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     Załącznik nr  5 
     do uchwały nr 564/21 

Zarządu Województwa Łódzkiego 
z dnia 10 czerwca 2021 r. 
„Załącznik nr 9 do uchwały nr 1170/16  

     Zarządu Województwa Łódzkiego 
     z dnia 28 września 2016 r.” 

 
 
Lista definicji wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  
na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie  

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona.  

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
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r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona. 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego  (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składania oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 
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wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia.  

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 
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11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

2 

Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie  

osoby produkt/kluczowy 

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 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego, tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 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 niepełnosprawności, 

- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze 

względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, 

- inne równoważne orzeczenie (KRUS, służby mundurowe itd.), 

- w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający 

stan zdrowie wydane przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia.  
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Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących 

pracy  

po opuszczeniu programu 

osoby rezultat bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie  

z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona. 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona.  

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego  (z pouczeniem o 
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odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora.  

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujących opiekę nad osobą  

z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością  
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– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia.  

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności  

za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują pracy po 

opuszczeniu projektu. Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą 
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zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet 

jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych. Studenci studiów niestacjonarnych 

mogą być uznawani jako osoby bierne zawodowo, jeśli nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne i nie pracują.  

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani 

jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie 

niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.  

Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo pod 

warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 

przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, 

za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą. 

Osoba zarejestrowana w KRUS jako „domownik" nie może być traktowana jako 

bierna zawodowo. 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia są co do zasady uznawane za osoby bierne 

zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je 

zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły 

pracę). 

Wskaźnik nie obejmuje osób, które pracowały (w rozumieniu wskaźnika „liczba 

osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

objętych wsparciem w programie”, tj.: 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 pracowały ze względu na np. chorobę, 

urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 

bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 



9 
 

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. 

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. 

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 pobór i powołanie 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 rodzicielskim lub wychowawczym, które 
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jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby 

pracujące. 

Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 

powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 

 „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 pracy, 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. 

Wskaźnik nie obejmuje również osób, które w chwili przystąpienia do projektu 

były osobami bezrobotnymi, tj. osób pozostających bez pracy, gotowych do 

podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia.   

Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech powyższych kryteriów). 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

Osobę w wieku emerytalnym (w tym osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, 

ale nie pobiera świadczeń emerytalnych) oraz osobę pobierającą emeryturę lub 



11 
 

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. 

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 

poszukiwały pracy. 

Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby 

pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące 

zatrudnienia. 

Osoby nowo zarejestrowane w publicznych służbach zatrudnienia jako 

poszukujące pracy należy wliczać do wskaźnika, nawet jeśli nie mogą one od 

razu podjąć zatrudnienia. 

Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w chwili 

przystąpienia do projektu. 

4 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny 

rachunek) 

osoby rezultat bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona.  

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
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r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona. . 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 
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wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia. 

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 
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11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

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 

pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie 

się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 

pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 

bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

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. 

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 
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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. 

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 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 rodzicielskim lub wychowawczym, które 

jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby 

pracujące. 

Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 

powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„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 
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ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. 

Zachęty do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na 

otwartym rynku pracy, 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. 

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. 

Wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu 

były bezrobotne lub bierne zawodowo. Do wskaźnika nie są wliczane osoby, 

które nie ukończyły 18 roku życia w chwili przystąpienia do projektu. 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet 

jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych. Studenci studiów niestacjonarnych 

mogą być uznawani jako osoby bierne zawodowo, jeśli nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne i nie pracują.  

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani 

jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie 

niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.  

Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo pod 

warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 
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przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, 

za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą. 

Osoba zarejestrowana w KRUS jako „domownik" nie może być traktowana jako 

bierna zawodowo. 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia są co do zasady uznawane za osoby bierne 

zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je 

zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły 

pracę). 

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia.   

Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech powyższych kryteriów). 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 

bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

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. 

5 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje  

po opuszczeniu programu 

osoby rezultat bezpośredni/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 
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spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona.  

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona.  

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej,  lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania  

i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji  

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 
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inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  

lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia. 

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
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składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

Osoby, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje to osoby, które 

otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje 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 (http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.html).  

Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu 

uczenia się – efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały 

osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. Walidacja obejmuje nie tylko 

ocenę kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się), lecz także sprawdzenie 

ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji. 

Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. Opis 

kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o 
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efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 

etapów: 

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie 

grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 

interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem formy wsparcia i 

zrealizowany w projektach standard wymagań, tj. efektów uczenia się, 

które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 

projektowych, 

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 

danej osobie, 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 

(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 

uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.   

Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika 

udziału w projekcie. W odniesieniu do uzyskania kwalifikacji 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 uwzględniać jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki 

egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu. 

Uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji może mieć miejsce w trakcie udziału 

w projekcie lub po jego opuszczeniu, niemniej musi być ono powiązane ze 

wsparciem udzielonym w ramach danego projektu.  

Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w wyniku 

operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane 

tylko raz dla uczestnika/projektu. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

1 Liczba osób zagrożonych osoby produkt/kluczowy Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  
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ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi  świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona. 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona. 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej,  lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej – np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego 

w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji lub 
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zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń  niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020  – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 



24 
 

inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie 

lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które otrzymały wsparcie w postaci usług 

społecznych w ramach projektu. Usługi społeczne świadczone w interesie 

ogólnym należy rozumieć zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. 

2 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności 

lokalnej w programie 

osoby Produkt/kluczowy 

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które otrzymały wsparcie w postaci usług asystenckich lub opiekuńczych 
świadczonych w społeczności lokalnej w ramach projektu. 

Usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone w społeczności lokalnej należy 

rozumieć zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności 

lokalnej wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 

3 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami w 

postaci mieszkań chronionych i 

wspomaganych w programie 

osoby Produkt/kluczowy 

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które otrzymały wsparcie w projektach przewidujących pobyt w mieszkaniach 
chronionych lub wspomaganych, będące odbiorcami usług świadczonych w 
mieszkaniach chronionych lub wspomaganych. 

Usługi w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych należy rozumieć 
zgodnie z definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
wskazaną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego na lata 2014-2020. 

4 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie 

osoby Produkt/kluczowy 

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
które otrzymały wsparcie w postaci usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
w ramach projektu. 

Usługi wspierania rodziny i pieczy zastępczej należy rozumieć zgodnie z 
definicją usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej wskazaną w 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na 
lata 2014-2020. 
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5 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

zdrowotnymi  

w programie 

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona.  

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona.  

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o 
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odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  
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o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie 

lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację.  

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację. 

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły udział w projektach przewidujących 

wsparcie w postaci usług zdrowotnych i które są odbiorcami tych usług. Usługę 

zdrowotną należy rozumieć jako każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z 

definicją wskazaną w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
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ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

W przypadku wsparcia profilaktycznego, tj. wsparcia krótkoterminowego o 

niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem 

projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od 

takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). Konieczne jest jednak 

pozyskanie danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica, 

albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub adres e-mail) 

umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta 

wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu 

skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej, może ona zostać wykazana w 

wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika 

projektu. 

6 

Liczba dzieci objętych 

programami zdrowotnymi w 

programie 

osoby produkt/specyficzny 

Wskaźnik obejmuje dzieci, w szczególności z rodzin zagrożonych ubóstwem  

lub wykluczeniem społecznym, które będą objęte programami zdrowotnymi 

(definicja jak we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie). Program 

zdrowotny na potrzeby RPO rozumiany jest tożsamo z pojęciem program 

zdrowotny oraz z pojęciem program polityki zdrowotnej zdefiniowanymi w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

W przypadku wsparcia profilaktycznego, tj. wsparcia krótkoterminowego o 

niskiej intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem 

projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma obowiązku zbierania od 

takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). Konieczne jest jednak 

pozyskanie danych osoby, która otrzymała tego typu wsparcie albo jej rodzica, 

albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub adres e-mail) 

umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została objęta 

wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu 

skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej, może ona zostać wykazana w 

wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika 

projektu. 



30 
 

7 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV33) 

Szt. produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  skorzystały  ze  wsparcia  w  

zakresie  przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 

podmiot otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w 

rozumieniu niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od 

takiego podmiotu pełnego  zakresu  danych.  W  takim  przypadku,  beneficjent 

wykazuje  jedynie  liczbę  wspartych  podmiotów.  W  pozostałych  przypadkach  

należy  zbierać  pełny zakres danych.  

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

8 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania 

związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

PLN produkt/kluczowy 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: 

• w  projektach  nadzwyczajnych  i innych w całości poświęconych walce 

ze skutkami pandemii COVID-19  we  wskaźniku  należy  ujmować  całość  

kosztów tych  projektów  (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

• w  projektach  rozszerzanych  o  zadania służące  zwalczaniu  lub 

przeciwdziałaniu skutkom pandemii    COVID-19  we  wskaźniku  należy  

monitorować  tylko  koszty  bezpośrednie przeznaczone na te działania; 

  

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

9 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

osoby produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  osób,  objętych  w  projektach  wsparciem  w  zakresie  

przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  

W  przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej 

intensywności osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem 

projektu w rozumieniu niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku  

zbierania od takiej osoby  danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent  

wykazuje jedynie liczbę wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy 

zbierać pełny zakres danych.  

