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Tabela wniosków i rekomendacji   

 

L
p
. 

Treść wniosku Treść rekomendacji Adres
at 

reko-
men-
dacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
reko-
men-
dacji 

Obszar 
tematycz

ny 

Progra
m 

opera-
cyjny 

Status 
rekomendac

ji 

1 Warto wykorzystać 
istniejący dorobek w 
zakresie standardów usług 
społecznych, np. 
standardy jakości usług 
sąsiedzkich lub Individual 
Supported Living 
framework  

Rekomenduje się 
nabór i realizację 
projektów służących 
dopracowaniu i 
przygotowaniu do 
wdrożenia 
opracowanych już 
propozycji 
standardów usług 
społecznych w 
Działaniu 2.8 PO 
WER 

MRPi
PS 
jako IP 
w 
Działa
niu 2.8 
PO 
WER 

Wykorzystanie 
istniejących 
standardów usług w 
naborach pozostałych 
do ogłoszenia w 
Działaniu 2.8 PO WER, 
tj. w typie projektów 7 
(plany 
deinstytucjonalizacji). 
Odpowiednie zapisy w 
dokumentacji naborów 
o możliwości 
wykorzystania 
standardów. 

31 grudnia 
2020 

Progra
mowa 

strategi
czna 

włączenie 
społeczne 

PO 
WER 

Rekomendacj
a 

zatwierdzona  
w całości 
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Treść wniosku Treść rekomendacji Adres
at 

reko-
men-
dacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
reko-
men-
dacji 

Obszar 
tematycz

ny 

Progra
m 

opera-
cyjny 

Status 
rekomendac

ji 

2 W związku z przemianami 
demograficznymi w 
przyszłym okresie 
programowania warto 
zapewnić wszechstronne 
wsparcie ukierunkowane 
na zaspokojenie potrzeb 
zawodowych, 
społecznych, zdrowotnych 
i edukacyjnych osób 
starszych (w wieku 50 lat 
lub więcej)  

Rekomenduje się 
znaczne zwiększenie 
roli wsparcia osób 
starszych (w wieku 50 
lat lub więcej) w 
interwencji EFS 
dotyczącej wszystkich 
obszarów 
tematycznych w 
przyszłym okresie 
programowania. 

Instytu
cje 
przygo
towują
ce 
progra
my 
operac
yjne 
współfi
nanso
wane 
z EFS 

Prognoza potrzeb i 
uwzględnienie kwestii 
osób starszych we 
wszystkich obszarach 
wsparcia w 
programach 
operacyjnych. 
Odpowiednie zapisy w 
Umowie Partnerstwa i 
RPO oraz nowym 
programie krajowym z 
EFS.  

 
Ostateczne brzmienie 

sposobu wdrożenia, 

termin i status 

rekomendacji zostanie 

ustalony przez KJE we 

współpracy z ich 

adresatami. 

 

 

31 grudnia 
2021 

Horyzo
ntalna 

strategi
czna 

UWAG
A: 

Rekome
ndacja 

wyłączn
ie do 

wiadom
ości KM 

PO 
WER 

informacja 
i 

promocja, 
społeczeń

stwo 
informacyj

ne, 
edukacja, 
zdrowie, 

rynek 
pracy, 

włączenie 
społeczne 

Dotyczy 
więcej 

niż 
jednego 
progra

mu 
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Treść wniosku Treść rekomendacji Adres
at 

reko-
men-
dacji 

Sposób wdrożenia Termin 
wdrożenia 
(kwartał) 

Klasa 
reko-
men-
dacji 

Obszar 
tematycz

ny 

Progra
m 

opera-
cyjny 

Status 
rekomendac

ji 

3 Zastosowane w ewaluacji 
on-going realizacji celów 
szczegółowych V Osi 
Priorytetowej PO WER 
zbyt przekrojowe i 
niezróżnicowane ze 
względu na typ wsparcia 
narzędzia badawcze 
(scenariusze wywiadów i 
kwestionariusze), a także 
ograniczenie badanych 
grup do beneficjentów i 
przedstawicieli instytucji 
systemu wdrażania nie 
pozwoliły uchwycić 
specyficznych efektów 
poszczególnych typów 
projektów, obniżający tym 
samym użyteczność 
wyników dla 
sformułowania 
operacyjnych 
rekomendacji. 

Rekomenduje się, 
aby w badaniu ex-
post V Osi 
Priorytetowej PO 
WER zastosować 
narzędzia badawcze 
zróżnicowane ze 
względu na typ 
wsparcia/ typ 
projektu. Dodatkowo 
wskazane jest objęcie 
badaniami wszystkich 
istotnych grup 
odbiorców (lekarze, 
pielęgniarki i położne, 
wsparte placówki 
zdrowotne i placówki 
opieki nad osobami 
zależnymi etc.), aby 
ocenić efekty różnych 
typów wsparcia. 
 

 

MZ Uwzględnienie 
zróżnicowanych grup – 
uczestników wsparcia 
(osoby i podmioty) i 
zróżnicowanych metod 
badawczych w badaniu 
efektów V Osi 
Priorytetowej POWER. 

31 grudnia 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progra
mowa 

operacy
jna 

zdrowie PO 
WER 

Rekomendacj
a 

zatwierdzona 
w całości 
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