
Działanie 9.4

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

Wymagania w zakresie wskaźników



Podstawy prawne

✓Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji

programów operacyjnych na lata 2014-2020;

✓Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego

i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;



Podstawy prawne – cd.

✓Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego

Funduszu Społecznego i uchylającym rozporządzenie (WE)

nr 1081/2006;

✓ Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014

z dnia 7 marca 2014 r. ustanawiające zasady wykonania

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013

(…);

✓Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.



Wskaźniki są głównym narzędziem służącym
monitorowaniu postępu w realizacji założonych
działań i celów projektu. Wskaźniki odnoszą się
zarówno do produktów, jak i rezultatów.

Typologia wskaźników

wskaźniki produktu – dot. realizowanych działań. Produkt
stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań
współfinansowanych z EFS. Są to zarówno wytworzone
dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas
realizacji projektu. Wskaźniki produktu odnoszą się do osób
lub podmiotów objętych wsparciem;



Typologia wskaźników 

wskaźniki rezultatu – dot. oczekiwanych efektów wsparcia ze środków
EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób
lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. W celu
ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika
rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami
wdrażanymi w ramach odpowiedniego PI. Oznacza to, że wskaźnik
rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi
i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ podmiotów, która
nie otrzymała wsparcia; Wartości docelowe wskaźników rezultatu
określane są na poziomie PI lub celu szczegółowego;



Typologia wskaźników 

wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji
bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób
lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie.
Moment pomiaru – do 4 tygodni po zakończeniu udziału
w projekcie.



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu

W odniesieniu do wskaźników produktu wnioskodawca jest zobligowany
do określenia jedynie wartości docelowej, a w przypadku wskaźników
rezultatu bezpośredniego do określenia zarówno wartości bazowej, jak
również wartości docelowej, przy czym wartość bazowa nie jest wliczana
do wartości docelowej, (w sytuacji, gdy oszacowanie wartości bazowej
wskaźników rezultatu bezpośredniego nie jest możliwe, m.in. ze względu
na brak dostępnych danych historycznych lub ich nieporównywalność
wartość bazowamoże wynosić zero).



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu 

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie
projektu 4 wskaźniki kluczowe określone dla celów tematycznych 1-11, tj.

• 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,

•Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-
komunikacyjne (TIK).



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie 
projektu 

Przy wskaźniku z ww. listy, w ramach którego wnioskodawca nie
przewiduje osiągnięcia jakichkolwiek produktów w polu dot. wartości
docelowych wskaźnika należy wpisać 0. Natomiast pola Źródło danych do
pomiaru wskaźnika oraz Sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika
należy odpowiednio uzupełnić.



Wskaźniki a wniosek o dofinansowanie projektu 

Uwaga!

Z uwagi na obowiązek monitorowania przez IZ RPO następujących wskaźników
wspólnych:

•Liczba projektów realizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów
społecznych lub organizacje pozarządowe,
•Liczba projektów obejmujących administrację publiczną lub służby publiczne
na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym,
•Liczba projektów ukierunkowanych na trwały udział kobiet w zatrudnieniu
i rozwój ich kariery zawodowej;

Wnioskodawca w formularzu wniosku o dofinansowanie, wypełnianym w systemie
LSI2014EFS, powinien w polu 1.13 Typ projektu wybrać typ/typy projektu
odpowiadające ww. wskaźnikom, adekwatnie do rodzaju projektu i oferowanych
form wsparcia:

•projekt realizowany w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych lub
organizacje pozarządowe,
•projekt obejmujący administrację publiczną lub służby publiczne na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym,
•projekt ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich
kariery zawodowej.



Wskaźniki a wniosek o płatność

Na etapie realizacji projektu wnioskodawca ma obowiązek
monitorowania wskaźników wybranych we wniosku
o dofinansowanie.

Natomiast monitorowanie przez IZ RPO wskaźników
wspólnych będzie odbywało się za pomocą raportów
bazujących na danych uczestników projektów, tzw. Raport na
temat stopnia realizacji wskaźników wspólnych EFS 2014-
2020.



Zasady dotyczące monitorowania wskaźników 

➢ Za rozpoczęcie udziału w projekcie co do zasady uznaje się

przystąpienie do pierwszej formy wsparcia w ramach projektu.

➢ Na poziomie pojedynczego projektu uczestnika należy wykazać tylko raz

w danym wskaźniku produktu i rezultatu.

