
bezpośrednich szkoleń
lub kursów dla osób
realizujących usługi
opiekuńcze i
asystenckie,
analogicznie do
wspierania opiekunów
osób zależnych.
Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Zidentyfikowano potrzebę
ciągłego podnoszenia
kompetencji w zakresie
pełnienia pieczy
zastępczej. W związku z
dynamiczną sytuacją
rodzin zastępczych,
usamodzielnianiem się
wychowanków i
opuszczaniu przez nich
pieczy, przyjmowaniem
na ich miejsce kolejnych
dzieci (będących na
różnym etapie rozwoju i w
innymi wieku, mierzących
się z innymi

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Przyjęcie zasady trwałości tj.
zapewnienia wsparcia
kompetencyjnego osobom
sprawującym pieczę
zastępczą minimum 12
miesięcy po zakończeniu
działań projektowych
poprzez wprowadzenie
odpowiednich zapisów
SZOP.

31 grudnia
2023

Niezbędne jest
zapewnienie dostępu
do szkoleń,
umożliwiających
opiekunom
sprawującym pieczę
zastępczą zdobycie
nowych umiejętności,
jak również
aktualizowanie już
posiadanej wiedzy
również po
zakończeniu wsparcia.

IZ FEP 20212027

Projekt FEP 2021-2027
(ver.3.0 wysłana do KE przez
SFC) w ramach środków
EFS+ w zakresie
zaplanowanej interwencji cs(l)
przewiduje wsparcie na:
- podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji kadr niezbędnej do
realizacji projektu w zakresie
świadczenia wysokiej jakości
usług społecznych na
poziomie lokalnym, w tym
szkolenia kadr na rzecz
dzieci, młodzieży i rodziny
oraz pieczy zastępczej.
Niemniej zapis w treści
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Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

zaburzeniami), ważne z
perspektywy uczestników
jest systematyczne
szkolenie i podnoszenie
kwalifikacji. (str. 91)

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części
rekomendacji: „jak również
aktualizowanie już posiadanej
wiedzy również po
zakończeniu wsparcia” to
wprost oczekiwanie zasady
trwałości o czym wskazuje
sposób wdrożenia. Należy w
tym miejscu zwrócić uwagę
na obowiązek trwałego
wspierania rodzin
zastępczych przez
organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej - art. 76 ust. 4 pkt.
5 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej
Dz. U. 2020, poz. 821, z późn.
zm. Zgodnie, z którym to
organizator pieczy zastępczej,
w oparciu o zidentyfikowane
potrzeby, zapewniania
rodzinom zastępczym oraz
prowadzącym rodzinne domy
dziecka szkolenia mające na
celu podnoszenie ich
kwalifikacji. Biorąc pod uwagę
powyższe, rekomendacja nie
może zostać zatwierdzona,
ponieważ byłoby to
dublowanie zadań
ustawowych.
Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027
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7.

Treść wniosku
Bazowy status
rekomendacji
Wnioski z wywiadów z
beneficjentami oraz
uczestnikami projektów z
zakresu pieczy zastępczej
pozwalają stwierdzić, że
ważne jest wsparcie
wychowanków pieczy w
procesie
usamodzielniania, w tym
odnalezienia się w nowej
rzeczywistości, gdyż nie
zawsze opiekunowie
zastępczy czują się
kompetentni do
właściwego
ukierunkowania takiej
osoby. Zidentyfikowano
również, że dzieci
opuszczające placówki
opiekuńczowychowawcze częściej
doświadczają kłopotów z
usamodzielnieniem i
przystosowaniem do
życia, niż te, które
wychowywały się w
rodzinach adopcyjnych i
zastępczych (str. 91).

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Rekomendacja odrzucona
W kolejnej
perspektywie
rekomenduje się
uwzględnienie
projektów
koncentrujących się na
wsparciu procesy
usamodzielniania się
wychowanków PZ,
zwłaszcza pieczy
instytucjonalnej,
uwzględniające
doradztwo zawodowe i
aktywizację zawodową
oraz kształtowanie
kompetencji
interpersonalnych i
społecznych.

