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abstrakt. Dokonano oceny przydatności poszczególnych form wsparcia projektu współfinasowanego w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa 
Mięsnego JBB w Łysych”. Ocena obejmowała spełnienie oczekiwań badanych, prawidłowości zaplanowania 
i doboru form wsparcia, sposobu realizacji wsparcia, wykorzystanie efektów udziału w poszczególnych 
formach w prowadzonej działalności gospodarczej. W badaniach wykorzystano ankietę z kwestionariuszem. 
Badania wskazują na powodzenie realizowanego projektu w zakresie wsparcia dotacyjnego. Ocena właści-
cieli nowo uruchomionych przedsiębiorstw dostarcza wiedzy o skuteczności zastosowanych form wsparcia 
projektowego. W wyniku badań rekomendowane jest rozszerzenie badań o porównanie opinii właścicieli 
przedsiębiorstw powstałych w ramach innych instrumentów EFS w celu określenia najskuteczniejszych 
form i metod wsparcia rynku pracy. 

wstęp
Nowa strategia zrównoważonego rozwoju państw członkowski Unii Europejskiej (UE) – strategia 

Europa 2020 – wskazuje na konieczność zmian działań zastosowanych w poprzedniej perspektywie. 
Najważniejszym elementem systemu wsparcia finansowego w krajach UE jest budżet ogólny. W 
skład systemu wchodzą następujące elementy: Europejski Fundusz Rozwoju (EFR), Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI), a także inne formy wsparcia Komisji Europejskiej [Laszczuk 2008]. Polska 
stając się członkiem UE otrzymał możliwość wykorzystania funduszy. Środki te mogą wpłynąć na 
szybszy rozwój lokalny i regionalny, społeczny i gospodarczy [Godek 2008]. Jak podkreśla Małgorzta 
Sosińska-Witt [2014], zadaniem UE jest stymulowanie i wspieranie wzrostu przedsiębiorczości w 
poszczególnych gospodarkach krajów członkowskich. Celowi temu służą fundusze unijne.

Instrumentem realizacji polityki zatrudnienia i rynku pracy UE jest Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS). Wydatki ponoszone w ramach EFS stanowią około 10% całego budżetu UE 
[Szuszman 2010]. Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwo-
ju (MIiR) wskazuje, że „EFS jest najstarszym z funduszy strukturalnych UE, zmierzającym do 
wzrostu poziomu zatrudnienia i poprawy spójności społecznej” [MIiR 2015]. Cele, które mają 
być osiągnięte dzięki środkom z tego funduszu były doskonalone i modyfikowane w kolejnych 
okresach programowania budżetu UE. 

W ramach środków z EFS w latach 2007-2014 wspierano następujące obszary [MIiR 2015]:
 – aktywna polityka rynku pracy;
 – włączenie społeczne – działania integracyjne;
 – edukacja. 

Otrzymane z funduszu EFS środki wpłynęły znacząco na poprawę sytuacji na rynku pracy w 
Polsce. Dofinansowane w ramach programów krajowych i regionalnych projekty przełożyły się 
na: wzrost zatrudnienia w danych regionach, zmniejszenie bezrobocia i ubóstwa, podniesienie 
jakości kwalifikacji oferowanych przez pracowników [Herbst 2012]. 
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Analizowany projekt miał za zadanie rozwiązanie problemu braku miejsc pracy na rynku lokal-
nym. Został on osiągnięty przez wsparcie 200 osób w zakresie szkoleń i doradztwa, wyposażenie 
ich w niezbędną wiedzę, narzędzia i kompetencje z zakresu efektywnego poszukiwania pracy i po-
dejmowania samodzielnej inicjatywy gospodarczej. W obszarze zainteresowania artykułu znalazło 
się wsparcie projektu zaplanowane i zrealizowane dla osób zakładających działalność gospodarczą. 

materiał  i metodyka badań
Celem badań była ocena skuteczności poszczególnych form wsparcia projektu pt. „Wsparcie 

dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych”, współfinansowanego 
w ramach EFS. Cele szczegółowe to:
 – charakterystyka objętej badaniami grupy przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu,
 – ocena zasięgu działania przedsiębiorstw,
 – ocena poszczególnych elementów wsparcia dla nowopowstałych przedsiębiorstw.

