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Definicje wskaźników
Działanie 8.1 RPO WM 2014-2020 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA – PROJEKTY
POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY
tryb pozakonkursowy
Cel Tematyczny 8.
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników.
WSKAŹNIKI PRODUKTU
Nazwa wskaźnika

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C)
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy
i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia
osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi
definicjami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech
kryteriów. Sformułowania zapisane kursywą są identyczne
z definicją Eurostat dla Polityki Rynku Pracy.
Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne
w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności
(BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne.
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne
zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych,
zgodnie z ww. definicją.
Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub
rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej
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definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy
wykazywać jako osoby bezrobotne.
Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie.
Informacje dodatkowe:
Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła
wiek emerytalny, ale nie pobiera świadczeń emerytalnych)
oraz osobę pobierającą emeryturę lub rentę, która spełnia
warunki definicji wskaźnika dot. osób bezrobotnych objętych
wsparciem (tj. pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia
pracy i aktywnie poszukuje zatrudnienia) należy traktować
jako bezrobotną.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych
Polityki Rynku Pracy (LMP).
Nazwa wskaźnika

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie (C)
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych
Definicja wskaźnika Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
objętych wsparciem w programie (C).
Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się
w zależności od wieku:
- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez
okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).
- Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie
przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie.
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, baza danych
Polityki Rynku Pracy (LMP).
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z definicją osoby bezrobotnej, do okresu
pozostawania bez pracy wlicza się również okres
przed rejestracją w urzędzie pracy.
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Nazwa wskaźnika

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Wskaźnik mierzy liczbę osób o niskich kwalifikacjach,
tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3
włącznie (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja
Kształcenia).
Wykształcenie PODSTAWOWE – programy w ramach
poziomu ISCED 1 (Międzynarodowa Standardowa
Klasyfikacja Kształcenia) – wykształcenie podstawowe – ma
na celu przekazywanie uczniom podstawowych umiejętności
w zakresie czytania, pisania i matematyki (tj. umiejętności
czytania i pisania oraz liczenia) oraz wyrobienie solidnej
podstawy do uczenia się i rozumienia kluczowych obszarów
wiedzy, rozwoju osobistego i społecznego, jak również
przygotowania się do kształcenia średniego I stopnia.
Dotyczy nauki na poziomie podstawowym, bez specjalizacji
lub ze specjalizacją w niewielkim stopniu.
Jedynym warunkiem przyjęcia na ten poziom kształcenia jest
z reguły wiek. Zwyczajowo i zgodnie z prawem, osoby
przystępujące do nauki na tym poziomie nie mogą mieć mniej
niż 6 i nie więcej niż 7 lat.
Wykształcenie GIMNAZJALNE - programy w ramach poziomu
ISCED 2 (Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja
Kształcenia) – wykształcenie gimnazjalne - służy rozwojowi
umiejętności nabytych na poziomie ISCED 1.
Celem edukacyjnym w tym zakresie jest stworzenie
fundamentów do rozwoju uczenia się przez całe życie,
które systemy edukacji mogą rozszerzać o dalsze możliwości
kształcenia. Programy nauczania na tym poziomie są
zazwyczaj w większym stopniu ukierunkowane na określone
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przedmioty, wprowadzając pojęcia teoretyczne do szerokiego
zakresu zajęć tematycznych. Nauka na poziomie gimnazjum
rozpoczyna się po 6 latach od poziomu ISCED 1.Uczniowie
przystępują do nauki na poziomie gimnazjum są zwykle
pomiędzy 12 a 13 rokiem życia.
Wykształcenie
PONADGIMNAZJALNE/PONADPODSTAWOWE - poziom ISCED 3: ma na celu uzupełnienie wykształcenia
średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub
umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności
istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują
do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem
życia. Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się
12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub
mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to
okres 12 lat.
Informacje dodatkowe:
W przypadku osób, które nie ukończyły szkoły podstawowej
i są powyżej wieku, w którym uzyskuje się wykształcenie
na poziomie ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 0.
W przypadku osób, które rozpoczęły naukę w szkole
podstawowej i są w wieku, poniżej którego uzyskuje się
poziom ISCED 1, należy przypisać im poziom ISCED 1.
Poziom wykształcenia ISCED 0 przypisuje się również
dzieciom, które uczestniczą w wychowaniu przedszkolnym.
W przypadku osób uczęszczających do 8-letniej szkoły
podstawowej (po reformie systemu oświaty), które są poniżej
wieku, w którym uzyskuje się poziom ISCED 2, należy
przypisać im poziom ISCED 2. W przypadku osób
uczęszczających do 8-letniej szkoły podstawowej, które są
powyżej tego wieku, należy przypisać im poziom ISCED 0.
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące
do projektu należy wykazać raz uwzględniając najwyższy
ukończony poziom ISCED.
Definicje na podstawie: ISCED 2011 (UNESCO)
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/UNESCO_G
C_36C-19_ISCED_EN.pdf
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Nazwa wskaźnika

