Załącznik nr 6
do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16

Definicje wskaźników
Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020 – EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE
tryb konkursowy

Cel Tematyczny 10.
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe
życie
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
Nazwa wskaźnika
w programie
Charakter wskaźnika
obligatoryjny
Jednostka miary
os.
Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet Inwestycyjny
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
Zakres interwencji– typy
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
projektów
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) objętych
wsparciem bezpośrednim w ramach programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych
oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Wykazywać należy wyłącznie
kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 kompetencje
kluczowe niezbędne na rynku pracy to kompetencje, których wszystkie osoby potrzebują do
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i
zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu
wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
Definicja wskaźnika
sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE)
(Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10):
a) porozumiewanie się w językach obcych;
b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;
c) kompetencje informatyczne;
d) umiejętność uczenia się;
e) kompetencje społeczne;
f) inicjatywność i przedsiębiorczość.
Kompetencje wskazane w lit. b i c są zaliczane do kompetencji podstawowych, pozostałe
należą do katalogu kompetencji przekrojowych.

Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie
obligatoryjny
os.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba wszystkich nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek dla dzieci
i młodzieży objętych wsparciem, w programie.
Formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie
obligatoryjny
os.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba nauczycieli szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące
w placówkach) objętych doskonaleniem umiejętności i kompetencji w zakresie
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).
Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli odbywa się poprzez
formy wsparcia opisane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu
w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
obligatoryjny
szt.
Rozwój kształcenia ogólnego
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Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące
w placówkach) oraz placówek systemu oświaty (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty) wyposażonych w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK) do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Zakup sprzętu TIK odbywa się według standardów opisanych w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.
We wskaźniku możliwe jest wykazanie szkół i placówek, które jedynie uzupełniają swoją
bazę o pewne elementy wyposażenia, zgodnie z diagnozą i w celu uzyskania konkretnych
funkcjonalności.
W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli. Moment
pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkół i placówek
oświatowych.
Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie
obligatoryjny
szt.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży (szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych), w tym szkół specjalnych (samodzielne i funkcjonujące
w placówkach), których pracownie przedmiotowe zostały doposażone do nauczania
przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki poprzez doświadczenia i eksperymenty.
W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać szkół dla dorosłych oraz przedszkoli
i placówek systemu oświaty.
Moment pomiaru wskaźnika rozumiany jest jako dzień dostarczenia sprzętu do szkoły.
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Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji– typy
projektów

Definicja wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Charakter wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny
Zakres interwencji – typy
projektów

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
obligatoryjny
os.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rezultat bezpośredni
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba uczniów szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych), którzy dzięki
wsparciu z EFS nabyli kompetencje kluczowe w zakresie określonym w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (definicja kompetencji kluczowych
została przywołana w definicji wskaźnika Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie).
Fakt nabycia kompetencji odbywa się w oparciu o jednolite kryteria wypracowane na
poziomie krajowym w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie
konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS,
który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie
konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych,
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.
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. Wykazywać należy wyłącznie
kompetencje osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu
obligatoryjny
os.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rezultat bezpośredni
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
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B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
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.*
Źródło:
Komisja
Europejska,
Europejskie
Ramy
Kwalifikacji
http://ec.europa.eu/eqf/terms_en.htm
Sformułowania zapisane kursywą są identyczne z definicją Europejskich Ram Kwalifikacji.
Definicja wskaźnika
Wskaźnik ten może być rozbity między poziomami ISCED i EQF, przy czym rejestruje się
najwyższy osiągnięty wynik. Wykazywać należy wyłącznie kwalifikacje osiągnięte w wyniku
operacji Europejskiego Funduszu Społecznego. Powinny one być zgłaszane tylko raz dla
uczestnika/projektu.
Definicja kompetencji została przywołana w definicji wskaźnika Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu.
* Pojęcie kwalifikacji zostało szerzej opisane w załączonym do regulaminu dokumencie Podstawowe informacje dotyczące
uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
Charakter wskaźnika
obligatoryjny
Jednostka miary
szt.
Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rodzaj wskaźnika
Rezultat bezpośredni
Priorytet Inwestycyjny
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
Zakres interwencji – typy
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
projektów
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek systemu oświaty wykorzystujących do
prowadzenia zajęć edukacyjnych sprzęt technologii informacyjno-edukacyjnych zakupiony
dzięki EFS.
Definicja wskaźnika
Wykorzystanie sprzętu TIK jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół/placówek
objętych wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni* po zakończeniu projektu w ramach wizyt
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji
Pośredniczącej.
* Jeżeli projekt zakończy się w czerwcu wraz z końcem semestru, wówczas wizyta monitoringowa może zostać przeprowadzona
we wrześniu, w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
Nazwa wskaźnika
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Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do
prowadzenia zajęć edukacyjnych
Charakter wskaźnika
obligatoryjny
Jednostka miary
szt.
Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rodzaj wskaźnika
Rezultat bezpośredni
Priorytet Inwestycyjny
10i
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
Zakres interwencji – typy
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
projektów
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Liczba szkół dla dzieci i młodzieży, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują
doposażenie zakupione dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotów
przyrodniczych: przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki.
Definicja wskaźnika
Wykorzystanie doposażenia jest weryfikowane na reprezentatywnej próbie szkół objętych
wsparciem w ramach RPO do 4 tygodni* po zakończeniu projektu w ramach wizyt
monitoringowych przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO lub Instytucji
Pośredniczącej.
* Jeżeli projekt zakończy się w czerwcu wraz z końcem semestru, wówczas wizyta monitoringowa może zostać
przeprowadzona we wrześniu, w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego.
Nazwa wskaźnika