Badania przeprowadzono w grupie 40 właścicieli nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach 
analizowanego projektu. Zakres badań merytorycznych obejmował ocenę spełnienia przez pro-
jekt oczekiwań przedsiębiorców, zaplanowanych w projekcie form wsparcia, realizacji wsparcia 
projektowego i poziomu zdobytej wiedzy i umiejętności oraz przydatności udzielonego wsparcia 
w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez badanych. 

W procesie zbierania danych wykorzystano ankiety z kwestionariuszem wywiadu oraz analizy 
dokumentów polegające na weryfikacji statusu powstałych w projekcie przedsiębiorstw w okresie 
24 oraz 30 miesięcy po zakończeniu projektu. Natomiast w procesie prezentacji i analizy danych 
zastosowano metody tabelaryczne, graficzne i opisowe. 

Dokonano podziału badanej zbiorowości przedsiębiorstw na 3 grupy: usługowe – 25 podmiotów 
badanych przedsiębiorstw, handlowe – 10 podmiotów, produkcyjne – 5 podmiotów. 

wyniki badań 
Grupę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa, 

które powstały w ramach projektu. Badaniu poddano 
40 przedsiębiorstw, które rozpoczęły swoją działal-
ność w 2011 lub 2012 roku po otrzymaniu wsparcia. 
Zdecydowana większość badanych podmiotów to 
mikroprzedsiębiorstwa. Podmioty te miały najczęściej 
lokalny charakter i dlatego ich rozwój zależy od spe-
cyfiki regionu [Huczek 2008].

Przedsiębiorstwa powstałe w ramach projektu 
prowadziły swoją działalność w mieście Ostrołęka 
– 22 podmioty oraz na obszarach wiejskich powiatu 
ostrołęckiego – 18 podmiotów. W przedsiębiorstwach 
produkcyjnych i handlowych poziom prowadzonych 
działalności na obszarach wiejskich to odpowiednio 3 z 
5 i 6 z 10 podmiotów, natomiast w usługowych poziom 
ten wynosił 9 z 25 przedsiębiorstw. 

W omawianej grupie przedsiębiorstwa prowadziły 
zróżnicowaną pod względem branż działalność go-
spodarczą, co miało odzwierciedlenie w kodach PKD 

dokumentów rejestrowych. Dominowały wśród nich dwie grupy przedsiębiorstw sklasyfikowane 
w sekcjach: F – budownictwo (10 przedsiębiorstw) oraz G – handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając motocykle (10 przedsiębiorstw). Kolejne znaczące dwie 
grupy tworzyły przedsiębiorstwa, których działalność mieściła się w sekcjach: C – przetwórstwo 
przemysłowe oraz I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (po 

Tabela 1. Miejsce prowadzenia działalności
Table 1. Place of running business
Rodzaj 
działalności/
Type of 
activity  

Liczba podmiotów/
Number of entities

miasto/
town  

Ostrołęka

powiat/
district 

ostrołęcki

razem/
total

Produkcyjna/
Productive

2 3 5

Handlowa/
Trade

4 6 10

Usługowa/
Service

16 9 25

Razem/Total 22 18 40
Źródło: opracowanie własne na podstawie 
badań własnych
Source: own eleboration based on own 
research
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5 podmiotów). Wszystkie przedsiębior-
stwa powstałe w ramach projektu (40 
podmiotów) prowadziły indywidualną 
działalność i utrzymywały status prawny 
osoby fizycznej prowadzącej działal-
ność gospodarczą. Badane przedsiębior-
stwa skupiały się w swojej działalności 
głównie na rynku lokalnym. 

Z powstałych przedsiębiorstw 12 
rozszerzyło zasięg geograficzny pro-
wadzonej działalności ponad działania 
lokalne, w tym 2 z nich rozszerzyły 
działania na obszar województwa, 4 pod-
mioty skierowały swoje produkty i usługi 
do konsumentów w regionie centralnej 
Polski, natomiast pozostałe 6 rozszerzyło 
działalność na obszar całego kraju.

Na rynku lokalnym działają częściej 
przedsiębiorstwa usługowe (19 podmio-
tów ściśle związane ze świadczeniem 
usług w siedzibach firmy) oraz handlowe 
(6 podmiotów), dokonujące sprzedaży 
w punktach obsługi bezpośredniej. Na-
tomiast niższy poziom działań na rynku 
lokalnych charakteryzował przedsiębior-
stwa produkcyjne częściej oferujące swo-
je produkty szerszej grupie odbiorców. 

