
 
Komunikat dotyczący zmian w Regulaminie Konkursu zamkniętego 

nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17  w ramach RPO WM 2014-2020 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie informuje o dokonaniu aktualizacji Regulaminu konkursu nr 

RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/17.  

 

 

Wprowadzona zmiana dotyczy dodania przypisów do zapisów w Rozdziale 6 dokumentu „Wskaźniki 

pomiaru stopnia osiągnięcia założeń projektu” (str. 24), odnoszących się do kategorii działań. 

Poprzedni zapis Aktualny zapis 

  Wskaźniki horyzontalne - odnoszące się do 

wpływu interwencji Umowy partnerstwa w 

kluczowych obszarach. Wskaźniki te mają 

charakter przekrojowy i są wspólne dla wszystkich 

Celów Tematycznych. Wskaźniki horyzontalne 

zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2 

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-

2020. 

 

 

 Wskaźniki horyzontalne - odnoszące się do wpływu 

interwencji Umowy partnerstwa w kluczowych 

obszarach. Wskaźniki te mają charakter 

przekrojowy i są wspólne dla wszystkich Celów 

Tematycznych. Wskaźniki horyzontalne zostały 

wyszczególnione w Załączniku nr 2 Wytycznych w 

zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020 - Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 

 Wskaźniki produktu - monitorowane są w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w 

szczególnych przypadkach wskazanych w 

Załączniku nr 2 Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020. 

 

 

 Wskaźniki produktu - monitorowane są w 

momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Odstępstwo od tej zasady możliwe jest w 

szczególnych przypadkach wskazanych w 

Załączniku nr 2 Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 -  

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-

2020. 



 

 Określając wskaźniki i ich wartości docelowe w 

projekcie należy mieć na uwadze ich definicje i 

sposób pomiaru określone w załączniku nr 2 do 

Wytycznych z 18 maja 2017 r. w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

 

 Określając wskaźniki i ich wartości docelowe w 

projekcie należy mieć na uwadze ich definicje i 

sposób pomiaru określone w załączniku nr 2 do 

Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 - Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzona zmiana dotyczy dodania przypisów do zapisów w Rozdziale 6 dokumentu „Wskaźniki 

pomiaru stopnia osiągnięcia założeń projektu” (str. 25), odnoszących się do kategorii działań. 

Poprzedni zapis Aktualny zapis 

  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) 

 

 

 

 Do wskaźnika powinny zostać wliczone 

zarówno projekty ogólnodostępne, w których 

sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, 

jak i dedykowane (zgodnie z kategoryzacją 

projektów z Wytycznych w zakresie realizacji 

 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)
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7 Minimalna możliwa wartość przedmiotowego 

wskaźnika wynosi 1. 

 

 Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno 

projekty ogólnodostępne, w których sfinansowano 

koszty racjonalnych usprawnień, jak i 

dedykowane (zgodnie z kategoryzacją projektów z 

Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/
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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) 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady 

równości szans kobiet i mężczyzn  

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020)
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8 W związku z tym, że koszty racjonalnych usprawnień 

pojawiają się dopiero na etapie realizacji projektu, 

wartość wskaźnika we wniosku o dofinansowanie 

powinna wynosić 0. 

 

Wprowadzona zmiana dotyczy zmiany w zapisach w Rozdziale 6 dokumentu „Wskaźniki pomiaru stopnia 

osiągnięcia założeń projektu” (str. 26,27), odnoszących się do kategorii działań. 

Poprzedni zapis Aktualny zapis 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania 

wartości docelowych dla wszystkich ww. 

wskaźników (rezultatu i produktu). W 

przypadku, gdy w związku z założeniami 

projektu, wskaźnik określony  jako obligatoryjny 

nie będzie faktycznie realizowany, należy go 

również wybrać i wskazać wartość docelową 0. 

 

 Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania 

wartości docelowych dla wszystkich ww. 

wskaźników, tj.: horyzontalnych, rezultatu, 

produktu oraz wskaźnika specyficznego. W 

przypadku, gdy w związku z założeniami projektu, 

wskaźnik nie będzie faktycznie realizowany, 

należy go również wybrać i wskazać wartość 

docelową 0. 

 Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić 

osiągnięcie wskaźnika rezultatu: 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu na poziomie 70%. Wartość 

liczbowa wskaźnika ma stanowić 80% liczby osób 

pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po opuszczeniu programu 

Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie 

oceny formalnej. 

 

 Wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić 

osiągnięcie wskaźnika rezultatu: 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu na poziomie 70%. 

Wartość liczbowa wskaźnika ma stanowić 70% 

liczby osób pozostających bez pracy, które 

znalazły pracę lub poszukują pracy po 

opuszczeniu programu 

Jest to kryterium dostępu weryfikowane na etapie 

oceny formalnej. 

 

 


