
Działanie 9.3

Rozwój przedsiębiorczości

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;



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 bazowa może 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 produktu

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. 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



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki produktu

Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które w momencie przystąpienia do projektu EFS
znajdowały się w niekorzystnej 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 oraz osoby, których kwalifikacje i kompetencje
nie są wystarczające do podjęcia stabilnego zatrudnienia; szczegółowy katalog osób jest
określony w danym 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), które uzyskały wsparcie Europejskiego Funduszu
Społecznego w postaci bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby
pracujące definiowane jak we wskaźniku liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie.



Wskaźnik do monitorowania stawki jednostkowej

Wskaźniki produktu

Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą.

Do wskaźnika można wliczyć osobę (uczestnika projektu EFS), która łącznie spełnia następujące warunki:

– zarejestrowała działalność w CEiDG lub KRS,

– podpisała umowę o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej opisanej w biznesplanie,
zawierającą zobowiązanie do prowadzenia działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 12 miesięcy, oraz

– otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości wynikającej ze stawki jednostkowej.

Źródła danych do pomiaru wskaźnika:

• na etapie udzielenia wsparcia – podjęcie działalności gospodarczej:

– potwierdzenie wpisu do CEiDG albo KRS o rozpoczęciu działalności gospodarczej wraz z datą jej rozpoczęcia,

– umowa o udzielenie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

– kopia potwierdzenia przelewu dofinansowania na rachunek uczestnika projektu wskazany w umowie o udzielenie
wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

• na etapie po zakończeniu minimalnego okresu utrzymania działalności gospodarczej:

– potwierdzenie nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej w wymaganym okresie (na podstawie informacji

zawartych w CEiDG albo KRS), które podlegają archiwizacji przez beneficjenta.



Wskaźniki planowane do osiągnięcia 
w ramach naboru

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

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 (na podstawie daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub KRS) 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. Wskaźnik mierzony jest
na poziomie projektu, na podstawie danych przekazanych przez uczestnika projektu.



Departament Wdrażania 
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego w Lublinie

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Dziękuję za uwagę


