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ZAŁĄCZNIK I 1

Wspólne wskaźniki dotyczące wsparcia ogólnego z komponentu EFS+ objętego
zarządzaniem dzielonym

Wszystkie dane osobowe mają być przedstawione w podziale według płci (kobieta,
mężczyzna, osoba niebinarna). Jeżeli określone rezultaty nie są możliwe, dane odnoszące się
do tych rezultatów nie muszą być gromadzone ani przekazywane.

1) Wspólne wskaźniki produktu dotyczące operacji kierowanych do osób są
następujące:
1a) Wspólne wskaźniki produktu dotyczące uczestników

–

Wspólne wskaźniki produktu dotyczące uczestników są następujące:

–

bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni*;

–

długotrwale bezrobotni*;

–

osoby bierne zawodowo*;

–

osoby pracujące, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek*;

–

osoby poniżej 30 lat*;

–

osoby powyżej 54 lat*;

–

osoby z wykształceniem średnim I stopnia lub niższym (ISCED 0–2)*;

–

osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym (ISCED 3) lub
policealnym (ISCED 4)*;

–

osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5–8)*.

Łączna liczba uczestników ma być obliczana automatycznie na podstawie wspólnych
wskaźników produktu związanych ze statusem zatrudnienia.
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Dane przekazane w związku ze wskaźnikami oznaczonymi * są danymi osobowymi zgodnie z art. 4
ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679. Dane przekazane w związku ze wskaźnikami oznaczonymi
gwiazdką ** należą do szczególnej kategorii danych osobowych zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE)
2016/679.
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1b) Pozostałe wspólne wskaźniki produktu
Jeżeli dane dotyczące tych wskaźników nie są gromadzone z rejestrów danych, wartości tych
wskaźników mogą być ustalone przez beneficjenta na podstawie wiarygodnych szacunków.
–

uczestnicy z niepełnosprawnościami**;

–

obywatele państw trzecich*;

–

uczestnicy obcego pochodzenia*;

–

mniejszości (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie)**;

–

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem mieszkaniowym*;

–

uczestnicy z obszarów wiejskich*.

2) Wspólne wskaźniki produktu dotyczące podmiotów są następujące:
–

liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb
publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym;

–

liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym
przedsiębiorstw spółdzielczych i przedsiębiorstw społecznych).

3) Wspólne wskaźniki rezultatu bezpośredniego dotyczące uczestników są następujące:

–

uczestnicy poszukujący pracy po zakończeniu udziału w programie*;

–

uczestnicy biorący udział w kształceniu lub szkoleniu po zakończeniu udziału
w programie*;

–

uczestnicy uzyskujący kwalifikacje po zakończeniu udziału w programie*;

–

uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po
zakończeniu udziału w programie*.

4) Wspólne wskaźniki rezultatu długoterminowego dotyczące uczestników są
następujące:

–

PL

uczestnicy pracujący, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, sześć
miesięcy po zakończeniu udziału w programie*;
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–

uczestnicy znajdujący się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po
zakończeniu udziału w programie*;

Jako wymóg minimalny dane te mają być gromadzone na podstawie reprezentatywnej próby
uczestników w ramach każdego celu szczegółowego. Należy zapewnić wiarygodność
wewnętrzną próby tak, aby zebrane dane mogły być uogólnione na poziomie danego celu
szczegółowego.
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ZAŁĄCZNIK II
Wspólne wskaźniki dotyczące wsparcia z EFS+ na zwalczanie deprywacji materialnej

1) Wskaźniki produktu
a) Łączna wartość pieniężna dostarczonej żywności i produktów.
(i) łączna wartość pomocy żywnościowej;
(ia) łączna wartość pieniężna żywności dla dzieci;
(ib) łączna wartość pieniężna żywności dla bezdomnych;
(ic) łączna wartość pieniężna żywności dla innych grup docelowych;
(ii) łączna wartość dostarczonych produktów
(iia)

łączna wartość pieniężna produktów dla dzieci;

(iib) łączna wartość pieniężna produktów dla bezdomnych;
(iic)

łączna wartość pieniężna produktów dla innych grup docelowych.

b) Łączna ilość udzielonej pomocy żywnościowej (w tonach)
Z czego 2:
a) procentowy udział żywności, w przypadku której z programu pokryto jedynie koszty
transportu, dystrybucji i magazynowania;

b) procentowy udział żywności współfinansowanej z EFS+ w łącznej ilości żywności
dostarczonej beneficjentom.

3) Wspólne wskaźniki rezultatu 3
Liczba odbiorców końcowych otrzymujących pomoc żywnościową
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Wartości tych wskaźników mogą być ustalone przez beneficjenta na podstawie wiarygodnych
szacunków.
Ibidem.
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– liczba dzieci w wieku poniżej 18 lat;
– liczba młodzieży w wielu 18–29 lat;
– liczba odbiorców końcowych w wieku powyżej 54 lat;
– liczba odbiorców końcowych z niepełnosprawnościami;
– liczba obywateli państw trzecich;
– liczba odbiorców końcowych obcego pochodzenia i należących do mniejszości (w tym
społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie);
– liczba bezdomnych odbiorców końcowych lub odbiorców końcowych dotkniętych
wykluczeniem mieszkaniowym.

Liczba odbiorców końcowych otrzymujących pomoc materialną
– liczba dzieci w wieku poniżej 18 lat;
– liczba młodzieży w wielu 18–29 lat;
– liczba odbiorców końcowych w wieku powyżej 54 lat;
– liczba odbiorców końcowych z niepełnosprawnościami;
– liczba obywateli państw trzecich;
– liczba odbiorców końcowych obcego pochodzenia i należących do mniejszości (w tym
społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie);
– liczba bezdomnych odbiorców końcowych lub odbiorców końcowych dotkniętych
wykluczeniem mieszkaniowym.
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ZAŁĄCZNIK III
Wskaźniki dla komponentu „Zdrowie”

Poziom zintegrowanych działań w dziedzinie zdrowia
rezultatów programu w krajowych politykach zdrowotnych

i poziom

wykorzystania

1. Liczba pacjentów otrzymujących wsparcie z europejskich sieci referencyjnych
2. Liczba wspólnych ocen klinicznych technologii medycznych
3. Liczba transferów najlepszych praktyk
4. Stopień wykorzystania rezultatów programów w krajowej polityce zdrowotnej mierzona za
pomocą kwestionariusza „przed i po”
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