Dane przedstawione w tabeli 3 
wskazują również na ograniczone 
działania badanych przedsiębiorstw 
na obszarze samego województwa. W 
grupie badanych przedsiębiorstw firmy 
wychodzące z działalnością poza obszar 
lokalny częściej kierowały swoją ofertę 
do odbiorców regionalnych. Natomiast 
na rynek krajowy wśród badanych grup 
przedsiębiorstw z ofertą wyszły jedynie 
dwa podmioty – po jednym przedsię-
biorstwie handlowych i usługowym.  

Klasyfikując badane przedsiębior-
stwa pod względem liczby zatrudnio-
nych osób, należy stwierdzić, iż najwię-
cej z nich (24 przedsiębiorstwa) to firmy 
jednoosobowe, w których ich właściciel 
jest zarazem jedynym pracownikiem. W 
badanej grupie 39 firm to mikroprzed-
siębiorstwa, w których zatrudniono nie 
więcej niż 10 osób.  Jedynie jedno z 
przedsiębiorstw powstałych w ramach 
projektu to małe przedsiębiorstwo, w 
którym  było powyżej 10 pracowników. 

Tabela 2. Rodzaj prowadzonej przez przedsiębiorstwa działalności 
Table 2. Activities conducted by the company
Sekcja PKD/PKd Section Liczba 

podmiotów/ 
Number of 

entities
F – budownictwo/architecture 10
G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 
motocykle/wholesale and retail trade; 
repair of motor vehicles and motorcycles

10

C – przetwórstwo przemysłowe/industrial 
pocessing 5

I – działalność związana z zakwaterowaniem 
i usługami gastronomicznymi/activities with 
accommodation and food service

5

N – działalność  w zakresie usług 
administrowania i działalność wspierająca/
services business administration and support 
service activities

4

M – działalność profesjonalna naukowa 
i techniczna/professional scientific and 
technical activity

2

S – pozostała działalność usługowa/
other service activity 2

P – edukacja/education 1
R – działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją/cultural activities, entertainment 
and recreation

1

Razem/Total 40
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 3. Zasięg prowadzonej działalności w zależności od 
jej rodzaju
Table 3. range of business according to its kind
zakres 
prowadzonej 
działalności/
range of 
activity 

Liczba podmiotów według 
rodzaju działalności/Number of 

entities by type of activity

Razem/
Total

produkcyjna/
productive

handlowa/
trade

usługowa/
service

Lokalny/
Local

2 6 19 27

Wojewódzki/
Province

1 1 0 2

Regionalny/
regional 

2 1 1 4

Krajowy/
Country

0 2 5 7

Razem/Total 5 10 25 40
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Tabela 4. Ocena założeń i konstrukcji procesu wsparcia przedsiębiorstw w zależności od rodzaju działalności*

Table 4. Evaluation of assumptions and design support process of enterprises according to kind of activity
Oceniany obszar/
Evaluated activity

Rodzaje działalności/Kind of activity Średnia 
ocena/

Average
produkcyjna/

productive 
handlowa/

trade 
usługowa/

service 
Wsparcie finansowe/Financial support  
of investments 9,7 9,6 9,8 9,7

Wsparcie pomostowe/Bridge supprt 9,8 9,8 9,8 9,8
Wsparcie szkoleniowo-doradcze/Support 
for training and consulting 9,3 9,6 9,6 9,5

Działalność Lokalnego Biura Wsparcia/
The activities of the Local Support Office 9,9 9,9 9,8 9,9

* oceny dokonano w skali 1-10, gdzie 10 to ocean najwyższa/evaluation made   in a scale of 1-10 , where 10 
is the highest ocean
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Przedsiębiorców objętych badaniem poproszono o obiektywną ocenę tego, czy sam projekt spełnił 
ich oczekiwania. W tym przypadku wszyscy ankietowani wskazali na odpowiedź twierdzącą, tym sa-
mym oceniając, że uczestnictwo w projekcie spełniło ich osobiste oczekiwania. Następnie respondentów 
poproszono o dokonanie oceny projektu przez wyrażenie opinii co do prawidłowości zaplanowanych 
form wsparcia w projekcie. Ankietowani oceniali kolejno obszary zaplanowanego wsparcia projekto-
wego (tab. 4). Każdemu z tych elementów badani mogli przyznać maksymalnie 10 pkt. 