➢ Wiek uczestników projektów będących osobami fizycznymi liczony jest

na podstawie daty urodzenia i mierzony w dniu rozpoczęcia udziału

w projekcie.



Zasady dotyczące monitorowania wskaźników – cd.

➢ Zakończenie udziału w projekcie należy rozumieć jako zakończenie

udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie

projektu (tj. przerwanie udziału w projekcie przed zakończeniem

zaplanowanych dla niego form wsparcia).

➢ Dane uczestnika zbierane są w momencie rozpoczęcia udziału

w projekcie, a więc przedwczesne zakończenie uczestnictwa nie rzutuje

na wartości wskaźników produktu. Uczestnika projektu należy wykazać

w SL2014 w momencie rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia

w projekcie.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/

wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie w wyniku działań
związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. We wskaźniku należy wykazać osoby, które
wróciły na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby, które utrzymały zatrudnienie. We
wskaźniku uwzględniane są osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były pracujące. Osoby pracujące definiowane
jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem
w programie. Datą zakończenia udziału w projekcie jest data zakończenia wsparcia w postaci zapewnienia miejsca
opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego uczestnik skorzystał (podjęcie zatrudnienia nie oznacza zakończenia udziału w
projekcie) lub data przerwania udziału w projekcie z powodów innych niż podjęcie zatrudnienia. We wskaźniku można
wykazać osobę, która zarówno powróciła do pracy/utrzymała zatrudnienie w trakcie trwania opieki nad dzieckiem do
lat 3, jak i tę, która powróciła do pracy/utrzymała zatrudnienie w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie.
Jeśli jednak dana osoba powróci na rynek pracy/utrzyma zatrudnienie w trakcie trwania projektu (korzystania z opieki
nad dzieckiem do lat 3), wówczas może być wykazana we wskaźniku jedynie w przypadku, kiedy pracuje w momencie
zakończenia udziału w projekcie lub do 4 tygodni po projekcie.



Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy
po opuszczeniu programu

Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki wsparciu EFS w zakresie zapewnienia miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb
osób pozostających bez zatrudnienia (diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji
zawodowej -znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. Wskaźnik
mierzy liczbę osób, które w dniu przystąpienia do projektu były bezrobotne lub bierne
zawodowo. Definicja osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo zgodna z definicjami
wskaźników pn.: liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie oraz liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w
programie, zawartymi w części dot. wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we
wszystkich priorytetach inwestycyjnych. Osoby 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.

Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru 



Wskaźniki planowane do osiągnięcia               
w ramach naboru 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują 
pracy po opuszczeniu programu cd.

Datą zakończenia udziału w projekcie jest data zakończenia wsparcia w postaci zapewnienia
miejsca opieki nad dzieckiem do lat 3, z którego uczestnik skorzystał (podjęcie zatrudnienia
nie oznacza zakończenia udziału w projekcie) lub data przerwania udziału w projekcie z
powodów innych niż podjęcie zatrudnienia. We wskaźniku można wykazać zarówno osobę,
która podjęła pracę lub rozpoczęła poszukiwania zatrudnienia w trakcie trwania formy
wsparcia dot. miejsc opieki, jak i tę, która podjęła pracę lub rozpoczęła poszukiwania pracy
w ciągu 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie. Jeśli jednak dana osoba podejmie
pracę lub zacznie poszukiwać zatrudnienia w trakcie trwania projektu (i korzystania z opieki
nad dzieckiem do lat 3), wówczas beneficjent może ją wykazać we wskaźniku jedynie w
przypadku, kiedy pracuje lub poszukuje pracy w momencie zakończenia udziału w projekcie.
Beneficjent powinien wykazać we wskaźniku wszystkie osoby, które znalazły pracę lub
poszukiwały pracy (w trakcie projektu lub do 4 tygodni po projekcie) dopiero po zakończeniu
udziału tych osób w projekcie.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki produktu

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

Wskaźnik mierzy liczbę utworzonych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych,
u dziennych opiekunów. Wskaźnik odnosi się do utworzonego miejsca (nie
utworzonych punktów opieki), tj. miejsca opieki nad jednym dzieckiem. Pojęcia:
żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.).
Definicja na podstawie: ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem 
w programie

Wskaźnik mierzy liczbę osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat trzech, które
otrzymały bezpośrednie wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego w
zakresie zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz, w przypadku gdy
wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
(diagnoza opcjonalna) - w zakresie aktywizacji zawodowej.



Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Dziękuję za uwagę