IZ FEP 20212027

Uwzględnienie w katalogu
wsparcia projektów
wspierających proces
usamodzielniania
wychowanków i wychodzenia
z pieczy zastępczej, w tym
wsparcie psychologiczne,
przygotowujące do
odnalezienia się w nowej
sytuacji, wsparcie w radzeniu
sobie z wyzwaniami dnia
codziennego, pomoc i
profesjonalne doradztwo w
wyborze ścieżki zawodowej,
zgodnie z indywidualnymi
potrzebami.
Niezbędne jest
wprowadzenie
indywidualnych programów
usamodzielniania
ukazujących wychowankom
pieczy, jak mogą
organizować swoje dalsze
życie, a przy tym
zapewniających im poczucie
bezpieczeństwa, że nie są
pozostawieni sami sobie.
Istotne jest również
monitorowanie realizacji tych
programów. Odpowiednie
zapisy zostaną wprowadzone
do FEP 2021-2027 lub
SZOP.

30 czerwca
2023
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8.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
Uzasadnienie odrzucenia
wdrożenia
rekomendacji/ wdrożenia w
(kwartał)
części
Rekomendacja operacyjna

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Wsparcie w ramach
Działania 8.4 w niewielkim
stopniu uwzględniało
projekty w zakresie
kształcenia kandydatów
na rodziny zastępcze i
adopcyjne oraz
doskonalenia osób
sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą
(spokrewnionych,
niezawodowych i
zawodowych rodzin
zastępczych) z uwagi na
fakt nierozstrzygnięcia
konkursu na ten typ
projektu. Identyfikuje się
zapotrzebowanie na ten
typ projektu, zwłaszcza
wśród uczestników, osób
pełniących funkcje
rodziców zastępczych
Należy również wskazać
na niekorzystne statystyki
dotyczące spadku liczby
rodzin zastępczych w
regionie w latach 20142020, co wskazuje na

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Realizacja naboru w zakresie
wsparcia procesu
deinstytucjonalizacji pieczy
zastępczej m.in. poprzez
kształcenie kandydatów na
rodziny zastępcze i
adopcyjne oraz doskonalenia
osób sprawujących rodzinną
pieczę zastępczą.
Rozważenie wprowadzenia
wartości docelowej w ramach
kryterium dostępu.
Realizacja działań
informacyjno-promocyjnych
w zakresie propagowania
idei pieczy zastępczej,
akcentujących korzyści ze
zdeinstytucjonalizowanych
usług wsparcia rodziny, w
tym dzieci i młodzieży.
Organizacja spotkań
informacyjnych dla
kandydatów do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej lub
chcących prowadzić rodzinne
domy dziecka. Odpowiednie
zapisy zostaną wprowadzone
do FEP 2021-2027 lub
SZOP.

30 czerwca
2023

Rekomenduje się
ogłoszenie w nowej
perspektywie oraz
utrzymanie kryterium
dostępu do wsparcia
dla konkursu w
zakresie wsparcia
procesu
deinstytucjonalizacji
pieczy zastępczej
m.in. poprzez:
wsparcie rozwoju
rodzinnych form pieczy
zastępczej, w tym
kształcenia
kandydatów na rodziny
zastępcze i adopcyjne
oraz doskonalenie
osób sprawujących
rodzinną pieczę
zastępczą
(spokrewnionych,
niezawodowych i
zawodowych rodzin
zastępczych, osób
prowadzących
rodzinne domy dziecka
oraz
dyrektorek/dyrektorów

IZ FEP 20212027
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Treść wniosku
zasadność wsparcia w
tym zakresie. (str. 76)

9.

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Klasa rekomendacji

i
pracowników/pracowni
c placówek
opiekuńczo –
wychowawczych typu
rodzinnego) między
innymi poprzez:
szkolenia, warsztaty,
doradztwo
indywidualne i
grupowe, superwizję.
Niezbędna jest
również intensyfikacja
działań w zakresie
promocji idei
rodzicielstwa
zastępczego oraz
zintegrowanie tych
działań ze
zwiększaniem
dostępności do
specjalistycznego
poradnictwa dla osób
sprawujących pieczę
zastępczą.
Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Zidentyfikowano
ograniczony potencjał
NGO w zakresie
organizacji wsparcia dla

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Rozważenie wprowadzenia
w ramach kryteriów oceny
projektów w przyszłej
perspektywy punktacji

31 grudnia
2023

Kluczowa jest
intensyfikacja
współpracy JST i NGO
w zakresie organizacji

IZ FEP 20212027

9

Lp.

10.