Analiza odpowiedzi respondentów wykazała, iż wszystkie zaplanowane formy wsparcia oce-
niono wysoko. Badani przedsiębiorcy najwyżej ocenili pomysł uruchomienia LBW (średnia ocena 
9,9 pkt) oraz wsparcie pomostowe otrzymywane przez nich w trakcie projektu (średnia ocena 
9,8 pkt). Natomiast finansowe wsparcie inwestycyjne oceniono średnio na 9,7 pkt. Zaplanowane 
wsparcie szkoleniowo-doradcze oceniono niżej – 9,5 pkt. Zebrane opinie wskazują, że projekt 
pod względem zaplanowanych form wsparcia spełnił oczekiwania badanych średnio na 97,3%. 

Różnice wśród badanych rodzajów działalności zauważyć można w ocenie obszaru – wsparcie 
szkoleniowo-doradcze. Właściciele objętych badaniami przedsiębiorstw handlowych i usługo-
wych ocenili ten obszar średnio na 9,6 pkt, natomiast właściciele przedsiębiorstw produkcyjnych 
o 0,3 pkt niżej (9,3 pkt). Powodem mógł być charakter udzielanego wsparcia, tj. tematyka. Mi-
kroprzedsiębiorstwa produkcyjne, w których właściciel wykonuje również zadania zawodowe 
związane bezpośrednio z produkcją, nie tworzą działów do obsługi ww. zagadnień. Właściciele 
objętych badaniami przedsiębiorstw zlecają obsługę finansową i prawną biurom rachunkowym, a 
działania z obszaru marketingu firmom reklamowym. Dlatego prowadzone zajęcia szkoleniowo-
-doradcze mogły okazać się dla tej grupy badanych mniej interesujące. Przedsiębiorstwa handlowe 
oceniały udzielone wsparcie inwestycyjne najniżej spośród badanych grup przedsiębiorstw (9,6 
pkt). Zasadniczym powodem była możliwość przeznaczenia otrzymanych środków, tj. środków 
inwestycyjnych jedynie w 10,0% na zakup środków obrotowych. Wydaje się, że otrzymana dotacja 
nie zaspokajała w takim samym stopniu ich potrzeb.  

Badani przedsiębiorcy oceniali także sposób realizacji czterech elementów procesu wsparcia 
w projekcie (tab. 5). Podobnie jak w poprzedniej części, mogli przyznać każdemu z tych elemen-
tów maksymalnie 10 pkt. Z uzyskanych danych wynikało, że w przypadku sposobu realizacji 
poszczególnych elementów procesu wsparcia zastosowane metody i model projektu spełniły 
oczekiwania badanych przedsiębiorców (poziom oceny obszaru 96,5%). Najwyżej ocenionymi 
formami wsparcia pod względem przydatności w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej 
były poziom własnego zaangażowania oraz udzielone wsparcie finansowe (średnia ocena 9,7 pkt), 
natomiast niższe oceny dotyczyły poziomu zdobytych umiejętności praktycznych i wiedzy teore-
tycznej (średnia ocena to 9,6). Różnice wśród badanych rodzajów działalności zauważyć można w 
ocenie obszaru – przydatność zdobytych umiejętności praktycznych. Właściciele przedsiębiorstw 
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handlowych i usługowych ocenili obszar średnio na 9,7 pkt, natomiast właściciele przedsiębiorstw 
produkcyjnych średnio obszar ocenili o 0,2 pkt niżej (9,5 pkt). 

W dalszej części badania respondenci oceniali cztery elementy procesu wsparcia w kontekście 
ich wykorzystywania w codziennej praktyce prowadzenia przedsiębiorstwa (tab. 6). Analogicznie 
każdemu z tych stwierdzeń badani mogli przyznać od 1 do maksymalnie 10 pkt. W przypadku 
bezpośredniej oceny beneficjenta projektu najwyżej oceniono wykorzystywanie w bieżącej dzia-
łalności firmy, pomoc LBW (średnia ocen 9,9 pkt) oraz wykorzystywanie wsparcia finansowego 
(średnia ocen 9,8 pkt). Najniższą ocenę w tym przypadku otrzymało wykorzystywanie zdobytej 
wiedzy teoretycznej pod względem przydatności w prowadzeniu działalności gospodarczej (średnia 
ocen 9,5 pkt), wyżej oceniono wykorzystanie zdobytych umiejętności (średnio 9,6 pkt). Średnia 
ocena wykorzystania poszczególnych elementów wsparcia w opinii badanych wyniosła 97,0%.