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 
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10 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

szt. rezultat bezpośredni/kluczowy 

Miejsce świadczenia usługi społecznej to: 

1. Miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa 

społeczna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi społecznej po 

zakończeniu projektu; są to miejsca m.in. w placówkach dziennego 

pobytu, świetlicach, mieszkaniach o charakterze wspomaganym. 

2. Osoba, np. asystent czy opiekun osób potrzebujących wsparcia  

w codziennym funkcjonowaniu, która otrzymała wsparcie EFS (np. 

szkolenie) lub której wynagrodzenie jest finansowane ze środków EFS 

(np. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), świadcząca lub gotowa 

do świadczenia usługi społecznej po zakończeniu projektu. 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów. 

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę 

opiekunów zawodowych i innych osób świadczących usługi opiekuńcze w 

miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać opiekunów 

faktycznych. 

W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), 

rodzinnych domach pomocy, domach pomocy społecznej i innych miejscach 

całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc  

w wymienionych podmiotach. 

W zakresie wsparcia rodziny wskaźnik mierzy: 

 liczbę asystentów rodziny, 

 odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, 

usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów, np. 

pedagogów, psychologów, 

 liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, 

 liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy 
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podwórkowej – liczbę wychowawców), 

 liczbę rodzin wspierających. 

W zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wskaźnik mierzy: 

 liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), 

 liczbę rodzin – kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, 

niezawodowe), 

 liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, 

 maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie – 

kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową, 

 liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

 liczbę miejsc w rodzinnych domach dziecka. 

W zakresie pieczy zastępczej wskaźnik mierzy: 

 liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, 

 liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego do 

14 osób. 

W zakresie mieszkań wspomaganych i mieszkań chronionych wskaźnik mierzy 

liczbę miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach chronionych. 

Wskaźnik mierzony jest w ciągu 4 tygodni od zakończenia projektu. Wartość 

wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług społecznych lub w 

miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na podstawie analizy 

dokumentów oraz obserwacji. 

11 

Liczba utworzonych w programie 

miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych 

istniejących po zakończeniu 

projektu 

Szt. Rezultat/kluczowy 

Wskaźnik mierzy liczbę nowych miejsc świadczenia usług asystenckich i 
opiekuńczych w społeczności lokalnej, utworzonych dzięki wsparciu EFS. 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.  
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W zakresie usług asystenckich wskaźnik mierzy liczbę asystentów. 

W zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wskaźnik mierzy liczbę 
opiekunów  zawodowych i innych osób (np. sąsiadów) świadczących usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania. We wskaźniku nie należy wykazywać 
opiekunów faktycznych. 

W zakresie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia (formy dzienne), 

rodzinnych domach pomocy domach pomocy społecznej i innych miejscach 

całodobowego lub dziennego pobytu, wskaźnik mierzy liczbę miejsc w 

wymienionych podmiotach. 

12 

Liczba utworzonych w programie 

miejsc świadczenia usług w 

mieszkaniach wspomaganych i 

chronionych istniejących po 

zakończeniu projektu 

Szt.  Rezultat/kluczowy 

Wskaźnik mierzy liczbę miejsc utworzonych w nowych lub istniejących 
mieszkaniach chronionych lub wspomaganych.  

Mieszkanie chronione – forma pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; standard oraz zasady 
funkcjonowania uregulowane są rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych. 

Mieszkanie wspomagane – definicja, standard oraz zakres świadczonych usług 

zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

13 

Liczba utworzonych w programie 

miejsc świadczenia usług 

wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej istniejących po 

zakończeniu projektu 

Szt. Rezultat/kluczowy 

Zakres świadczonych usług określony jest w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020.  

Wskaźnik mierzy liczbę nowoutworzonych miejsc świadczenia usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej:  

 liczbę asystentów rodziny,  

 odnośnie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, 
usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej – liczbę specjalistów np. 
pedagogów, psychologów, 
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 liczbę grup samopomocowych i grup wsparcia, 

 liczbę miejsc w placówkach wsparcia dziennego (w przypadku pracy 
podwórkowej – liczbę wychowawców), 

 liczbę rodzin wspierających, 

 liczbę rodzin zastępczych (spokrewnionych, niezawodowych), 

 liczbę rodzin-kandydatów na rodziny zastępcze (spokrewnione, 
niezawodowe), 

 liczbę miejsc w rodzinach zastępczych zawodowych, 

 maksymalną liczbę miejsc możliwych do utworzenia w rodzinie-
kandydacie na rodzinę zastępczą zawodową, 

 liczbę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

 liczbę  miejsc w rodzinnych domach dziecka, 

 liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu 
rodzinnego, 

 liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego 
do 14 osób. 

