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Zakończenie udziału 
w projekcie zgodnie z 
zaplanowaną ścieżką 

(T/N)

Uczestnik wliczony do 
wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej* (T/N)

Powód wliczenia 
uczestnika do 

wskaźnika 
efektywności 

zatrudnieniowej **

Dokumenty 
potwierdzające 

osiągnięcie efektu 
zatrudnieniowego przez 

uczestnika projektu

1
2
3

** Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej określa odsetek uczestników projektu, którzy znaleźli się w jednej z poniższych sytuacji: 
a) jako osoby bierne*** zawodowo  lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli zatrudnienie****  po zakończeniu udziału w projekcie lub w 
trakcie jego trwania; 
b) jako osoby bierne zawodowo w momencie przystąpienia do projektu, zaczęli poszukiwać pracy*****  po zakończeniu udziału w projekcie; 
c) jako osoby bierne zawodowo lub bezrobotne w momencie przystąpienia do projektu, podjęli dalszą aktywizację zawodową, w tym w projekcie realizowanym w 
ramach PI 9v lub CT 8 (PI 8i, 8ii, 8iii lub 8iv), po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie jego trwania; 
d) jako uczestnicy CIS lub KIS w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie w ramach zatrudnienia wspieranego; 
e) jako osoby zatrudnione w ZAZ lub uczestniczące w WTZ w trakcie trwania projektu lub po jego zakończeniu podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy, w tym 
w PS. 

*** Osoby bierne zawodowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020
**** Zatrudnienie w rozumieniu definicji wskaźnika wspólnego liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu wskazanej 
w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
***** Poszukiwanie pracy w rozumieniu definicji wskaźnika liczba osób biernych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu wskazanej w Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Na podstawie poniższego zestawienia IP WRPO 2014+ dokona wyboru dokumentów do weryfikacji spełnienia kryterium w 
odniesieniu do próby wynoszącej co najmniej 5% uczestników ujętych w zestawieniu.

Tabela składana jest dwukrotnie: wraz z końcowym wnioskiem o płatność oraz po upływie trzech miesięcy od dnia 
zakończenia udziału w  projekcie przez ostatniego uczestnika 

* Efektywność zatrudnieniowa wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze 
zawodowym


