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Definicje wskaźników 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe 
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Cel Tematyczny 8. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 

Nazwa wskaźnika 
liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
objętych wsparciem w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8ii 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 
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m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

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. 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 (w tym bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek 
rodziny) nie są uznawane za bierne zawodowo. 
 
We wskaźniku należy wykazać osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w 
kształceniu lub szkoleniu. 
Status na rynku pracy jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 
liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, 
objętych wsparciem w programie 
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Charakter wskaźnika podlega monitorowaniu 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8ii 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 
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m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które w momencie przystąpienia do 
projektu EFS znajdowały się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym w 
szczególności osoby, które posiadają niepewne, niestabilne lub niskopłatne 
zatrudnienie, imigrantów i reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich 
rodziny. Szczegółowy katalog grup docelowych określony jest w programie 
operacyjnym, a ich definicje zawarto w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

Nazwa wskaźnika 
liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 
programie 

Charakter wskaźnika podlega monitorowaniu 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8ii 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  
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• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 
Przynależność do grupy osób niepełnosprawnych określana jest w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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Za osoby z niepełnosprawnościami uznaje się osoby w świetle przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), a także osoby z 
zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. 
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017, poz. 882 z późn. zm.), tj. osoby z 
odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan 
zdrowia. 
 
Informacje dodatkowe: 
Potwierdzeniem statusu osoby z niepełnosprawnością jest w szczególności: 

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim, umiarkowanym i 
znacznym, 

• orzeczenie o niepełnosprawności wydane w stosunku do osób, które nie 
ukończyły 16 roku życia, 

• orzeczenie o niezdolności do pracy, 

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
dany rodzaj niepełnosprawności, 

• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim, 

• inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.), 

• w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi dokument potwierdzający 
stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub 
opinia. 

 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika rezultat  

Priorytet Inwestycyjny 8ii 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  
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3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

Osoby, które otrzymały wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego i uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu projektu.  
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje 
się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty 
uczenia się spełniające określone standardy.  
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku operacji 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla 
uczestnika projektu. 
Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału 
w projekcie. 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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Informacje dodatkowe: 
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach EFS 
zawarto w załączniku nr 8 do wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Osoby uzyskujące kwalifikacje w trakcie realizacji projektu należy również wliczać 
do wskaźnika. 
Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie od 
zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w trakcie tych 4 tygodni, 
wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku (po otrzymaniu wyników 
egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić jednak tylko te osoby, które 
otrzymały wyniki egzaminu do czasu ostatecznego rozliczenia projektu. 
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Wskaźniki horyzontalne 
 

Wnioskodawca zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania projektu, 
natomiast nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na 
etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie (oznacza to, że na etapie wniosku 
o dofinansowanie wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast 
będą one zasilane (tj. będą odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu).  
 

Nazwa wskaźnika liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary sztuki 

Rodzaj wskaźnika produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  
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• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

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 rozumie się obiekty budowlane, czyli 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. 

 

Nazwa wskaźnika 
liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla 
osób z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary sztuki 

Rodzaj wskaźnika produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  
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1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  
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• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

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) osoby 
z niepełnosprawnością. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi 
usprawnieniami w ramach danego projektu. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport 
niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też 
dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, 
drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia. 

Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, w których 
sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak i dedykowane. 

 
Nazwa wskaźnika liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

Jednostka miary osoby 

Rodzaj wskaźnika produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  



13 
 

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  

4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 
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 
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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. 

 
Nazwa wskaźnika liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) 

Jednostka miary sztuki 

Rodzaj wskaźnika produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – typy 
projektów 

Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób 

młodych poprzez:  

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 

pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne):  

• identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych,  

• kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie 

uzyskania odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z kwalifikacjami i 

kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w 

zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu 

rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych,  

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które 

przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których 

zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności 

i kompetencji:  

• kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano 

potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia 

kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,  

• nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście 

zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, 

m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

• nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz 

praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, 

m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w 

Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,  

• wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego 

pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez 

pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia dla osób, u których 

zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  
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4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności 

międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową 

na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES):  

• wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub branży, m.in. 

poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji lub kwalifikacji 

pozwalających na podjęcie zatrudnienia w innym sektorze, min. 

poprzez praktyki, staże i szkolenia, spełniające standardy 

wyznaczone dla tych usług (np. Europejska i Polska Rama Jakości 

Praktyk i Staży),  

• wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których 

zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, 

m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 

zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez 

finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na zasiedlenie,  

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z 

niepełnosprawnościami:  

• niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode z 

niepełnosprawnościami w zakresie zdobycia i utrzymania 

zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta osoby 

niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla 

takiej usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia:  

• wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej 

działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej 

(dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia 

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie 

pomostowe. 

Definicja wskaźnika 

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. 
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W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy 
ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo 
podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w 
skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK. 

 
Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych stanowiącej 

załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 12). Wszelkie zmiany ww. 

dokumentów będą skutkowały koniecznością stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji 

(ujętych w obowiązujących wersjach dokumentów). 


