
Monitorowanie wskaźników  

w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 

Katowice, 14 lipca 2016 r. 



Funkcje wskaźników EFS 

 

• umożliwiają pomiar postępu realizacji projektu względem 

założonych celów 

• umożliwiają weryfikację stopnia osiągnięcia założonych celów 

• pozwalają na stwierdzenie, na ile realizacja projektu przyczyniła 

się do rozwiązania lub złagodzenia zidentyfikowanego projektu,  

a w konsekwencji tego: w jakim stopniu projekt zakończył  

się sukcesem 
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Podstawowe dokumenty 

 

• „Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020” 

 

• „Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020” (WLWK), 

stanowiąca załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego...  

 

• Regulamin konkursu 
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Rodzaje wskaźników EFS 

 

• wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań; produktem  

są dobra i usługi, które powstały w związku z realizowanym 

projektem 

 

• wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia 

udzielonego ze środków EFS: 

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji 

bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. zakończeniu 

udziału osób / podmiotów w projekcie 

• wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów 

wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia 

wsparcia 
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Moment pomiaru wskaźników 

• wskaźniki produktu – dane zbierane są w momencie 

rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie 

 

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego – mierzone są do czterech 

tygodni od zakończenia udziału w projekcie  

 

Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we 

wskaźnikach rezultatu bezpośredniego.  

W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio 

zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników 

rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać 

usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości 

wskaźników rezultatu 
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• wskaźniki rezultatu długoterminowego odnoszą się do sytuacji 

uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym WLWK 

zakłada okres sześciu miesięcy lub dłuższy, w zależności od 

specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany 

 

Dane do wskaźników długoterminowych nie są uzyskiwane  

w ramach monitorowania realizacji projektu, ale wyliczane są przy 

pomocy ewaluacji / analiz realizowanych na reprezentatywnej próbie 

uczestników projektów lub na podstawie danych administracyjnych 

 

Za pomiar tych wskaźników odpowiada Instytucja Zarządzająca 
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„Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest 

przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźnik 

produktu oraz wskaźnik rezultatu wskazane w tabeli nr 1 pkt 3.1 

Regulaminu konkursu. 

Dodatkowo (…) Wnioskodawcy są zobligowani do wybrania (…) 

wszystkich horyzontalnych wskaźników produktu” 

 

 

źródło: punkt 3.3 Regulaminu konkursu 
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Ogólne zasady wyboru i opisu wskaźników 



 

 

„Wszystkim wskaźnikom (...) należy określić jednostkę pomiaru,  

a następnie (...) należy przypisać wartości bazowe (nie dotyczy 

wskaźników produktu), czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu 

oraz wartości docelowe, których osiągnięcie będzie uznane  

za zrealizowanie wskazanego celu. Obowiązek ten nie dotyczy 

wskaźników horyzontalnych” 

 

Wartość bazowa nie jest wliczana do wartości docelowej 

 

 

źródło: punkt 3.7 Regulaminu konkursu 
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• W ramach wybranych wskaźników należy wskazać ich wartość (...) – 

jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają –  

w podziale na kobiety i mężczyzn 

 

• W polu „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” należy 

opisać w jaki sposób będzie dokonywany pomiar wskaźnika (źródła 

weryfikacji, częstotliwość) oraz w jaki sposób  prowadzony będzie 

bieżący monitoring realizacji wskaźnika  

 

 

źródło: punkt E.2 Instrukcji wypełniania wniosku 
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- wskaźnik rezultatu bezpośredniego: 

 

• Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 

 

- wskaźnik produktu: 

 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie 
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Wskaźniki dla Poddziałania 7.3.3 



 
 

 

 

„Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych  

z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej” 

 

 

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które po otrzymaniu środków z EFS na 

założenie własnej firmy podjęły działalność gospodarczą (…) oraz 

pracowników zatrudnionych przez te osoby na podstawie umowy 

o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy).  

Należy wykazać wszystkich pracowników zatrudnionych przez 

uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy od dnia uzyskania 

przez uczestnika wsparcia finansowego z EFS.  

Nie należy wykazywać uczestników, którzy zaprzestali prowadzenia 

działalności gospodarczej przed upływem okresu 12 miesięcy 

 

źródło: WLWK, s. 14 
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„Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności  

gospodarczej w programie” 

 

 

Wskaźnik mierzy liczbę osób bezrobotnych oraz biernych 

zawodowo, które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu 

Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

 

 

źródło: WLWK, s. 14 
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- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

  

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych   

 

-  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami   
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Wskaźniki horyzontalne 



 
 

 

 

„Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami”  

 

 

Liczba obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, 

urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie 

barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) 

ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom 

niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone  

z gruntem w sposób trwały (...), będące wynikiem prac budowlanych. 

Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp.,  

w które obiekty zaopatrzono 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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„Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych”  

 

 

Liczba 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) 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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„Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”  

 

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. 

 

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego  

z racjonalnymi usprawnieniami 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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-  wartość docelową każdego ze wskaźników horyzontalnych 

należy określić na poziomie „zero” – chyba że w projekcie 

przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku, 

wówczas należy podać jego planowaną wartość, większą niż 

zero 

- jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpi przyrost wartości 

wskaźnika, należy to wykazać we wniosku o płatność,  

w pozostałych przypadkach należy każdorazowo wykazywać 

„zero”  

- na poziomie projektu wskaźniki horyzontalne pełnią wyłącznie 

funkcję monitoringową, w związku z tym ich wartości  

nie podlegają ocenie merytorycznej – z wyjątkiem sytuacji,  

w której we wniosku o dofinansowanie zostanie określona 

wartość większa niż zero: wówczas beneficjent będzie 

rozliczany z osiągnięcia wartości docelowej  
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Rozliczanie z wartości wskaźników 

 

• Beneficjent jest rozliczany (reguła proporcjonalności)  

z osiągnięcia wszystkich wskaźników określonych w umowie 

(czyli wszystkich wykazanych we wniosku o dofinansowanie),  

z wyłączeniem wskaźników horyzontalnych, którym przypisano 

wartość docelową „zero” 

 

• Wskaźniki, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki 

wspólne Wnioskodawca ma obowiązek jedynie monitorować, 

czyli nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników 
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Monitorowanie wskaźników  

w ramach Poddziałania 7.3.3 RPO WSL 

Wojewódzki Urząd Pracy 

w Katowicach 

 

http://wupkatowice.praca.gov.pl/ 

 

Dziękuję za uwagę 

 

Zespół ds. Monitorowania, 

Sprawozdawczości  

i Procedury Odwoławczej 


