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Zestawienie pytań i odpowiedzi  
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Pytanie 1. Instrukcja wypełniania wniosku dopuszcza możliwość określania wartości 
pośrednich wskaźników dla kwot ryczałtowych. W podanym przykładzie wartość docelowa 
wskaźnika określona jest na 100 %, natomiast pośrednia na 80 % liczby uczestników. 
Czy przyjmując dotychczasowy sposób bez wartości pośredniej również należy przyjąć 
wartość docelową wskaźnika na poziomie 100 %? 

Zgodnie z Instrukcją wartości pośrednie wskaźników należy ustalić uwzględniając diagnozę 
i specyfikę konkretnego projektu, oczekiwania IOK, a także doświadczenie Wnioskodawcy 
w realizacji podobnych projektów czy określonych form wsparcia. Przykładowo, jeżeli 
przeważnie co najmniej 90 % uczestników kończy udział w szkoleniu zgodnie z zaplanowaną 
ścieżką, to wartość pośrednią wskaźnika należy określić na takim właśnie poziomie. Wartość 
docelową natomiast na poziomie 100 %.  

Jeżeli nie chcesz ustalać wartości pośrednich wskaźników, to wartość docelowa powinna być 
ustalona na możliwie wysokim poziomie, jak najbliżej 100 %. Zagadnienie zostało poruszone 
w dokumencie Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poniżej odpowiedź na pytanie 11 z tego 
materiału: 

„Czy możliwe jest, aby wartość wskaźnika nie obejmowała realizacji  zadania w 100%, 
pomimo że wartość kwoty ryczałtowej została skalkulowana z uwzględnieniem 
realizacji tego zadania w 100 %? 

Taka sytuacja jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie 
znajdzie się wyczerpujące uzasadnienie w tym zakresie poparte racjonalnymi 
argumentami. Przykładem może tu być następujące założenie projektu: Wnioskodawca 
zakłada, że przeszkoli 100 osób, ale wartość wskaźnika określa we wniosku 
o dofinansowanie na poziomie 97%, gdyż na podstawie swoich dotychczasowych 
doświadczeń oraz z uwagi na trudną grupę wsparcia, zakłada się, że tylko np. 97 osób 
ukończy szkolenie. Jednocześnie w takim przypadku ocenie podlega to, czy beneficjent we 
wniosku o dofinansowanie zawarł informacje pozwalające potwierdzić, że w projekcie 
przyjęto odpowiednie rozwiązania mające na celu motywowanie i utrzymanie uczestników 
w projekcie. 

Każdy taki przypadek powinien być indywidualnie rozpatrywany przez instytucję będącą 
stroną umowy, która zatwierdza wniosek o dofinansowanie projektu.” 
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Pytanie 2. Czy wskaźniki do kwot ryczałtowych powinny odzwierciedlać liczbę osób, które 
rozpoczną daną formę wsparcia, zostaną na nią skierowane, czy liczbę osób, które 
zakończą udział w danej formie? 

Wskaźniki powinno odnosić się do liczby osób, które skorzystają z danej formy wsparcia, czyli 
zakończą w niej udział zgodnie z założeniami projektu. Nie należy jednak mylić wskaźników 
do kwot ryczałtowych ze wskaźnikami obrazującymi realizację celu projektu, przykładowo 
w przypadku szkoleń nie należy definiować wskaźnika do kwoty ryczałtowej jako liczba osób, 
które zdobyły kwalifikacje, ale jako liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniu. 
W kontekście powyższej odpowiedzi, wartość docelową takiego wskaźnika można 
zaplanować na poziomie niższym niż 100% (pod warunkiem, że dla tego wskaźnika 
nie zostanie określona wartość pośrednia). 

Pytanie 3. Z regulaminu konkursu wynika, że wskaźniki produktu są fakultatywne. 
Czy zakładając, że w projekcie będą mogły wziąć udział wszystkie kategorie osób 
w szczególnie trudnej sytuacji nie trzeba określać dokładnej liczby tych osób, a tym samym 
wartości wskaźników produktu? 

Poszczególnych wskaźników produktu nie trzeba uwzględniać we wniosku, jeżeli grupa 
docelowa projektu będzie ograniczona do konkretnych kategorii osób. Przykładowo, jeżeli 
założeniem projektu będzie wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
z niepełnosprawnościami, to punkcie 3.2 wniosku trzeba ująć trzy wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie.  

2. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie.  
3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 

Jeżeli natomiast grupa docelowa nie będzie ograniczona, a w projekcie będą mogły wziąć 
udział wszystkie kategorie osób opisane w regulaminie konkursu, to należy we wniosku 
uwzględnić wszystkie wskaźniki produktu. Wartości docelowe wskaźników należy oszacować 
na podstawie analizy grupy docelowej. Wynika to z faktu, że koniecznym jest osiągnięcie 
określonych wartości wskaźników produktu na poziomie całego Programu, zatem nie jest 
możliwe ograniczenie się do wskazania jedynie głównych kategorii uczestników w projekcie 
(osoby bezrobotne, bierne i pracujące). Nie jest tez możliwe zadeklarowanie na etapie 
aplikowania o środki wartości zerowych dla tych wskaźników, bowiem na podstawie zapisów 
umowy o dofinansowanie nie mielibyśmy podstawy do wyegzekwowania ich pomiaru 
na etapie realizacji projektu. 

Pytanie 4. Czy wartość docelową wskaźnika rezultatu „Liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu” należy obliczyć w stosunku do wszystkich 
uczestników projektu, czy tylko liczby osób, które wezmą udział w szkoleniach? 

Wartość docelowa wskaźnika powinna wynosić co najmniej 31 % liczby osób, dla których 
zostaną zaplanowane szkolenia w projekcie. 

Pytanie 5. Jedna z kategorii potencjalnych grup docelowych to osoby zatrudnione 
na umowach krótkotrwałych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których 
miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia. Czy warunek 
wysokości wynagrodzenia dotyczy tylko osób na umowach cywilno-prawnych, czy również 
osób na umowach krótkoterminowych? 

Warunek dotyczący wysokości wynagrodzenia odnosi się do obu kategorii osób.  