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych
wsparciem w programie (C)
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Przynależność do grupy osób z niepełnosprawnościami
określana jest w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.
Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby
w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm)
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.) tj. osoby
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem
poświadczającym stan zdrowia.
IZ ma możliwość rozszerzenia ww. grupy również na inne
osoby z niepełnosprawnościami (lub wybrane ich kategorie).
Definicja opracowana na podstawie Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
Informacje dodatkowe:
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest
w szczególności:
− orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim,
umiarkowanym i znacznym,
− orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku
do osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
− orzeczenie o niezdolności do pracy,
− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na dany rodzaj
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niepełnosprawności,
− orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim,
− inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby
mundurowe itd.),
− w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi
dokument potwierdzający stan zdrowia wydany
przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub
opinia.
Nazwa wskaźnika

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie

Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu
w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie.
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Nazwa wskaźnika

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki
na podjęcie działalności gospodarczej w programie
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Wskaźnik mierzy liczbę osób, które uzyskały wsparcie
Europejskiego Funduszu Społecznego w postaci
bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
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WSKAŹNIKI REZULTATU
Nazwa wskaźnika

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, po opuszczeniu
programu (C)
Charakter wskaźnika Obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Rezultat bezpośredni
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które po uzyskaniu
wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego podjęły
zatrudnienie (łącznie z prowadzącymi działalność na własny
rachunek) bezpośrednio po opuszczeniu projektu.
Osoby bezrobotne definiowane są jak we wskaźniku: liczba
osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych,
objętych wsparciem w programie (C).
Osoby bierne zawodowo definiowane są jak we wskaźniku:
liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem
w programie (C).
Pracujący to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują
pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią
zyski lub korzyści rodzinne lub osoby posiadające
zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo
nie pracują ze względu na np. chorobę, urlop, spór
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.
Osoby prowadzące działalność na własny rachunek –
prowadzące działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne
lub praktykę zawodową - są również uznawane
za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych
warunków:
1) Osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej
lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet
jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków.
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2) Osoba poświęca czas na prowadzenie działalności
gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego,
nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic
nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace
w celu utrzymania swojego gospodarstwa; architekt
spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze;
rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej
pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub
seminariach).
3) Osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej,
gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się
do tego zakup lub instalację sprzętu, zamawianie towarów
w ramach przygotowań do uruchomienia działalności.
Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest
za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą
wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą,
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będącą
w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka
tego samego gospodarstwa domowego.
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją
badania aktywności ekonomicznej ludności (LFS).
Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność
członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą
działalność na własny rachunek”.
Żołnierze poborowi, którzy wykonują określoną pracę,
za którą otrzymują wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk
nie są uznawani za "osoby pracujące" (o ile obowiązkowy
pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa
członkowskiego).
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim
(rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia
płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu
i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem)
są uznawane za „osoby pracujące”.
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym
jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad
dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu
macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby
bierne zawodowo”, chyba że są zarejestrowane już jako
„osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma
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pierwszeństwo).
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane
za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę
do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki Rynku Pracy
(LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które
ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup
docelowych lub pomagają zapewnić ciągłość zatrudnienia
osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy.
Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania
miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub
zostać stworzone bez dotacji publicznych i które, jak należy
mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania.
Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą zwykle
sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się
również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji
niekomercyjnych, przy czym rozróżnienie nie jest wymagane.
Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia
mają swój udział w kosztach zatrudnienia, przy czym
większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca.
Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty
pracy pokrywane są przez określony czas ze środków
publicznych. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H
0361:EN:HTML
Definicja opracowana na podstawie: Eurostat, badanie
aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia
uczestnictwa w projekcie.
Informacje dodatkowe:
Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni
(również na część etatu) powinni być wykazywani jako osoby
pracujące.
Osoby przebywające na urlopie rodzicielskim lub
wychowawczym w przypadku, gdy jednocześnie pracują
w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby
pracujące.
Wskaźnik należy rozumieć, jako zmianę statusu na rynku
pracy po opuszczeniu programu, w stosunku do sytuacji
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w momencie przystąpienia do interwencji EFS (uczestnik
bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia
do programu EFS).
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia
przez uczestnika udziału w projekcie. Tym samym,
we wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, które
w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału
w projekcie podjęły zatrudnienie.
Definicja opracowana na podstawie definicji
wykorzystywanych przez: Eurostat, baza danych Polityki
Rynku Pracy (LMP), badanie aktywności ekonomicznej
ludności (BAEL).