 

14 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły 

opiekę instytucjonalną na rzecz  

usług społecznych świadczonych 

w społeczności lokalnej w 

programie 

osoby rezultat/kluczowy 

Wskaźnik mierzy liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych usługami społecznymi w ramach programu, które dzięki 
udziałowi w projekcie opuściły placówki opieki instytucjonalnej i korzystają z 
usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej. 

Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, opieki 
instytucjonalnej i usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 
zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków  Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na 
lata 2014-2020. 

 

15 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych istniejących  

szt. rezultat bezpośredni/kluczowy 

Miejsce świadczenia usługi zdrowotnej to: 

1. miejsce wsparte ze środków EFS, w którym świadczona jest usługa 

zdrowotna lub miejsce gotowe do świadczenia usługi zdrowotnej po 
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po zakończeniu projektu zakończeniu projektu, 

2. osoba, np. opiekun medyczny osób potrzebujących wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, która otrzymała wsparcie EFS (np. 

szkolenie) lub której wynagrodzenie sfinansowano ze środków projektu 

EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi zdrowotnej po 

zakończeniu projektu (tzn. jest to każda osoba, która świadczy takie 

usługi lub obecnie ich nie świadczy, ale jest do tego odpowiednio 

przygotowana, czyli np. posiada odpowiednie kwalifikacje i jest 

zatrudniona na stanowisku, w ramach którego świadczone są usługi 

danego rodzaju). 

Liczbę miejsc należy monitorować jako potencjał danej osoby/ instytucji do 

świadczenia danej usługi, tj. liczbę osób, które mogą w danym czasie skorzystać 

z danej usługi zdrowotnej (a nie miejsce jako obiekt, w którym dana usługa jest 

świadczona). 

Wartość wskaźnika należy zweryfikować w miejscu świadczenia usług 

zdrowotnych lub w  miejscu realizacji projektu, np. podczas kontroli, na 

podstawie analizy dokumentów oraz obserwacji. 

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej 

1 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie 

osoby produkt/kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z 

ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do 

objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z 

warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. 



36 
 

ustawie została spełniona. 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku 

wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona. 

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej 

instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od kuratora lub zaświadczenie z 

zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej 

się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub 

szkoleniowym lub inny dokument potwierdzający zastosowanie środków 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 

młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z 

prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 
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6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 

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 lub uczniowie/ 

dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie orzeczenie lub inny 

dokument poświadczający stan zdrowia. 

7.członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na 

konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający ww. 

sytuację. 

8.Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie 

oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub 

odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

9.Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji 

lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. 

sytuację. 

11.Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-

2020– oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający 
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korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

2 
Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej objętych wsparciem 
szt. produkt/kluczowy 

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, należy 

rozumieć zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. We 

wskaźniku należy wykazać podmioty ekonomii społecznej, które otrzymały 

wsparcie bezpośrednie w ramach projektu. Wsparcie bezpośrednie dla instytucji 

należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata  

2014-2020 (Rozdział 3): wsparcie realizowane na rzecz funkcjonowania tego 

podmiotu (np. w formie stworzenia dodatkowego miejsca pracy, w prowadzenia 

zmiany jakościowej w jego funkcjonowaniu) lub promowania zmiany 

organizacyjnej i innowacji w tej instytucji. Wsparciem bezpośrednim dla danego 

podmiotu nie jest przeszkolenie lub inna forma wsparcia jego pracownika w 

sytuacji, gdy nie wynika to z potrzeb tej instytucji (np. pracownik zgłasza się na 

szkolenie z własnej inicjatywy). Ponadto, we wskaźniku możliwe jest wykazanie 

instytucji utworzonych w ramach projektu. Podmiot należy wykazać w momencie 

objęcia instytucji pierwszą formą wsparcia zaplanowaną w ramach projektu. 

3  

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie 

zwalczania lub przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV33) 

Szt. produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  skorzystały  ze  wsparcia  w  

zakresie  przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków, 

poprzez uruchomienie tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” 

umożliwiającego w ramach projektów OWES dokonywania zakupów w PES i 

PS, znajdujących się w trudnej sytuacji, w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Podmiot należy wykazać w momencie przekazania wsparcia w ramach tzw. 
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„mechanizmu zakupów interwencyjnych”. 

 

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 

podmiot otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w 

rozumieniu niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od 

takiego podmiotu pełnego  zakresu  danych.  W  takim  przypadku,  beneficjent 

wykazuje  jedynie  liczbę  wspartych  podmiotów.  W  pozostałych  przypadkach  

należy  zbierać  pełny zakres danych.  

