
 
 

KOMUNIKAT 

DOTYCZĄCY ZMIANY W ZASADACH UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE 

GRANTEM stanowiących załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie 

grantów nr V / RPO / EFS / 2021 

z dnia 25 stycznia 2022 roku 

  

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym takich jak: 

– kluby pracy, 

–  aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne). 

 

 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wprowadza korektę wymagań 

realizacyjnych wskaźników rezultatu.  

 Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem grantobiorców. 



 
 
Zakres zmian w Zasadach udzielania wsparcia: Rozdział 3.6. Wskaźniki rezultatu i produktu 

Było:  

liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, 
poszukujących 
pracy po 
opuszczeniu 
programu  

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak 
we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie.  
Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują 
pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik nie obejmuje osób, które 
pracowały (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 
programie, zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie monitorowania) 
lub były bezrobotne (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, 
zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie monitorowania) w chwili 
przystąpienia do projektu.  
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. Osoby poszukujące pracy są rozumiane 
jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób biernych zawodowo, 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu. Do wskaźnika nie są 
wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do 
projektu.  
Wskaźnik jest mierzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
monitorowania. 

osoba 

 
min. 40 % osób objętych 

działaniami 
o charakterze zawodowym 

Źródło pomiaru: potwierdzenie 
zarejestrowania osoby jako 
bezrobotnej lub poszukującej 
pracy w publicznych służbach 
zatrudnienia lub inny dokument 
potwierdzający spełnienie 
przesłanki osoby poszukującej 
pracy. 
 

 
Moment pomiaru: do 4 tygodni 
następujących po zakończeniu 
udziału w projekcie.  
 

 

Jest: 

liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, 
poszukujących 
pracy po 
opuszczeniu 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak 
we wskaźniku: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie.  
Wskaźnik obejmuje osoby bierne zawodowo w momencie rozpoczęcia 
udziału w projekcie, które otrzymały wsparcie z EFS i które poszukują 
pracy po opuszczeniu projektu. Wskaźnik nie obejmuje osób, które 
pracowały (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w 

osoba 

 
40% osób biernych zawodowo 

objętych działaniami o 
charakterze zawodowym 

 
 
 
 

Źródło pomiaru: potwierdzenie 
zarejestrowania osoby jako 
bezrobotnej lub poszukującej 
pracy w publicznych służbach 
zatrudnienia lub inny dokument 
potwierdzający spełnienie 
przesłanki osoby poszukującej 
pracy. 



 
 

programu  programie, zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie monitorowania) 
lub były bezrobotne (w rozumieniu wskaźnika: liczba osób bezrobotnych, 
w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie, 
zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie monitorowania) w chwili 
przystąpienia do projektu.  
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. Osoby poszukujące pracy są rozumiane 
jak we wskaźniku wspólnym: liczba osób biernych zawodowo, 
poszukujących pracy po opuszczeniu programu. Do wskaźnika nie są 
wliczane osoby, które nie ukończyły 18 r. życia w chwili wejścia do 
projektu.  
Wskaźnik jest mierzony zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
monitorowania. 

  
 
Moment pomiaru: do 4 tygodni 
następujących po zakończeniu 
udziału w projekcie.  
 

 

Było:  

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, u 
których wzrosła 
aktywność 
społeczna 

 
Oznacza liczbę uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w 
projekcie: 
a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia 
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany w 
szczególności jako: 

• rozpoczęcie nauki, 

• wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, 

• zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, 

• poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się 
problemów, 

• podjęcie wolontariatu, 

• poprawa stanu zdrowia, 

• ograniczenie nałogów,  

• doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w 
przypadku osób z niepełnosprawnościami). 
 

 

osoba 

 
min. 56 % osób objętych 

działaniami 
 o charakterze spoleczno – 

zawodowym  

Moment pomiaru wskaźnika: w 
ciągu 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie.  
 
Źródła danych do pomiaru: 
Potwierdzenie osiągnięcia 
wskaźnika następuje na podstawie 
dokumentów potwierdzających 
postęp w procesie aktywizacji 
społecznej np.: opinia psychologa, 
pedagoga, terapeuty, pracownika 
socjalnego o samodzielności 
odnosząca się do działań, 
zaświadczenia z różnych instytucji 
np.: zaświadczenie o podjęciu 
nauki/ zaświadczenie o 
podjęciu/ukończeniu terapii 
uzależnienia/ zaświadczenie o 
rozpoczęciu udziału w zajęciach w 
ramach CIS,KIS/ zaświadczenie o 



 
 

podjęciu wolontariatu, inne 
zaświadczenia 

 

 Jest: 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, u 
których wzrosła 
aktywność 
społeczna 

 
Oznacza liczbę uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w 
projekcie: 
b) dokonali postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia 
dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być rozumiany w 
szczególności jako: 

• rozpoczęcie nauki, 

• wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, 

• zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, 

• poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się 
problemów, 

• podjęcie wolontariatu, 

• poprawa stanu zdrowia, 

• ograniczenie nałogów,  

• doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w 
przypadku osób z niepełnosprawnościami). 
 