Nazwa wskaźnika

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje
po opuszczeniu programu (C)
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Rezultat bezpośredni
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu
Społecznego i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu.
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny
i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ
uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się
spełniające określone standardy.
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia
przez uczestnika udziału w projekcie.
Źródło: Komisja Europejska, Europejskie Ramy Kwalifikacji
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją
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Europejskich Ram Kwalifikacji. Wykazywać należy wyłącznie
kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji Europejskiego
Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz
dla uczestnika/projektu.
Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji
w projektach EFS zawarto w załączniku nr 8 do wytycznych*.
Osoby uzyskujące kwalifikacje w trakcie realizacji projektu
należy również wliczać do wskaźnika.
Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy
niż 4 tygodnie od zakończenia udziału w projekcie, ale
egzamin odbył się w trakcie tych 4 tygodni, wówczas można
uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników
egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te
osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu
ostatecznego rozliczenia projektu.
*Załącznik nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do
Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 załączono do Regulaminu naboru.
Nazwa wskaźnika

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej
Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary
szt.
Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Rezultat bezpośredni
Priorytet
8i
Inwestycyjny
Zakres interwencji
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Definicja wskaźnika Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków
z EFS na założenie własnej firmy podjęły działalność
gospodarczą na podstawie daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub KRS) oraz pracowników
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zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy o pracę
(w rozumieniu Kodeksu pracy). Należy wykazać wszystkich
pracowników zatrudnionych przez uczestników projektu
w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania przez uczestnika
wsparcia finansowego z EFS. Wskaźnik mierzony jest
na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych
przez uczestnika projektu.
Informacje dodatkowe:
W przypadku, gdy okres monitorowania wskaźnika wykracza
poza datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową,
monitorowanie jego wykonania może odbywać się poza SL
2014.

WSKAŹNIKI HORYZONTALNE
Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu
W sytuacji, gdy realizacja projektu wpływa/będzie wpływać na wykonanie
wskaźników horyzontalnych wyszczególnionych w niżej zamieszczonych formatkach,
Wnioskodawca zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania
projektu natomiast nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych
dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
(oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie wartości docelowe tych
wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast będą one zasilane (tj. będą
odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu).
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary
Działanie 8.1
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji

Definicja wskaźnika

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami
szt.
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Produkt
Wskaźnik horyzontalny
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie
zmiany oraz dostosowania, nie nakładające
nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia,
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku,
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w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami
możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka
i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie
równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość
sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych,
uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach
realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika
lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku
związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego
projektu.
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka
migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie
infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie
infrastruktury komputerowej
np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie
dostosowanie wyżywienia.
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne,
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień,
jak i dedykowane.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 8.1
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji

Definicja wskaźnika

Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem
w zakresie kompetencji cyfrowych
os.
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Produkt
Wskaźnik horyzontalny
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami /
doradztwem w zakresie nabywania / doskonalenia
umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów
elektronicznych tj. m.in. korzystania z komputera, różnych
rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle
informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami
danych, administracja sieciami, administracja witrynami
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internetowymi).
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały
ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach
i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi
specyficznego systemu teleinformatycznego, którego
wdrożenia dotyczy projekt.
Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy
projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym
również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach
zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru
i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki
możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi
priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 8.1
Poddziałanie
Rodzaj wskaźnika
Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów
Definicja wskaźnika

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne (TIK)
szt.
Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów
pracy
Produkt
wskaźnik horyzontalny
A. instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, finansowane ze środków Funduszu Pracy
z wyłączeniem robót publicznych.
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji
projektu, zainwestowały w technologie informacyjnokomunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjnoszkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania
upowszechniające wykorzystanie TIK.
Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT - Information and Communications Technology) należy
rozumieć technologie pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/
przechowywania, przesyłania, przetwarzania
i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane
z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych
i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania
edukacyjne i szkoleniowe.
W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy
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rozumieć jako podmioty (beneficjenci/partnerzy
beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie
projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np.
propagowanie/ szkolenie/ zakup TIK lub podmioty, które
otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów).
Podmiotu, do którego odnosi się wskaźnik, w przypadku,
gdy nie spełnia definicji uczestnika projektu zgodnie
z rozdziałem 3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020, nie należy wykazywać w module
Uczestnicy projektów w SL2014.
Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP,
duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym
jednostki samorządu terytorialnego, NGO, jednostki naukowe,
szkoły, które będą wykorzystywać TIK do usprawnienia
swojego działania i do prowadzenia relacji z innymi
podmiotami.
W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot,
we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku,
gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów,
w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów
wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej
działalności narzędzia TIK.
Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych
stanowiącej (WLWK) załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca
2018 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych
horyzontalnych), aktów prawnych oraz w odniesieniu do wskaźników EFRR,
Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej
(wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany ww. dokumentów będą
skutkowały koniecznością stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji
(ujętych w obowiązujących wersjach dokumentów).
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