A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti és eredmény mutatók

A 2014-2020-as programozási időszak ESZA forrásból támogatott projektjei tekintetében a
1
1304/2013/EU rendelet közös kimeneti és eredménymutatókat határoz meg résztvevőkre és
szervezetekre vonatkozóan.
2

A közös mutatók előállításának szempontjából résztvevőknek számítanak azon személyek,
akiknek közvetlenül kedvez az ESZA beavatkozása, azonosíthatók, jellemzőik lekérdezhetők, és
akik számára egyedi kiadásokat különítenek el. Más személyek nem minősülnek résztvevőknek.
A közös mutatók előállítása céljából a projektgazdának a résztvevőkre nézve egyéni szintű
adatgyűjtést szükséges elvégezni.
A résztvevők körének meghatározása során egyedi kiadásnak a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.
számú melléklete alapján az alábbi költségek minősülnek:









a résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálatának költsége,
a célcsoport tagjainak fizetett képzési támogatás, vagy egyéb, a célcsoport tagjainak a
képzésük idejére fizetett díjazás (pl. megélhetési támogatás), a célcsoport tagjainak a képzés
ideje alatti munkaidőre fizetendő munkabér, vagy kereset-kiegészítés (legfeljebb a képzést
megelőzően és az az alatt elért átlagkereset különbözete), a vonatkozó hazai jogszabályok
alapján fizetendő adókkal, járulékokkal együtt [a vonatkozó számításoknak tartalmazniuk kell
a résztvevők létszámát, a juttatás egy főre és egy képzési időegységre vonatkozó összegét,
és az időtartamot (órákban), továbbá ha a kifizetés postai úton történik, a kapcsolódó postai
szolgáltatás költsége is elszámolható költségnek minősül],
képzési, oktatási, kutatás-fejlesztési projektek esetén a résztvevők, illetve a kutatásfejlesztésben közreműködő hallgatók, doktorandusok számára ösztöndíj,
a célcsoport tagjai közül a képzésben résztvevők körében a képzés ideje alatt jelentkező azon
költségek, amelyek gyermekeik vagy más, tőlük függő hozzátartozó gondozása miatt
merülnek fel,
a közvetlen vagy közvetett célcsoport együttműködését ösztönző természetbeni (utalvány)
vagy pénzbeni juttatás,
a célcsoport részére a támogatott tevékenységekhez kapcsolódó a projekt megvalósításával
összefüggő képzése miatt felmerülő utazási és szállásköltségei,
képzéshez kapcsolódó költségek (abban az esetben, ha a költség lebontható a résztvevőkre).

A projektgazda által elvégzett egyéni szintű adatgyűjtés eredményeit felhasználva, az adatok
anonimizált kezelésével a résztvevőkre nézve a következő kimeneti és eredmény mutatókat
állítja elő az irányító hatóság:
A résztvevőkre vonatkozó közös kimeneti mutatók:
o
o
1

munkanélküliek, beleértve a tartós munkanélkülieket is*,
tartós munkanélküliek*,

Az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és
a Tanács 1304/2013/EU Rendelete
A *-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95/46/EK irányelv 7. cikkének megfelelően személyes adatoknak
minősülnek. Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez ezeket az adatokat fel kell dolgozni (a 95/46/EK
irányelv 7. cikkének c) pontja). Az „adatkezelő” meghatározását lásd a 95/46/EK irányelv 2. cikkében.
A **-gal jelölt mutatók vonatkozásában megadott adatok a 95/46/EK irányelv 8. cikkének megfelelően az adatok valamely
különleges kategóriájába tartoznak. Megfelelő garanciák nyújtása mellett a tagállamok, alapvető közérdekből, nemzeti
jogszabályaikban vagy a felügyelő hatóság határozatában további mentességeket állapíthatnak meg a 95/46/EK irányelv 8.
cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívül (a 95/46/EK irányelv 8. cikkének (4) bekezdése).
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o
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o
o
o
o
o
o

inaktív személyek*,
oktatásban vagy képzésben részt nem vevő inaktív személyek*,
foglalkoztatottak, beleértve az önfoglalkoztatókat*,
25 éven aluliak*,
54 éven felüliek*,
54 éven felüli, munkanélküli – beleértve a, tartósan munkanélkülieket –, vagy oktatásban vagy
képzésben nem részt vevő inaktív résztvevők*,
alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 2) végzettséggel rendelkező személyek*,
felső középfokú (ISCED 3) vagy poszt szekunder (ISCED 4) végzettséggel rendelkező
személyek*,
felsőfokú (ISCED 5–8) végzettséggel rendelkező személyek*,
munkanélküli háztartásban élő résztvevők,
munkanélküli háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
migránsok, külföldi hátterű személyek, kisebbségek (beleértve a marginalizálódott
közösségeket, például a romákat)**,
fogyatékossággal élő résztvevők**,
egyéb hátrányos helyzetű személyek**.

A résztvevőkre vonatkozó közvetlen közös eredménymutatók:
o
o
o
o
o

inaktív résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát keresnek*,
a program elhagyásának időpontjában oktatásban/képzésben részt vevők*,
a program elhagyásának időpontjában képesítést szerző résztvevők*,
a program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást –
levő résztvevők*,
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program elhagyásának időpontjában munkát
keresnek, oktatásban/képzésben vesznek részt, képesítést szereznek, foglalkoztatásban –
beleértve az önfoglalkoztatást – vannak**.

A résztvevőkre vonatkozó hosszabb távú közös eredménymutatók:
o
o
o
o

a program elhagyása utáni hat hónapon belül foglalkoztatásban – beleértve az
önfoglalkoztatást – levő résztvevők*,
a program elhagyása után hat hónapon belül jobb munkaerő-piaci lehetőségekkel rendelkező
résztvevők*,
54 éven felüli résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül foglalkoztatásban
– beleértve az önfoglalkoztatást – vannak*,
fogyatékossággal élő résztvevők, akik a program elhagyása után hat hónapon belül
foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – vannak**.

