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Załącznik 1 Zakres danych nt. uczestników projektów współfinansowanych  

z EFS+ oraz podmiotów obejmowanych wsparciem gromadzonych  

w CST2021 

1) Uczestnicy: 

a) dane uczestnika (obywatelstwo, rodzaj uczestnika1, nazwa instytucji2, imię i 

nazwisko, PESEL, wiek w chwili przystąpienia do projektu, płeć, wykształcenie) 

b) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod 

pocztowy, obszar zamieszkania wg stopnia urbanizacji DEGURBA,  

tel. kontaktowy, adres e-mail) 

c) szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data 

rozpoczęcia udziału we wsparciu, status na rynku pracy w chwili przystąpienia  

do projektu, planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w 

której skorzystano ze wsparcia, sytuacja po zakończeniu udziału w projekcie, 

zakończenie udziału osoby w projekcie zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką 

uczestnictwa, rodzaj otrzymanego wsparcia, data założenia działalności 

gospodarczej) 

d) status uczestnika projektu (przynależność do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrantów, obce pochodzenie, bezdomność i wykluczenie 

mieszkaniowe, niepełnosprawność) 

2) Podmioty objęte wsparciem: 

a) dane podstawowe (nazwa instytucji, NIP, typ instytucji) 

b) dane teleadresowe (kraj, województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod 

pocztowy, telefon kontaktowy, adres e-mail) 

c) szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, data 

rozpoczęcia udziału we wsparciu, fakt objęcia wsparciem pracowników instytucji, 

rodzaj przyznanego wsparcia)  

  

 
1 Rodzaj uczestnika – dana określa, czy uczestnik bierze udział w projekcie z własnej inicjatywy, czy został do 
projektu skierowany przez pracodawcę. 
2 Nazwa instytucji – dana podawana w sytuacji, kiedy do udziału w projekcie uczestnik skierowany został przez 
swojego pracodawcę. Jednocześnie wsparciem objęty jest podmiot delegujący do udziału uczestnika w 
projekcie. 
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Tabela 1 Wspólne wskaźniki produktu raportowane według celu 

szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia EFS+) 

określające zakres danych dotyczących uczestników projektów. 

Kategoria 

danych 

Nazwa wskaźnika Właściwa populacja, 

dla której dane są 

zbierane 

Status na rynku 

pracy 

Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie 

Wszyscy uczestnicy 

projektów w celach 

szczegółowych a)-k) 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, objętych wsparciem w programie  

Wiek Liczba osób w wieku poniżej 18 lat objętych 

wsparciem w programie 

Wszyscy uczestnicy 

projektów w celach 

szczegółowych a)-l) 

Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych 

wsparciem w programie 

Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie 

Poziom 

wykształcenia 

Liczba osób z wykształceniem co najwyżej 

średnim I stopnia (ISCED 0-2) objętych 

wsparciem w ramach programu 

Wszyscy uczestnicy 

projektów w celach 

szczegółowych a)-k) 
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Liczba osób z wykształceniem na poziomie 

średnim II stopnia (ISCED 3) lub na 

poziomie policealnym (ISCED 4) objętych 

wsparciem w ramach programu 

Liczba osób z wykształceniem wyższym 

(ISCED 5-8) objętych wsparciem w ramach 

programu 

Inne cechy Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie3 

W zależności od 

wybranej metody 

zbierania danych (od 

wszystkich 

uczestników/na 

podstawie 

wiarygodnych 

szacunków)  - dotyczy 

celów szczegółowych 

a)-l) - za wyjątkiem 

wskaźnika dot. 

Obszarów wiejskich, 

który nie dotyczy cs l). 

Liczba osób obcego pochodzenia objętych 

wsparciem w programie 

Liczba osób z krajów trzecich objętych 

wsparciem w programie 

Liczba osób należących do mniejszości, w 

tym społeczności marginalizowanych takich 

jak Romowie, objętych wsparciem w 

programie4 

Liczba osób w kryzysie bezdomności lub 

dotkniętych wykluczeniem z dostępu do 

mieszkań, objętych wsparciem w programie 

Liczba osób pochodzących z obszarów 

wiejskich objętych wsparciem w programie5 

 
3 Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 

4 Dane osobowe szczególnej kategorii, o której mowa w art. 9 rozporządzenia (UE) 2016/679 

5 Wskaźnik zbierany na podstawie danych nt. obszaru zamieszkania wg stopnia urbanizacji 

DEGURBA, nie będzie możliwe wykorzystanie wiarygodnych szacunków. 
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Tabela 2 Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego raportowane według 

celu szczegółowego, kategorii regionu i płci (załącznik I do rozporządzenia 

EFS+) określające zakres danych dotyczących uczestników projektów6. 

Nazwa wskaźnika Właściwa populacja 

Liczba osób poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu  

Osoby bierne zawodowo objęte wsparciem w 

programie 

Liczba osób, które podjęły kształcenie 

lub szkolenie po opuszczeniu 

programu  

Wszyscy uczestnicy, poza osobami kształcącymi 

lub szkolącymi się w momencie rozpoczęcia 

udziału we wsparciu  

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu  

Wszyscy uczestnicy 

Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu  

− Liczba osób bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, objętych 

wsparciem w programie 

− Liczba osób biernych zawodowo objętych 

wsparciem w programie 

 

 
6 Zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia EFS+ celu szczegółowego l) nie dotyczą wspólne 

wskaźniki rezultatu. 