 

osoba 

 
min. 56 % osób objętych 

działaniami 
 o charakterze społecznym 

 
 
 
 
 
  

Moment pomiaru wskaźnika: w 
ciągu 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie.  
 
Źródła danych do pomiaru: 
Potwierdzenie osiągnięcia 
wskaźnika następuje na podstawie 
dokumentów potwierdzających 
postęp w procesie aktywizacji 
społecznej np.: opinia psychologa, 
pedagoga, terapeuty, pracownika 
socjalnego o samodzielności 
odnosząca się do działań, 
zaświadczenia z różnych instytucji 
np.: zaświadczenie o podjęciu 
nauki/ zaświadczenie o 
podjęciu/ukończeniu terapii 
uzależnienia/ zaświadczenie o 
rozpoczęciu udziału w zajęciach w 
ramach CIS,KIS/ zaświadczenie o 
podjęciu wolontariatu, inne 
zaświadczenia 

 

Było: 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, które 
podniosły 
kwalifikacje lub 
kompetencje po 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak 
we wskaźniku: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie.  
 
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.  
 

osoba 

min. 70%  
osób objętych działaniami 
 o charakterze spoleczno - 

zawodowym 

Moment pomiaru wskaźnika:  
w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie.  
 
Źródła danych do pomiaru:  
certyfikat lub dyplom w przypadku 
kwalifikacji oraz zaświadczenie lub 
inny dokument potwierdzający 



 
 

opuszczeniu 
programu 

Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach 
zawarto w załącznikach do Zasad wsparcia: „Podstawowe informacje 
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz 
„Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę w celu uznania 
kwalifikacji”.  
 
Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie 
od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w  
trakcie tych 4 tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku 
(po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić 
jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu 
ostatecznego rozliczenia projektu.  
 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. 
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien 
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. 
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji 
oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  
 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 
etapów:  
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie 
grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,  
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i 
zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych. Informacje wymagane w etapie II powinny zostać 
zdefiniowane w programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym 
uczestnikowi dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. 
jako załącznik do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.).  
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 
danej osobie,  
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 
(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 
uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  
 

ukończenie formy doskonalenia w 
przypadku kompetencji. Nabycie 
kwalifikacji weryfikowane będzie 
czteroetapowo, zgodnie z definicją 
wskaźnika. 



 
 

Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu 
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do 
nabytej kompetencji.  
 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w 
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one 
być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. 

 

Jest: 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, które 
podniosły 
kwalifikacje lub 
kompetencje po 
opuszczeniu 
programu 

Definicja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym jak 
we wskaźniku: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie.  
 
Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.  
 
Szczegółowe informacje dotyczące uznawania kwalifikacji w projektach 
zawarto w załącznikach do Zasad wsparcia: „Podstawowe informacje 
dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz 
„Informacje przedstawiane przez wnioskodawcę w celu uznania 
kwalifikacji”.  
 
Jeżeli okres oczekiwania na wyniki egzaminu jest dłuższy niż 4 tygodnie 
od zakończenia udziału w projekcie, ale egzamin odbył się w  
trakcie tych 4 tygodni, wówczas można uwzględnić osoby we wskaźniku 
(po otrzymaniu wyników egzaminu). We wskaźniku należy uwzględnić 
jednak tylko te osoby, które otrzymały wyniki egzaminu do czasu 
ostatecznego rozliczenia projektu.  
 
Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/ kształcenia. 
Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien 
spełniać uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. 
wyczerpującą informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji 
oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  
 
Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 

osoba 
min. 70%  

osób objętych działaniami 
 o charakterze  zawodowym 

Moment pomiaru wskaźnika:  
w ciągu 4 tygodni od zakończenia 
udziału w projekcie.  
 
Źródła danych do pomiaru:  
certyfikat lub dyplom w przypadku 
kwalifikacji oraz zaświadczenie lub 
inny dokument potwierdzający 
ukończenie formy doskonalenia w 
przypadku kompetencji. Nabycie 
kwalifikacji weryfikowane będzie 
czteroetapowo, zgodnie z definicją 
wskaźnika. 