Adresat
rekomendacji

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Treść rekomendacji

rodzin. Współpraca z
jednostkami powiatowymi
w zakresie organizacji
pieczy zastępczej
mogłaby wpłynąć na
większą skuteczność w
dotarciu do osób
potrzebujących wsparcia
w tym zakresie. Inne
korzyści ze współpracy
wiążą się z możliwością
zapewnienia wysokiej
jakości usług np. dzięki
możliwości wykorzystania
potencjału
merytorycznego
partnerów i ich zaplecza
technicznego. (str. 80)
Klasa rekomendacji

pieczy zastępczej oraz
usług na rzecz dziecka
i rodziny oraz
wypracowanie
standardów tej
współpracy pomiędzy
instytucjami.

premiującej realizację
projektów partnerskich.
Rozważenie wprowadzenia
zachęt dla organizacji
pozarządowych, które
mogłyby realizować wsparcie
dla rodzin, w tym rodzin
zastępczych. Odpowiednie
zapisy zostaną wprowadzone
do FEP 2021-2027 lub
SZOP.

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Dzięki projektom
Działania 8.4 zwiększyła
się dostępność do usług
specjalistycznych. Praca
ze specjalistami przynosi
największe i najbardziej
wymierne efekty.
Zidentyfikowano tez
wysoką skuteczność tego
typu wsparcia w zakresie
poprawy sytuacji

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Uwzględnienie w katalogu
działań projektowych
wsparcia w zakresie
specjalistycznego
poradnictwa, np. poprzez
rozwijanie lokalnych punktów
specjalistycznego
poradnictwa. Odpowiednie
zapisy zostaną wprowadzone
do FEP 2021-2027 lub
SZOP.

30 czerwca
2023

Niezbędne jest
kontynuowanie
dostępu do
specjalistycznego
poradnictwa dla rodzin
oraz osób
sprawujących pieczę
zastępczą.

IZ FEP 20212027

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Treść wniosku
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11.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

uczestników projektów.
Należy również wskazać
na wciąż istniejące duże
zapotrzebowanie na tego
rodzaju usługi. (str.76)
Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Wsparcie PS polega
głównie na wsparciu
poprzez świadczenie
usług przez OWES.
W przypadku niektórych
branż formą wsparcia PS
może być dofinansowanie
usługi rozwojowej
dostępnej na rynku.
Dotyczyć może to
zarówno usług
rozwojowych, dostępnych
w ramach BUR, jak i
usług marketingowych,
doradczych oraz
wszelkich innych, na które
istnieje popyt. (str. 117)

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Powierzenie w ramach FEP
2021-2022 funkcji operatora
regionalnego PSF dla usług
dostępnych przez BUR. Dla
usług spoza BUR należy w
oparciu o doświadczenie z
obecnego okresu
programowania powinien
zostać stworzony katalog
dostępnych wykonawców
usług.

31 grudnia
2023

Rekomenduje się
powierzenie OWES
funkcji regionalnego
operatora PSF dla
usług rozwojowych
dostępnych poprzez
BUR. Usługi pozostałe
byłyby
rekomendowane w
oparciu o katalog
stworzony na poziomie
regionalnym.

IZ FEP 20212027

Ze względu na specyfikę
działalności, OWES-y nie
powinny pełnić roli operatorów
BUR, natomiast mogą
wykorzystać usługi dostępne
w BUR w ramach wsparcia
istniejących PS. Zgodnie z
wytycznymi MFiPR operator
BUR to podmiot
odpowiedzialny za realizację
projektu Podmiotowego
Systemu
Finansowania i dystrybucję
wsparcia na rzecz
przedsiębiorców i
pracowników, w tym w
szczególności za rekrutację
przedsiębiorców do projektu,
pomoc w wyborze
odpowiedniej usługi
rozwojowej oraz za
zawieranie i rozliczanie umów
wsparcia zawartych z
przedsiębiorcami, a więc
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12.

13.

Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części
bardzo szeroki zakres
wykraczający poza obszar
działalności OWES.
Rekomendacja operacyjna

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
Wsparcie ES
zorientowane jest przede
wszystkim na tworzenie
nowych PS oraz
stymulowanie
zatrudnienia w PS.
PS w celu uzyskania
wsparcia w ramach
Działania 8.5 decydują się
na zatrudnienie nowych
pracowników, choć nie
stanowi to ich
najpilniejszej potrzeby
rozwojowej. (str. 119)
Klasa rekomendacji

Rekomendacja odrzucona
Odpowiednie zmiany
zapisów celów wsparcia w
dokumentach programowych
przyszłej perspektywy
finansowej.

