
 
 

Komunikat dla Beneficjentów 

 w sprawie konkursu  

otwartego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20  

Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

WSKAŹNIKI PRODUKTU - Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/20, Wnioskodawca obligatoryjnie 

powinien wybrać wszystkie wskaźniki produktu oraz wskaźniki rezultatu wskazane poniżej: 

A. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie; 

- Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie; 

- Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie. 

B. WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu; 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek). 

 

Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest także do wykazania we wniosku o dofinansowanie, 

a następnie do monitorowania na etapie realizacji projektu poniższych wskaźników kluczowych 

(również w przypadku zerowej wartości docelowej): 

- 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)[szt.] 

 

Z uwagi, iż w generatorze wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS, aktualnie nie można wybrać  

z listy rozwijanej i dodać wartości liczbowych dla WSKAŹNIKA PRODUKTU - Liczba osób biernych 

zawodowo objętych wsparciem w programie, należy informacje w zakresie przedmiotowego 

wskaźnika  wprowadzić: 

- W CZĘŚCI III. OPIS PROJEKTU W KONTEKŚCIE WŁAŚCIWEGO CELU SZCZEGÓŁOWEGO/WŁAŚCIWYCH 

CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH RPO WL 2014-2020,  

punkt - 3.1.2 Wskaż cel główny projektu i opisz, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia 

celu/ów szczegółowego/ych RPO WL 2014-2020 (limit tego pola to 10 000 znaków); 



 
 

LUB 

- W CZĘŚCI IV. SPOSÓB REALIZACJI PROJEKTU ORAZ POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

I PARTNERÓW, punkt -  4.1 Zadania „trwałość i wpływ rezultatów projektu (limit tego pola to 15 000 

znaków); 

Ważne! 

We wskazanym polu Beneficjent powinien obowiązkowo podać: 

- nazwę wskaźnika; 

- wartość docelową w podziale na K/M/O 

- źródło danych do pomiaru wskaźnika 

- sposób oraz częstotliwość pomiaru wskaźnika 

 

 

 


