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Wskaźniki produktu 

L.p. 
Nazwa wskaźnika 

produktu 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 
Definicja 

1 Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościmi 

 

horyzontalny* szt. Wskaźnik odnosi się do liczby 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, wykonane z materiałów budowlanych i elementów 
składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać 
liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli 
instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które 
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

2 Liczba osób objętych 
szkoleniami /doradztwem w 
zakresie kompetencji 
cyfrowych  

horyzontalny osoby 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 
oprogramowania, Internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. 
programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja 
witrynami internetowymi). Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby objęte 
wsparciem w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie 
szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego 
wdrożenia dotyczy projekt. Taka sytuacja może wystąpić przy cross-financingu w 
projektach POPC i RPO dotyczących e-usług publicznych, ale również np. w POIŚ 
przy okazji wdrażania inteligentnych systemów transportowych. Identyfikacja 
charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości 
pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów 
inwestycyjnych. 



Załącznik 8.1 - Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla Poddziałania 6.4.2 na podstawie Wspólnej Listy 
Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS oraz WRPO 2014+ 

 

2 

 

3 Liczba osób opiekujących się 

dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w 

programie 

kluczowy osoby 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. 

4 Liczba utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

kluczowy szt. 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 157). 

5 Liczba osób pracujących, 

którym zapewniono opiekę 

nad dzieckiem do lat 3 

(specyficzny) 

specyficzny osoby Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, w tym prowadzących działalność na 

własny rachunek, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 poprzez 

utworzenie 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 (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 157). Osoby pracujące w tym prowadzące działalność 

na własny rachunek są definiowane jak we wskaźniku kluczowym: liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych 

wsparciem w programie. 

* wskaźniki horyzontalne są uwzględnione w ramach wskaźników kluczowych w WLWK 
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Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

L.p. 

Nazwa wskaźnika  

rezultatu bezpośredniego 

dla Poddziałania 6.4.2 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 
Definicja 

1 Liczba osób, które powróciły 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem/ 

wychowaniem dziecka, po 

opuszczeniu programu 

kluczowy osoby Wskaźnik mierzy liczbę osób pracujących, które dzięki wsparciu otrzymanemu w 

ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z 

urodzeniem/wychowaniem dziecka 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. 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. Wskaźnik mierzony w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje 

dotyczące statusu zatrudnienia mogą być weryfikowane do czterech tygodni od 

zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. 

2 Liczba osób pozostających 

bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy 

po opuszczeniu programu 

kluczowy osoby 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 
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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. Wskaźnik mierzony do czterech tygodni od zakończenia przez 

uczestnika udziału w projekcie. We wskaźniku należy uwzględniać wszystkie osoby, 

które w okresie do czterech tygodni po zakończeniu udziału w projekcie podjęły 

pracę lub jej poszukują 

 

 

 

 

 