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

 4 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych 

przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

(CV30) 

PLN produkt/kluczowy 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: 

• w  projektach  nadzwyczajnych  i innych w całości poświęconych walce 

ze skutkami pandemii COVID-19  we  wskaźniku  należy  ujmować  całość  

kosztów tych  projektów  (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

• w  projektach  rozszerzanych  o  zadania służące  zwalczaniu  lub 

przeciwdziałaniu skutkom pandemii    COVID-19  we  wskaźniku  należy  

monitorować  tylko  koszty  bezpośrednie przeznaczone na te działania; 

  

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

 5 
Liczba regionalnych raportów  

o rozwoju ekonomii społecznej 
szt. produkt- specyficzny 

Wskaźnik mierzy liczbę raportów, które zostaną opracowane w ramach projektu 

pozakonkursowego dot. koordynacji działań na rzecz sektora ekonomii 

społecznej w regionie, realizowanego przez RCPS w Łodzi. 

 6 
Liczba interesariuszy ekonomii 

społecznej objętych wsparciem 
szt. produkt-specyficzny 

Wskaźnik mierzy liczbę interesariuszy ekonomii społecznej objętych wsparciem 

w projekcie. 

Definicja interesariuszy ekonomii społecznej zgodna z Krajowym Programem 

Rozwoju Ekonomii Społecznej. Interesariusze ekonomii społecznej to 

przedstawiciele administracji publicznej, podmioty ekonomii społecznej i 

przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, partnerów 

społecznych. 

 7 
Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 
osoby rezultat bezpośredni- kluczowy 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodna  

z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
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społecznym pracujących po 

opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi  

na własny rachunek) 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez 

potwierdzenie/weryfikację statusu: 

1. Osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 

zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 

kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. 

spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy 

o pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem  

o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) 

lub zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma 

obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie 

została spełniona. 

2. Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z 

pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy 

czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona w 

ww. ustawie została spełniona.  

3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 

przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 

ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny 

przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – np. oświadczenie 

uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 

niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora. 

4. Osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i 
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zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 

października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – np. 

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji 

czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 

charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub 

inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i 

zwalczania demoralizacji i przestępczości. 

5. Osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – np. oświadczenie 

uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 

oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z ośrodka 

wychowawczego/młodzieżowego/socjoterapii. 

6. Osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 

rozumieniu 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 lub uczniowie/ dzieci z 

niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie 

orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

7. Członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z 

niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze 

względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z 

niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

odpowiednie orzeczenie lub inny dokument potwierdzający ww. 

sytuację.  
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8. Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – np. 

oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest 

uzyskanie oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych  

z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie 

lub inny dokument poświadczający stan zdrowia. 

9. Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

– np.  oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 

składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od 

właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację. 

10. Osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 

elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument 

potwierdzający ww. sytuację.  

11. Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 

odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 

inny dokument potwierdzający korzystanie z Programu. 

Zapisy Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 dot. definicji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym są nadrzędne w stosunku do informacji 

przedstawionej powyżej. 

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 

pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie 

się lub szkolenie.  

Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w 
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pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w 

ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), uznawane są za 

bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas 

status bezrobotnego ma pierwszeństwo). 

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. 

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. 

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 
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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 rodzicielskim lub wychowawczym, które 

jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są za osoby 

pracujące. 

Studenci studiów stacjonarnych, którzy są zatrudnieni (również na część etatu) 

powinni być wykazywani jako osoby pracujące. 

Wskaźnik należy rozumieć jako zmianę statusu na rynku pracy po opuszczeniu 

programu, w stosunku do sytuacji w momencie przystąpienia do interwencji EFS 

(uczestnik bezrobotny lub bierny zawodowo w chwili wejścia do programu EFS). 

„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 pracy, 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. 

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. 

Wskaźnik dotyczy wyłącznie tych osób zagrożonych ubóstwem lub 



45 
 

wykluczeniem społecznym, które w momencie rozpoczęcia udziału we wsparciu 

były bezrobotne lub bierne zawodowo. 

Do wskaźnika nie są wliczane osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w chwili 

przystąpienia do projektu. 

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły 

roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).  

Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet 

jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych. Studenci studiów niestacjonarnych 

mogą być uznawani jako osoby bierne zawodowo, jeśli nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne i nie pracują.  

Słuchacze szkół policealnych i studiów podyplomowych mogą być traktowani 

jako osoby bierne zawodowo, jeżeli zajęcia odbywają się w trybie 

niestacjonarnym, a osoby te nie są osobami pracującymi i nie są zarejestrowane 

jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy.  