Biorąc pod uwagę zaprezentowane powyżej dane, należy zwrócić uwagę na różnice w ocenie 
wśród poszczególnych grup przedsiębiorstw w obszarach: zdobyta wiedza teoretyczna oraz zdobyte 
umiejętności praktyczne. Oba te obszary zostały niżej ocenione przez właścicieli przedsiębiorstw 
produkcyjnych i usługowych. Bez wątpienia miało to związek z uznaniem za ważniejsze posiadanie 
wiedzy i umiejętności zawodowych dotyczących wykonywanego zawodu nad wiedzą z zakresu 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Tabela 5. Ocena sposobu realizacji poszczególnych elementów procesu wsparcia przedsiębiorstw w zależności 
od rodzaju działalności*

Table 5. Evaluation of the implementation of individual elements of the support process of enterprises 
according to kind of activity
Oceniany obszar/Evaluated activity Branża/Branch Średnia 

ocena/ 
Average

produkcyjna/
productive

handlowa/
trade

usługa/ 
service

Poziom własnego zaangażowania w trakcie trwania projektu/
The level of their involvement in the course of the project 9,7 9,7 9,8 9,7

Wsparcie finansowe/Financial support 9,7 9,7 9,7 9,7
Przydatność zdobytej wiedzy w prowadzeniu przedsiębiorstwa/
The usefulness of the knowledge gained in running the company 9,7 9,6 9,6 9,6

Przydatność zdobytych umiejętności praktycznych/
Usefulness of gained practical skills 9,5 9,7 9,7 9,6

* oceny dokonano w skali 1-10, gdzie 10 to ocean najwyższa/evaluation made   in a scale of 1-10 , where 10 
is the highest ocean
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Tabela 6. Ocena wykorzystani poszczególnych elementów wsparcia przedsiębiorstw w zależności od rodzaju 
działalności*

Table 6. rating abused individual elements of support of enterprises according to kind of activity
Oceniany obszar/Evaluated activity Branża/Branch Średnia/  

Averageprodukcyjna/
productive

handlowa/
rade

usługowa/
service 

Wsparcie finansowe/Financial support 9,9 9,8 9,8 9,8
Zdobyta wiedza teoretyczna/gained theoretical knowledge 9,4 9,8 9,4 9,5
Zdobyte umiejętności praktyczne/gained practical skills 9,6 9,8 9,5 9,6
Współpraca z Lokalnym Biurem Wsparcia/Cooperation 
with local suport bureau 9,9 9,9 9,8 9,9

* oceny dokonano w skali 1-10, gdzie 10 to ocean najwyższa/evaluation made   in a scale of 1-10 , where 10 
is the highest ocean
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Podsumowując otrzymane wyniki należy stwierdzić, iż beneficjenci najlepiej ocenili założenia 
i konstrukcję procesu wsparcia zaplanowanego w projekcie w zakresie przydatności do realizacji 
ich własnych projektów, czyli rozpoczęcia działalności gospodarczej – 97,3% możliwych punktów.

Dla pełniejszej analizy funkcjonowania badanych przedsiębiorstw dokonano weryfikacji ich 
statusu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której celem 
było określenie wskaźnika przeżywalności powstałych w projekcie firm w okresie 24 oraz 30 
miesięcy po zakończeniu projektu. Przeprowadzone badanie wskazuje, że wskaźnik przeżywal-
ności tych przedsiębiorstw w okresie 24 miesięcy od założenia wynosił 82,5% (33 przedsiębior-
stwa) aktywnych wpisów, po 30 miesiącach 72,5% (29 firm) aktywnych przedsiębiorstw (tab. 8). 
Osiągnięty wskaźnik przeżywalności świadczy o skuteczności zaoferowanych w projekcie form 
wsparcia oraz o dobrej kondycji przedsiębiorstw powstałych w projekcie po jego zakończeniu. 

