
 
 

Załącznik nr 6 
do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 

 

 

Definicje wskaźników 

Poddziałanie 8.6.2 RPO WM 2014-2020 PROGRAMY ZDROWOTNE 
tryb konkursowy 

 

Cel Tematyczny 8. 

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 

Nazwa wskaźnika Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.6                                                                      Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8vi 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących 
rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 
grubego, szyjki macicy i piersi 

 

Definicja wskaźnika 

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. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.). 
 
We wskaźniku należy uwzględnić wszystkie osoby, które otrzymały 
przynajmniej jedną formę wsparcia w ramach programu 
zdrowotnego lub programu polityki zdrowotnej. 
 
W przypadku wsparcia krótkoterminowego o niskiej intensywności, 
udzielanego w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki 
zdrowotnej, 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 albo jej rodzica 
albo opiekuna prawnego (imię, nazwisko, telefon lub e-mail) 
umożliwiających weryfikację, czy dana osoba faktycznie została 
objęta wsparciem. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez 
beneficjenta faktu skorzystania danej osoby z usługi zdrowotnej 
(w ramach programu zdrowotnego lub programu polityki 
zdrowotnej), może ona zostać wykazana w wartości wskaźnika, 
pomimo że nie jest formalnie uznana za uczestnika projektu. 

* W celu zachęcenia osób do korzystania z wsparcia EFS przewidziano możliwość zmniejszenia 
obciążeń formalnych i zbierania ograniczonego zakresu danych od osób objętych wsparciem 
krótkoterminowym o niskiej intensywności. Rozwiązanie to dotyczy jedynie monitorowania uczestników. 
Beneficjent nie musi zbierać pełnego zakresu danych osobowych od osoby korzystającej ze wsparcia 
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EFS również w sytuacji, gdy osoba ta skorzysta z kilku krótkotrwałych form wsparcia (np. zarówno 
z dojazdu, jak i z opieki nad osoba zależną). 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 
w programie 

Charakter wskaźnika obligatoryjny o charakterze informacyjnym 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.6                                                                      Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

Rodzaj wskaźnika Produkt  

Priorytet Inwestycyjny 8vi 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących 
rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 
grubego, szyjki macicy i piersi 

 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik mierzy liczbę wszystkich uczestników projektu w wieku 50 
lat i więcej objętych wsparciem w programie. 
Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia 
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 

Nazwa wskaźnika 
Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 
badania profilaktyczne 

Charakter wskaźnika obligatoryjny 

Jednostka miary os. 

Działanie 8.6                                                                      Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

Rodzaj wskaźnika Rezultat bezpośredni 

Priorytet Inwestycyjny 8iv 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących 
rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 
grubego, szyjki macicy i piersi 

 

Definicja wskaźnika 

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 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(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 
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przez daną osobę na badanie, może ona zostać wykazana 
w wartości wskaźnika, pomimo że nie jest formalnie uznana za 
uczestnika projektu. 

* W celu zachęcenia osób do korzystania z wsparcia EFS przewidziano możliwość zmniejszenia 

obciążeń formalnych i zbierania ograniczonego zakresu danych od osób objętych wsparciem 

krótkoterminowym o niskiej intensywności. Rozwiązanie to dotyczy jedynie monitorowania uczestników. 

Beneficjent nie musi zbierać pełnego zakresu danych osobowych od osoby korzystającej ze wsparcia 

EFS również w sytuacji, gdy osoba ta skorzysta z kilku krótkotrwałych form wsparcia (np. zarówno 

z dojazdu, jak i z opieki nad osoba zależną). 

 
Wskaźniki horyzontalne 

 
Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu 

 
W sytuacji, gdy realizacja projektu wpływa/będzie wpływać na wykonanie wskaźników 
horyzontalnych wyszczególnionych w niżej zamieszczonych formatkach, Wnioskodawca 
zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania projektu natomiast nie jest 
obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie 
przygotowywania wniosku o dofinansowanie (oznacza to, że na etapie wniosku 
o dofinansowanie wartości docelowe tych wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast 
będą one zasilane (tj. będą odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu).  
 

Nazwa wskaźnika 
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami 

Jednostka miary szt. 

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny Wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących 
rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 
grubego, szyjki macicy i piersi 

 

Definicja wskaźnika 

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono 
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne 
rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w 
szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i 
poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi 
czy sensorycznymi. 
Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli 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. 
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć 
wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami. 

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego 
z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom 
z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. 
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Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty 
dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych. 

 

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

Jednostka miary szt. 

Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne 

Rodzaj wskaźnika Produkt 

Priorytet Inwestycyjny wskaźnik horyzontalny 

Zakres interwencji – 
typy projektów 

A. wdrażanie krajowych programów zdrowotnych dotyczących 
rozwoju profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita 
grubego, szyjki macicy i piersi 

 

Definicja wskaźnika 

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. Oznacza także możliwość 
sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, 
uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych 
z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby 
z niepełnosprawnością. 
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego 
z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. 
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. 
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne, 
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak 
i dedykowane. 

Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych stanowiącej 

załącznik do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. 

wytycznych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do wskaźników EFRR, Katalogu definicji dla Celów 

Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności 

oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany ww. 

dokumentów będą skutkowały koniecznością stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji 

(ujętych w obowiązujących wersjach dokumentów).  

 