Doktorantów można uwzględniać we wskaźniku dot. biernych zawodowo pod 

warunkiem, że nie są oni zatrudnieni na uczelni, w innej instytucji lub 

przedsiębiorstwie. W przypadku, gdy doktorant wykonuje obowiązki służbowe, 

za które otrzymuje wynagrodzenie, należy traktować go jako osobę pracującą. 

Osoba zarejestrowana w KRUS jako „domownik" nie może być traktowana jako 

bierna zawodowo. 

Dzieci i młodzież do 18 roku życia są co do zasady uznawane za osoby bierne 

zawodowo, o ile nie spełniają przesłanek, na podstawie których można je 

zaliczyć do osób bezrobotnych lub pracujących (tj. poszukują pracy lub podjęły 

pracę). 

Osoby bezrobotne to osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i 

aktywnie poszukujące zatrudnienia.   

Definicja uwzględnia zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania 

aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), jak i osoby zarejestrowane jako 

bezrobotne zgodnie z krajowymi definicjami (również jeżeli nie spełniają one 

wszystkich trzech powyższych kryteriów). 

Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są 
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bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu 

urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

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. 

 8 

Liczba miejsc pracy utworzonych 

w przedsiębiorstwach 

społecznych 

szt. rezultat bezpośredni/kluczowy 

Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia 

przedsiębiorstw społecznych, a odnosi się do liczby utworzonych miejsc pracy. 

Wskaźnik uwzględnia zarówno miejsca pracy utworzone w wyniku przyznania 

dotacji, jak i  w wyniku realizacji innych działań w ramach usług wsparcia 

ekonomii społecznej. Liczba miejsc pracy obejmuje stanowiska pracy utworzone 

dla osób, o których mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone dla osób 

niebędących uczestnikami projektu w przedsiębiorstwach społecznych, które 

uzyskały wsparcie w projekcie EFS, jednakże na których powstanie miały wpływ 

działania podjęte w projekcie finansowanym z EFS. Wsparcie w projekcie EFS 

powinno nastąpić przed utworzeniem miejsca pracy. Za początek istnienia 

miejsca pracy uznawana jest data zatrudnienia (w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze) pierwszej osoby na danym stanowisku z zastrzeżeniem, że na 

danym stanowisku mogą zmieniać się osoby, ale muszą to być osoby, o których 

mowa w definicji przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją określoną w 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. Momentem pomiaru wskaźnika jest dzień podpisania umowy o 
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pracę, w tym spółdzielczej umowy o pracę.  Przedsiębiorstwo społeczne należy 

definiować zgodnie z Wytycznymi w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

9  

Liczba miejsc pracy utworzonych  

w przedsiębiorstwach 

społecznych dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. rezultat bezpośredni/specyficzny 

Wskaźnik mierzony jest w ramach projektów dotyczących tworzenia i wsparcia 

przedsiębiorstw społecznych, a odnosi się do liczby utworzonych miejsc pracy 

dla osób z niepełnosprawnościami.  

Wskaźnik uwzględnia zarówno miejsca pracy utworzone w wyniku przyznania 

dotacji, jak i w wyniku realizacji innych działań w ramach usług wsparcia 

ekonomii społecznej. Liczba miejsc pracy obejmuje stanowiska utworzone dla 

osób z niepełnosprawnościami, które: uzyskały środki na utworzenie 

przedsiębiorstwa, przystępujące do przedsiębiorstwa oraz pracowników 

zatrudnionych w przedsiębiorstwie społecznym na podstawie umowy o pracę (w 

rozumieniu Kodeksu pracy, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy prawo 

spółdzielcze).  

We wskaźniku mogą być wykazane miejsca utworzone dla osób niebędących 

uczestnikami projektu w przedsiębiorstwach społecznych, które uzyskały 

wsparcie w projekcie EFS, jednakże na których powstanie miały wpływ działania 

podjęte w projekcie finansowanym z EFS. Wsparcie w projekcie EFS powinno 

nastąpić przed utworzeniem miejsca pracy. Za początek istnienia miejsca pracy 

uznawana jest data zatrudnienia (w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze) pierwszej 

osoby na danym stanowisku z zastrzeżeniem, że na danym stanowisku mogą 

zmieniać się osoby, ale muszą to być osoby z niepełnosprawnościami. 

Momentem pomiaru wskaźnika jest dzień podpisania umowy o pracę, w tym 

spółdzielczej umowy o pracę.  

Przedsiębiorstwo społeczne należy definiować zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 
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Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie 

2014-2020. 

Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 

psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 

zdrowia psychicznego, tj. osobę z odpowiednim orzeczeniem lub innym 

dokumentem poświadczającym stan zdrowia. 

Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest orzeczenie o 

niepełnosprawności. Natomiast pozostałe osoby (np. osoba ze stwierdzonymi 

zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby z 

niepełnosprawnością mogą przedstawić inny niż orzeczenie o 

niepełnosprawności dokument, poświadczający stan zdrowia wydany przez 

lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię. 

