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Wskaźniki produktu 

L.p. 

Nazwa wskaźnika  

produktu –  

Poddziałanie 6.6.2 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Definicja 

1 Liczba obiektów dostosowanych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

horyzontalny* sztuki 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, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp 

osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub 

zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty 

zaopatrzono. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego 

z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w ramach 

danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty 

dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych (zgodnie 

z kategoryzacją projektów z Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 

2014-2020). 

 

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, które 
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skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, 

także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu 

teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni 

zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj 

wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć 

szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

3 Liczba podmiotów 

wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne 

(TIK) 

horyzontalny* sztuki Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, 

zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku 

projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania 

upowszechniające wykorzystanie TIK. 

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT – Information and 

Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/ 

produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania 

i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik 

cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania 

związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych 

i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne 

i szkoleniowe. 

W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy rozumieć jako podmioty 

(beneficjenci/partnerzy beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie 

projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np. 

propagowanie/szkolenie/zakup TIK lub podmioty, które otrzymują wsparcie w tym 

zakresie (uczestnicy projektów). Podmiotu, do którego odnosi się wskaźnik, 

w przypadku gdy nie spełnia definicji uczestnika projektu zgodnie z rozdziałem 3.3 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020, nie należy wykazywać w module Uczestnicy 

projektów w SL2014. 

Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP, duże 

przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego, NGO, jednostki naukowe, szkoły, które będą wykorzystywać TIK 

do usprawnienia swojego działania i do prowadzenia relacji z innymi podmiotami. 

W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy 

ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo 
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podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących 

w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK. 

4 Liczba osób objętych  

programem zdrowotnym  

dzięki EFS  

 

kluczowy osoby Wskaźnik obejmuje osoby objęte programami zdrowotnymi lub programami 

polityki zdrowotnej współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pojęcia: „program zdrowotny” i „program polityki zdrowotnej” – definiowane jak 

w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938.). We wskaźniku należy 

uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały przynajmniej jedną formę wsparcia 

w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. 

 

5 Liczba wdrożonych  

programów zdrowotnych  

istotnych z punktu  

widzenia potrzeb  

zdrowotnych regionu,  

w tym pracodawców 

 

kluczowy sztuki Wskaźnik obejmuje liczbę wdrożonych programów zdrowotnych/ programów 

polityki zdrowotnej istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, 

dotyczących innych niż trzy główne typy nowotworów tj.: nowotwór jelita 

grubego, nowotwór szyjki macicy i nowotwór piersi. Regionalny program 

zdrowotny może dotyczyć jednego z pięciu głównych typów schorzeń 

dezaktywizujących rynek pracy w Polsce, wskazanych w dokumencie 

strategicznym pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020 (tj.: chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i 

zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego, chorób 

układu oddechowego), jak również innych chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu, zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. Regionalny program zdrowotny może 

również obejmować 4 programy dotyczące eliminowania zdrowotnych czynników 

ryzyka w miejscu pracy, jak i programy z zakresu rehabilitacji medycznej 

ułatwiające powrót do pracy. Program zdrowotny/program polityki zdrowotnej 

można uznać za wdrożony po przeprowadzeniu procedury konkursowej 

i podpisaniu umów z beneficjentami lub podpisaniu umowy z beneficjentem 

projektu pozakonkursowego. Wskaźnik jest monitorowany przez IZ na podstawie 

danych z umów o dofinansowanie. 

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

L.p. Nazwa wskaźnika  

rezultatu bezpośredniego  

– Poddziałanie 6.6.2 

Rodzaj 

wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Definicja 

1 Liczba osób, które dzięki 

interwencji EFS zgłosiły się 

na badanie profilaktyczne 

kluczowy osoby Wskaźnik mierzy liczbę osób, które dzięki działaniom finansowanym z EFS zgłosiły 

się na badanie profilaktyczne (dot. wszystkich badań profilaktycznych, nie tylko 

finansowanych z EFS). Wskaźnik mierzony do 4 tygodni od zakończenia przez 

uczestnika udziału w projekcie. W przypadku wsparcia polegającego na działaniach 

informacyjno-edukacyjnych wskaźnik mierzony w okresie realizacji projektu. 

Wskaźnik mierzony przez beneficjenta na podstawie informacji od osób 

korzystających ze wsparcia w projekcie. Informacje dodatkowe: W przypadku 

wsparcia krótkotrwałego (np. dojazd na badanie) osoba otrzymująca tego typu 

pomoc nie jest uczestnikiem projektu w rozumieniu niniejszych wytycznych (nie ma 

obowiązku zbierania od takiej osoby pełnego zakresu danych osobowych). IZ 

zobowiązuje jednak beneficjenta do pozyskania danych osoby, która otrzymała tego 

typu wsparcie (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) umożliwiających weryfikację, czy 

dana osoba zgłosiła się na badanie profilaktyczne dzięki EFS. 

Po pozytywnym zweryfikowaniu przez beneficjenta faktu zgłoszenia się przez daną 

osobę na badanie, może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, pomimo że nie 

jest formalnie uznana za uczestnika projektu. 

 

 

 


