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ZAŁĄCZNIK
Wspólne wskaźniki produktu i rezultatu dotyczące wniosków EFG
Wszystkie dane osobowe1 pogrupowane są według płci (kobieta, mężczyzna, osoba
niebinarna).
1)

Wspólne wskaźniki produktu dotyczące beneficjentów
–

bezrobotni*;

–

nieaktywni zawodowo*;

–

zatrudnieni*;

–

osoby prowadzące działalność na własny rachunek*;

–

osoby poniżej 30 lat*;

–

osoby powyżej 54 lat*;

–

osoby z wykształceniem średnim I stopnia lub niższym (ISCED 0-2)*;

–

osoby z wykształceniem średnim II stopnia (ISCED 3) lub wykształceniem
policealnym (ISCED 4)*;

–

osoby z wykształceniem wyższym (ISCED 5-8)*.

Łączną liczbę beneficjentów oblicza się automatycznie na podstawie wspólnych wskaźników
produktu związanych ze statusem zatrudnienia2.
Dane dotyczące beneficjentów uczestniczących w środkach współfinansowanych z EFG mają
być przedstawione w sprawozdaniu końcowym, o którym mowa w art. 20 ust. 1.
2)

Wspólne wskaźniki rezultatu dotyczące beneficjentów
–

odsetek beneficjentów EFG, którzy są zatrudnieni (w podziale na rodzaj
umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy, na
czas określony/na czas nieokreślony) lub prowadzą działalność na własny
rachunek, 6 miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania*;

–

odsetek beneficjentów EFG, którzy uzyskali kwalifikacje 6 miesięcy po
zakończeniu okresu wdrażania*;

–

odsetek beneficjentów EFG, którzy korzystają z kształcenia lub szkolenia 6
miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania*.

Dane te mają być przedstawione w sprawozdaniu końcowym, o którym mowa w art. 20 ust. 1,
i są gromadzone na podstawie danych dostarczanych przez właściwe organy państwa
członkowskiego oraz badań beneficjentów (zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. d)). Dane te obejmują
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Organy zarządzające ustanawiają system, który rejestruje i przechowuje dane indywidualnych
uczestników w skomputeryzowanej formie. Rozwiązania dotyczące przetwarzania danych
obowiązujące w państwach członkowskich muszą być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1), w szczególności z jej art. 4, 6 i 9.
Dane przekazane w związku ze wskaźnikami oznaczonymi gwiazdką (*) są danymi osobowymi
zgodnie z . 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679. Ich przetwarzanie jest konieczne dla zgodności ze
zobowiązaniem prawnym, któremu podlega administrator danych (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
(UE) 2016/679).
Bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni, osoby prowadzące działalność na własny rachunek

1

PL

obliczoną całkowitą liczbę beneficjentów zgłoszoną w ramach wspólnych wskaźników
produktu (1). Wartości procentowe muszą więc również odnosić się do tej obliczonej
całkowitej liczby.
3)

Wspólny długoterminowy wskaźnik rezultatu dotyczący uczestników
–

odsetek beneficjentów EFG, którzy są zatrudnieni, w tym prowadzą
działalność na własny rachunek, 18 miesięcy po zakończeniu okresu wdrażania
określonego w decyzji w sprawie finansowania*.

Dane te muszą zostać udostępnione do końca dziewiętnastego miesiąca po zakończeniu
okresu wdrażania. Dane te powinny obejmować obliczoną całkowitą liczbę beneficjentów
zgłoszoną w ramach wspólnych wskaźników produktu (1). Wartości procentowe muszą więc
również odnosić się do tej obliczonej całkowitej liczby. W przypadkach dużych interwencji,
obejmujących ponad 1 000 beneficjentów, dane można alternatywnie gromadzić na podstawie
reprezentatywnej próby całkowitej liczby beneficjentów zgłoszonej jako wskaźnik produktu
(1).
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