31 grudnia
2022

Rekomendacja programowa

Podklasa rekomendacji

Rekomendacja operacyjna

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

Bazowy status
rekomendacji
PS nie biorą udziału w
przetargach o zamówienia
publiczne JST. (str. 128)

Rekomendacja zatwierdzona w całości
Działania informacyjnopromocyjne w formie szkoleń
dla Beneficjentów (np.
umieszczanie w programie
szkoleń dot. zamówień

30 czerwca
2024

Rekomenduje się
przeorientowanie
znaczącej części
wsparcia sektora ES
na wsparcie
podmiotów już
działających,
niezwiązane z
tworzeniem nowych
miejsc pracy.

Należy promować
stosowanie klauzul
społecznych PZP
wśród przedstawicieli
JST regionu,

IZ FEP 20212027

IZ FEP 20212027
IP FEP 20212027
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Treść wniosku

Treść rekomendacji

Adresat
rekomendacji

odpowiedzialnych za
zmówienia publiczne.

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

Rekomendacja programowa

publicznych realizowanych
przez Beneficjentów w
ramach FEP modułu
dotyczącego stosowania
klauzul społecznych) i
przekazywania informacji o
stosowaniu klauzul
społecznych w trakcie
spotkań informacyjnych
organizowanych przez IP
FEP przy okazji ogłaszania
poszczególnych naborów.
Podklasa rekomendacji

Obszar tematyczny

Włączenie społeczne

Program operacyjny

Bazowy status
rekomendacji

Rekomendacja zatwierdzona w całości

Termin
wdrożenia
(kwartał)

Uzasadnienie odrzucenia
rekomendacji/ wdrożenia w
części

Rekomendacja operacyjna
Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 20212027

WYJAŚNIENIA:
Treść wniosku: odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której
omówiono wniosek.
Treść rekomendacji: rekomendacja powinna być sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić,
aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich
faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa.
Adresat rekomendacji: każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić
różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację.
Sposób wdrożenia: opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie
czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany. Sposób wdrożenia może ulec zmianie w trakcie realizacji procesu.
Termin wdrożenia: powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia
danego roku.
Uzasadnienie odrzucenia rekomendacji/ wdrożenia w części: syntetyczne uzasadnienie podjętej decyzji.
Klasa rekomendacji: należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 Rekomendacja horyzontalna – dot. realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny.
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Rekomendacja programowa – dot. tylko jednego programu operacyjnego.
Rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna) – dot. instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności. Tego typu
rekomendacje nie powinny być głównym produktem badania, niemniej jeśli w sposób istotny wpływają na realizację polityki spójności mogą być
formułowane i przyjmowane do wdrażania. Rekomendacje tego typu zostaną udostępnione adresatom przez KJE.
Podklasa rekomendacji: w ramach klas rekomendacji horyzontalnej i programowej należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 Rekomendacja operacyjna – dot. kwestii wdrożeniowych programu/ów oraz usprawnień w tym zakresie.
 Rekomendacja strategiczna – dot. strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.
Obszar tematyczny: przyporządkowany wg następującej kategoryzacji:, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności, informacja i promocja, rozwój
regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura,
turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.
Program operacyjny: rekomendacja musi mieć przyporządkowany PO, którego dotyczy. Jeśli dotyczy więcej niż jednego programu, należy wpisać kategorię
„więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych.
Instytucja zlecająca badanie – należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucjonalnej.
Status rekomendacji:
status bazowy: nadawany w momencie zatwierdzania kształtu tabeli rekomendacji; nie podlega zmianie;
należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 Rekomendacja zatwierdzona w całości - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe jeszcze się nie
rozpoczęły,
 Rekomendacja zatwierdzona częściowo - rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe jeszcze się nie
rozpoczęły,
 Rekomendacja zatwierdzona w całości (realizowana) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe
jeszcze trwają,
 Rekomendacja zatwierdzoną częściowo (realizowana)- rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w części i działania wdrożeniowe
jeszcze trwają,
 Rekomendacja zatwierdzona w całości (wdrożona)– rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia w całości i działania wdrożeniowe już
zakończono,
 Rekomendacja zatwierdzona częściowo (wdrożona) – rekomendacja, która została zaakceptowana do wdrożenia tylko w części i działania wdrożeniowe
już zakończono,
 Rekomendacja odrzucona – rekomendacja, która została całkowicie odrzucona.
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