10  

Liczba podmiotów, które 

otrzymały do wykorzystania 

regionalny raport o rozwoju 

ekonomii społecznej 

szt. rezultat bezpośredni/specyficzny 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów działających na obszarze powiatu/gminy woj. 

łódzkiego, które otrzymają (np. za pośrednictwem strony internetowej) do 

wykorzystania  raporty, opracowane w ramach projektu pozakonkursowego  dot. 

koordynacji działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w regionie, 

realizowanego przez RCPS w Łodzi. 
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Lista wskaźników dodatkowych oraz ich definicji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi 
Priorytetowej IX Włączenie społeczne 
 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj wskaźnika 

Definicja 

Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne 

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, 
windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. 
usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych 
obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy 
sensorycznymi. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w 
sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, 
będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). 
Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające 
dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub 
zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, 
które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem 
obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach 
danego projektu. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach 

ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.  

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

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 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 
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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. 

3 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 
dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, 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). 
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 powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w 
technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-
szkoleniowych, 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 
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towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. 

W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy 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. 

5 

Udział projektu w odniesieniu do 

obszaru objętego programem 

rewitalizacji 

% Produkt/specyficzny 

Wskaźnik należy wykazać tylko w przypadkach, gdy projekt można zakwalifikować 
jako projekt rewitalizacyjny i jednocześnie projekt nie jest realizowany w 100% na 
obszarze objętym programem rewitalizacji.  
We wskaźniku należy wykazać udział osób zamieszkujących obszar objęty 
programem rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu 
rewitalizacji objętych wsparciem w ramach projektu w stosunku do ogólnej liczby 
uczestników objętych wsparciem w projekcie. 

6 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

Szt. produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  skorzystały  ze  wsparcia  w  zakresie  
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  
W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 
podmiot otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
pełnego  zakresu  danych.  W  takim  przypadku,  beneficjent wykazuje  jedynie  
liczbę  wspartych  podmiotów.  W  pozostałych  przypadkach  należy  zbierać  pełny 
zakres danych.  
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 



52 
 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

7 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

PLN produkt/kluczowy 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: 
• w  projektach  nadzwyczajnych  i innych w całości poświęconych walce ze 
skutkami pandemii COVID-19  we  wskaźniku  należy  ujmować  całość  kosztów 
tych  projektów  (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 
• w  projektach  rozszerzanych  o  zadania służące  zwalczaniu  lub 
przeciwdziałaniu skutkom pandemii    COVID-19  we  wskaźniku  należy  
monitorować  tylko  koszty  bezpośrednie przeznaczone na te działania; 
  
W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

8 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

osoby produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  osób,  objętych  w  projektach  wsparciem  w  zakresie  
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  
W  przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 
osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku  zbierania od takiej osoby  
danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent  wykazuje jedynie liczbę 
wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, 
windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. 
usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych 
obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy 
sensorycznymi. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w 
sposób 
trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące 
wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). 
Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające 
dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub 
zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, 
które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem 
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obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach 
danego projektu. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach 

ogólnodostępnych, jak i dedykowanych. 

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

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 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. 

3 

Liczba projektów, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 
dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, 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). 
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 powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których 
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sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w 
technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-
szkoleniowych, 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 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. 
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5 

Udział projektu w odniesieniu do 

obszaru objętego programem 

rewitalizacji 

% Produkt/specyficzny 

Wskaźnik należy wykazać tylko w przypadkach, gdy projekt można zakwalifikować 
jako projekt rewitalizacyjny i jednocześnie projekt nie jest realizowany w 100% na 
obszarze objętym programem rewitalizacji.  
We wskaźniku należy wykazać udział osób zamieszkujących obszar objęty 
programem rewitalizacji lub osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu 
rewitalizacji objętych wsparciem w ramach projektu w stosunku do ogólnej liczby 
uczestników objętych wsparciem w projekcie. 

6 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

Szt. produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  skorzystały  ze  wsparcia  w  zakresie  
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  
W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 
podmiot otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
pełnego  zakresu  danych.  W  takim  przypadku,  beneficjent wykazuje  jedynie  
liczbę  wspartych  podmiotów.  W  pozostałych  przypadkach  należy  zbierać  pełny 
zakres danych.  
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

7 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

PLN produkt/kluczowy 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: 
• w  projektach  nadzwyczajnych  i innych w całości poświęconych walce ze 
skutkami pandemii COVID-19  we  wskaźniku  należy  ujmować  całość  kosztów 
tych  projektów  (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 
• w  projektach  rozszerzanych  o  zadania służące  zwalczaniu  lub 
przeciwdziałaniu skutkom pandemii    COVID-19  we  wskaźniku  należy  
monitorować  tylko  koszty  bezpośrednie przeznaczone na te działania; 
  