Wskaźniki horyzontalne
Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu
W sytuacji gdy beneficjent realizuje projekt, który wpływać będzie / wpływa na realizację wskaźników wyszczególnionych
w niżej zamieszczonych formatkach, zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania projektu. Nie jest
obligatoryjne natomiast wskazywanie wartości docelowych dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku
o dofinansowanie. Oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie wartości docelowe i tych wskaźników mogą przybrać
wartość 0, natomiast na etapie realizacji projektu powinien zostać odnotowany faktyczny przyrost wybranego wskaźnika.
Beneficjent spośród niżej wyszczególnionych wskaźników wybiera wyłącznie te, które są adekwatne do przedmiotu
realizowanego przez niego projektu i będą zasilane (tj. będą odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
szt.
Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
Wskaźnik horyzontalny
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

Zakres interwencji – typy
projektów
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C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.

Definicja wskaźnika

Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika
Priorytet Inwestycyjny

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów budowlanych, które zaopatrzono m.in. w specjalne
podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier
w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów
i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały,
wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac
budowlanych (wg. def. PKOB).
Przy obliczaniu wskaźnika należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp.,
w które obiekty zaopatrzono.
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które
dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami
szt.
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt
wskaźnik horyzontalny
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie
nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla
każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami
możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich
wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi
usprawnieniami.
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy,
dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury
komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie
Braille'a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia, magnetofony służące
do odtwarzania plików tekstowych: książek, dokumentów internetowych, poczty
elektronicznej itp. dla osób niedowidzących, programy dostosowane dla użytkowników
komputerów z wadą wzroku i in.
Definicja opracowana na podstawie: 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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Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych
(O/K/M)
Jednostka miary
os.
Działanie 10.1
Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.3
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Rodzaj wskaźnika
Produkt
Priorytet Inwestycyjny
wskaźnik horyzontalny
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
Zakres interwencji – typy
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
projektów
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Wskaźnik mierzy liczbę osób* objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie nabywania /
doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych
tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, Internetu oraz
Definicja wskaźnika
kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych,
administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).
Wskaźnik należy monitorować w rozbiciu na Kobiety (K) i Mężczyzn (M) oraz Ogółem (O).
* Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym
również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjnokomunikacyjnych.
Nazwa wskaźnika

Wskaźniki specyficzne dla projektu
Beneficjent, który realizuje projekt wynikający z programu rewitalizacji, lub projekt o zasięgu horyzontalnym (nie zorientowany
terytorialnie), a który został profilowany na obszary objęte programami rewitalizacji, zobowiązany jest każdorazowo do
wyboru i określenia wartości docelowej następującego wskaźnika specyficznego dla projektu:

Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Działanie 10.1
Poddziałanie 10.1.3
Rodzaj wskaźnika

Zakres interwencji – typy
projektów

Definicja wskaźnika

Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji
%
Rozwój kształcenia ogólnego
Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne
Produkt (specyficzny dla projektu)
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych
na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji
informatycznych
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania
w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być
realizowany samodzielnie.
Wskaźnik obrazuje w jakim stopniu (%) projekt dotyczy części rewitalizacyjnej interwencji.
Projekt może w całości wynikać z programu rewitalizacji lub też mieć zasięg horyzontalny
(tj. nie być zorientowany terytorialnie) ale być w całości sprofilowany na obszary objęte
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programami rewitalizacji. W takiej sytuacji udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego
programem rewitalizacji będzie wynosił 100%.
W niektórych przypadkach, może się jednak okazać, że realizowane w ramach RPO WM
projekty mają charakter szerszy (zwłaszcza projekty „miękkie” nakierowane na specyficzne
grupy odbiorców efektów tych projektów), a więc dotyczą obszarów objętych programami
rewitalizacyjnymi tylko w części. Wówczas udział projektu w odniesieniu do obszaru
programu rewitalizacji należy oszacować proporcjonalnie do wydatków planowanych do
poniesienia/ lub poniesionych na tym obszarze.
Do momentu uruchomienia programów rewitalizacji, w sytuacji gdy gmina planuje realizację takiego programu, beneficjent na
etapie konstruowania wniosku o dofinansowanie, może określić wartość docelową na poziomie zero, natomiast na etapie
realizacji projektu powinien wykazać faktyczne wykonanie wskaźnika (już po uchwaleniu właściwego programu).
Definicje zostały opracowane na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych stanowiącej załącznik do Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015
r. (i dokumentów do których zawiera odwołania, np. wytycznych horyzontalnych), aktów prawnych oraz, w odniesieniu do
wskaźników EFRR, Katalogu definicji dla Celów Tematycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Funduszu Spójności oraz dla pomocy technicznej (wersja dokumentu z dnia 7 marca 2014 r.). Wszelkie zmiany
ww. dokumentów będą skutkowały koniecznością stosowania przez beneficjentów aktualnych definicji (ujętych
w obowiązujących wersjach dokumentów).
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