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Tabela 1 Zestawienie wskaźników EFS na poziomie projektu RPO WO 2014-2020 

L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

Wskaźniki horyzontalne 

1. 

Liczba obiektów 
dostosowanych do 
potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt obligatoryjny kluczowy - 

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 

osoby produkt obligatoryjny kluczowy - 

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 
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

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.  
 

3. 

Liczba projektów,  
w których sfinansowano 
koszty racjonalnych 
usprawnień dla osób  
z niepełnosprawnościami 

szt. produkt obligatoryjny kluczowy - 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany 
oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 
zasadzie równości z innymi osobami. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego  
z racjonalnymi usprawnieniami. 
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, 
transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko 
budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. 
programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów  
w alfabecie Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie 
dostosowanie wyżywienia. 
Definicja na podstawie: Wytyczne w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet  
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  
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L.p. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Rodzaj 

wskaźnika 
Charakter 
wskaźnika 

Typ 
wskaźnika 

Inne uwagi Definicja 

Oś priorytetowa VIII  Integracja społeczna 

Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej (procedura pozakonkursowa) 

1. 

Liczba inicjatyw 
dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej ze 
środków EFS 

szt. produkt obligatoryjny specyficzny 
tryb 

pozakonkursowy 

Wskaźnik mierzy liczbę inicjatyw tj. wydarzeń np. spotkanie, 
warsztat, doradztwo, wymiana dobrych praktyk. Jeśli zostanie 
przeprowadzona seria różnego rodzaju działań, ale mającą 
wspólny cel i grupę docelową, to należy taką inicjatywę wykazać 
raz. 

2. 

Liczba zawiązanych 
regionalnych i lokalnych 
partnerstw na rzecz 
rozwoju ekonomii 
społecznej 

szt. produkt pomocniczy specyficzny 
tryb 

pozakonkursowy 
Wskaźnik mierzy liczbę zawiązanych regionalnych i lokalnych 
partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 

3. 

Liczba wspólnych 
inicjatyw podjętych  
w wyniku zawiązanych 
partnerstw na rzecz 
rozwoju ekonomii 
społecznej 

szt. rezultat pomocniczy specyficzny 
tryb 

pozakonkursowy 

Wskaźnik mierzy liczbę wspólnych inicjatyw podjętych  
w wyniku zawiązanych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej. 

 