W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

8 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

osoby produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  osób,  objętych  w  projektach  wsparciem  w  zakresie  
przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  
W  przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 
osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 
niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku  zbierania od takiej osoby  
danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent  wykazuje jedynie liczbę 
wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 
Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 
działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 
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Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej 

1 

Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, 
windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. 
usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych 
obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy 
sensorycznymi. 
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w 
sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, 
będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). 
Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające 
dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub 
zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, 
które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem 
obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach 
danego projektu. 
Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach 
ogólnodostępnych, jak i dedykowanych. 

2 

Liczba osób objętych szkoleniami 

/ doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych 

osoby 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

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 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. 

3 Liczba projektów, w których szt. Produkt/kluczowy/horyzonta Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz 
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sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami 

lny dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, 
rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, 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). 
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 powinny zostać wliczone zarówno projekty ogólnodostępne, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane.  

4 

Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno–komunikacyjne 

(TIK) 

szt. 
Produkt/kluczowy/horyzonta

lny 

Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w 
technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-
szkoleniowych, 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 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 
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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. 

5 

Liczba inicjatyw dotyczących 

rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS 

szt. Produkt/kluczowy 

Wskaźnik mierzy liczbę podjętych inicjatyw mających wpływ na rozwój sektora 

ekonomii społecznej w regionie. 

Inicjatywa to wydarzenie np. spotkanie, warsztat, doradztwo, wymiana dobrych 

praktyk/informacji, targi. Inicjatywa to pojedyncze  wydarzenie lub seria wydarzeń 

mających ten sam cel i grupę docelową. Jeśli zostanie przeprowadzona seria 

różnego rodzaju działań np. kilka spotkań lub wymiana dobrych praktyk i doradztwo, 

mających wspólny cel i tę samą grupę docelową (oraz organizowana będzie w 

ramach tego samego projektu), to należy taką inicjatywę wykazać raz. Dla inicjatyw 

na które składa się seria wydarzeń, pomiar wskaźnika następuje gdy zostanie 

zorganizowane pierwsze z wydarzeń. 

Rozwój ekonomii społecznej należy rozumieć jako działania nakierowane na 
osiągnięcie jednego z celów ujętych w rozdziale 7 w części dot. działań 
koordynacyjnych w obszarze ekonomii społecznej Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

6 

Liczba podmiotów objętych 

wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom 

pandemii COVID-19 (CV33) 

Szt. produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  podmiotów,  które  skorzystały  ze  wsparcia  w  zakresie  

przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  

W przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 

podmiot otrzymujący tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 

niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku zbierania od takiego podmiotu 
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pełnego  zakresu  danych.  W  takim  przypadku,  beneficjent wykazuje  jedynie  

liczbę  wspartych  podmiotów.  W  pozostałych  przypadkach  należy  zbierać  pełny 

zakres danych.  

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 

7 

Wartość wydatków 

kwalifikowalnych przeznaczonych 

na działania związane 

z pandemią COVID-19 (CV30) 

PLN produkt/kluczowy 

We wskaźniku należy monitorować wydatki w następujący sposób: 

• w  projektach  nadzwyczajnych  i innych w całości poświęconych walce ze 

skutkami pandemii COVID-19  we  wskaźniku  należy  ujmować  całość  kosztów 

tych  projektów  (wydatki bezpośrednie i pośrednie); 

• w  projektach  rozszerzanych  o  zadania służące  zwalczaniu  lub 

przeciwdziałaniu skutkom pandemii    COVID-19  we  wskaźniku  należy  

monitorować  tylko  koszty  bezpośrednie przeznaczone na te działania; 

  

W obu przypadkach powinny być to całkowite koszty kwalifikowalne. 

8 

Liczba osób objętych wsparciem 

w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania 

skutkom pandemii COVID-19 

(CV31) 

osoby produkt/kluczowy 

Wskaźnik  mierzy  liczbę  osób,  objętych  w  projektach  wsparciem  w  zakresie  

przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19 i jej skutków.  

W  przypadku wsparcia krótkoterminowego, punktowego, o niskiej intensywności 

osoba otrzymująca tego typu pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu 

niniejszych Wytycznych. Oznacza to brak obowiązku  zbierania od takiej osoby  

danych osobowych. W takim przypadku, beneficjent  wykazuje jedynie liczbę 

wspartych osób. W pozostałych przypadkach należy zbierać pełny zakres danych. 

Sposób monitorowania danych został opisany w dokumencie pn. Monitorowanie 

działań COVID-19 w ramach projektów EFS w systemie SL2014. 
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