 
 

etapów:  
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie 
grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,  
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i 
zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych. Informacje wymagane w etapie II powinny zostać 
zdefiniowane w programie zajęć/kursu/szkolenia itp. oraz w wydawanym 
uczestnikowi dokumencie potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. 
jako załącznik do zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp.).  
c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 
danej osobie,  
d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 
(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 
uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  
 
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem dokumentu 
zawierającego wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do 
nabytej kompetencji.  
 
Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje/kompetencje osiągnięte w 
wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one 
być zgłaszane tylko raz dla uczestnika/projektu. 

 

Było:  

Efektywność 
społeczna 

Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i 
sposobu weryfikacji spełnienia warunku dot. efektywności społecznej i 
zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 
załącznik - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności 
społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi 
Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo oraz załącznik– Pomiar 
efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. 

osoba 

min. 34%  
osób objętych działaniami 
 o charakterze spoleczno – 

zawodowym  

Źródło pomiaru: dokumenty 
potwierdzające postęp w procesie 
aktywizacji społecznej np.: opinia 
psychologa, pedagoga, terapeuty, 
pracownika socjalnego o 
samodzielności odnosząca się do 
działań, zaświadczenia z różnych 
instytucji /zaświadczenie o 
podjęciu nauki; zaświadczenie o 
podjęciu/ ukończeniu terapii 
uzależnienia/ zaświadczenie o 



 
 

rozpoczęciu udziału w zajęciach w 
ramach CIS,KIS/ zaświadczenie o 
podjęciu wolontariatu. 
 
Sposób pomiaru: do 3 miesięcy 
następujących po zakończeniu 
udziału uczestnika w projekcie 
objętym grantem. 

 

Jest: 

Efektywność 
społeczna 

Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i 
sposobu weryfikacji spełnienia warunku dot. efektywności społecznej i 
zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 
załącznik - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności 
społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi 
Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo oraz załącznik– Pomiar 
efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. 

osoba 

min. 34%  
osób objętych działaniami 
 o charakterze społecznym 

  

Źródło pomiaru: dokumenty 
potwierdzające postęp w procesie 
aktywizacji społecznej np.: opinia 
psychologa, pedagoga, terapeuty, 
pracownika socjalnego o 
samodzielności odnosząca się do 
działań, zaświadczenia z różnych 
instytucji /zaświadczenie o 
podjęciu nauki; zaświadczenie o 
podjęciu/ ukończeniu terapii 
uzależnienia/ zaświadczenie o 
rozpoczęciu udziału w zajęciach w 
ramach CIS,KIS/ zaświadczenie o 
podjęciu wolontariatu. 
 
Sposób pomiaru: do 3 miesięcy 
następujących po zakończeniu 
udziału uczestnika w projekcie 
objętym grantem. 

 

Było: 

Efektywność 
zatrudnieniowa 

Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i 
sposobu weryfikacji spełnienia warunku dot. efektywności społecznej i 
zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 
załącznik - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności 
społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi 

osoba 

 
 
 
 

min. 70%  

Źródło pomiaru:  
- kopie umów o pracę;  
- kopie umów cywilnoprawnych;  
- dokumenty potwierdzające fakt 
prowadzenia działalności 



 
 

Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo oraz załącznik– Pomiar 
efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. 

osób objętych działaniami 
 o charakterze spoleczno - 

zawodowym 

gospodarczej (np. dowód 
opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne lub 
zaświadczenie wydane przez 
upoważniony organ np. ZUS, US, 
urząd gminy),  
- zaświadczenie z PUP, 
oświadczenie uczestnika o 
poszukiwaniu pracy.  

 
Sposób pomiaru: do 3 m-cy 
następujących po zakończeniu 
udziału uczestnika w projekcie 

 

Jest: 

Efektywność 
zatrudnieniowa 

Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i 
sposobu weryfikacji spełnienia warunku dot. efektywności społecznej i 
zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 
załącznik - Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności 
społecznej i zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi 
Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo oraz załącznik– Pomiar 
efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. 

osoba 

wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla osób z 
niepełnosprawnościami – 

wartość docelowa 12% - osób 
objętych działaniami o 

charakterze zawodowym; 
 

 wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej dla pozostałych 
osób lub środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym – wartość docelowa 
25% osób objętych działaniami o 

charakterze zawodowym; 

Źródło pomiaru:  
- kopie umów o pracę;  
- kopie umów cywilnoprawnych;  
- dokumenty potwierdzające fakt 
prowadzenia działalności 
gospodarczej (np. dowód 
opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne lub 
zaświadczenie wydane przez 
upoważniony organ np. ZUS, US, 
urząd gminy),  
- zaświadczenie z PUP, 
oświadczenie uczestnika o 
poszukiwaniu pracy.  

 
Sposób pomiaru: do 3 m-cy 
następujących po zakończeniu 
udziału uczestnika w projekcie 

 