Warto zwrócić uwagę, że wszystkie przedsiębiorstwa produkcyjne posiadały aktywne wpisy do 
CEIDG po 24 oraz po 30 miesiącach. Ważnym czynnikiem przeżywalności tych przedsiębiorstw 
może być specyfika prowadzonej produkcji na zamówienie, brak zapasów usprawnił ich funkcjo-
nowanie i zwiększył płynność finansową. Grupa przedsiębiorstw handlowych również osiągnęła 
pozytywny poziom wskaźnika przeżywalności (tab. 7). Zdecydowanie mniej korzystnie wskaźnik 
ten wyglądał w grupie przedsiębiorstw usługowych, 76,0% aktywnych firm po 24 miesiącach 
i jedynie 64,0% po 30 miesiącach funkcjonowania. Należy stwierdzić, że na rynku powiatów 
ostrołęckiego oraz miasta Ostrołęki większe szanse na prowadzenie i utrzymanie aktywnego 
przedsiębiorstwa miały firmy produkcyjne niż usługowe. 

Porównując dane GUS dla całej Polski wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw powstałych w 
projekcie był wyższy niż dla średniej krajowej. Z nowych podmiotów zarejestrowanych w 2011 roku 
około 80,0% jednostek utrzymało się na rynku do końca 2012 roku [GUS 2012]. Stopień przeżywal-
ności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności utrzymywał się na wysokim poziomie również 
dla podmiotów zarejestrowanych w 2012 roku – przekroczył 76,0%. Największe szanse przeżycia 
pierwszego roku w latach 2011-2012 miały podmioty z obszaru informacji i komunikacji, działalności 
profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz pozostałej działalności usługowej. Najniższy wskaźnik 
przeżycia charakteryzował przedsiębiorstwa z zakresu zakwaterowania i gastronomii [GUS 2013].

Tabela 7. Wskaźnik przeżywalności wśród przedsiębiorstw powstałych w projekcie w okresie 24 oraz 30 
miesięcy po zakończeniu projektu 
Table 7. The survival rate of businesses created in the project within 24 and 30 months after completion of 
the project
Okres czas i branża/Term, time and branch aktywne 

przedsię-
biorstwa/

Active 
enterprises  

nieaktywne 
przedsię-
biorstwa/

Non-active 
enterprises  

Branża produkcyjna po 24 miesiącach/Industry production after 24 months 100,0 0,0
Branża produkcyjna po 30 miesiącach/Industry production after 30 months 100,0 0,0
Branża handlowa po 24 miesiącach/Industry trade after 24 months 90,0 10,0
Branża handlowa po 30 miesiącach/Industry trade after 30 months 80,0 20,0
Branża usługowa po 24 miesiącach/The service sector after 24 months 76,0 24,0
Branża usługowa po 30 miesiącach/The service sector after 30 months 64,0 36,0
Wskaźnik przeżywalności w ogóle przedsiębiorstw po 24 miesiącach/
Survival rate at all businesses after 24 months 82,5 17,5

Wskaźnik przeżywalności w ogóle przedsiębiorstw po 30 miesiącach/
Survival rate at all businesses after 24 months 72,5 27,5

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę przydatności poszczególnych form wsparcia 

projektu współfinansowanego w ramach EFS w projekcie pt. „Wsparcie dla byłych pracowników 
Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych”. Należy stwierdzić, że udzielone w ramach 
projektu wsparcie było skuteczne zarówno w ocenie badanych, jak i z punktu widzenia realizacji 
celów EFS. Najskuteczniej zostało ocenione wsparcie finansowe oraz współpraca z lokalnym 
biurem wsparcia. Wyniki dowodzą więc, że na początku działalności przedsiębiorstwa borykają się 
z problemami finansowymi i potrzebują pomocy doradczej. W wyniku przeprowadzonej analizy 
odnotowano wysoki wskaźnik przeżywalności powstałych przedsiębiorstw. Świadczy to o wyso-
kiej skuteczności wsparcia udzielonego nowopowstałym przedsiębiorstwom w ramach projektu. 
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Summary
The usefulness of various forms of support co-financed project under the European Social Fund „Support 

for former workers of Meat Processing JBB in Lyse” was presented. The evaluation included meeting the 
expectations of the respondents, the accuracy of planning and selection of forms of support, how to implement 
support, use of the effects of participation in various forms of economic activity. Selected methods in the survey 
included questionnaire. The conducted study shows the success of the project in support of the grant. rating 
owners of newly started businesses provides knowledge about the effectiveness of the forms of project support. The 
research is recommended to extend the research compare views on the owners of enterprises established under 
other instruments of the ESF in order to identify the most effective forms and methods of labor market support.
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