Załącznik nr 6
do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-005/20
Definicje wskaźników
Poddziałanie 10.1.4 RPO WM 2014-2020
– MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 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
Nazwa wskaźnika

rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności
uniwersalnych w programie

Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary

os.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Produkt

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

10i
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Liczba uczniów objętych wsparciem bezpośrednim w ramach
programu z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych w programie, w tym poprzez
udzielenie wsparcia z zakresu indywidualizacji. Wykazywać
należy wyłącznie kompetencje/ umiejętności uniwersalne,

Definicja wskaźnika

które zostały osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zakres kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych
oraz typy szkół opisano w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Nazwa wskaźnika

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub
umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu

Charakter wskaźnika obligatoryjny
Jednostka miary

os.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Rezultat bezpośredni

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

10i
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Liczba uczniów, którzy dzięki wsparciu z EFS nabyli
kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne.
Kompetencje kluczowe/ umiejętności uniwersalne oraz typy
szkół zostały określone w Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Fakt nabycia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych
będzie weryfikowany w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku

Definicja wskaźnika

o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz
wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany
ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form
wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj.
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych. Sposób (miejsce)
definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien
zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/
przeprowadzającą nabór projektów
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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.
Kompetencje lub umiejętności uniwersalne stanowią
wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis
kompetencji lub umiejętności uniwersalnych zawiera jasno
określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji lub umiejętności
uniwersalnych, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się (standardach wymagań) dla danej kompetencji/
umiejętności uniwersalnej oraz kryteria i metody ich
weryfikacji.
Nabycie kompetencji potwierdzone jest uzyskaniem
dokumentu zawierającego wyszczególnione efekty uczenia
się odnoszące się do nabytej kompetencji.
Wykazywać należy wyłącznie kompetencje lub umiejętności
uniwersalne osiągnięte w wyniku interwencji Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Wskaźniki horyzontalne
Zestaw wskaźników do monitorowania na etapie realizacji projektu
W sytuacji, gdy realizacja projektu wpływa/będzie wpływać na wykonanie
wskaźników horyzontalnych wyszczególnionych w niżej zamieszczonych formatkach,
Wnioskodawca zobligowany jest do ich monitorowania na etapie wdrażania
projektu natomiast nie jest obligatoryjne wskazywanie wartości docelowych
dla tych wskaźników na etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie
(oznacza to, że na etapie wniosku o dofinansowanie wartości docelowe tych
wskaźników mogą przybrać wartość 0, natomiast będą one zasilane (tj. będą
odnotowywały przyrost) na etapie realizacji projektu).
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Nazwa wskaźnika

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami

Jednostka miary

szt.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Produkt

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

Wskaźnik horyzontalny
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono
w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące,
bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie
barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych)
do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z
niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi.
Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje
połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z
materiałów budowlanych i elementów składowych, będące
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wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).
Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano
rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z
niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub
zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp.
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy
zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku
związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące
osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu.
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Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty
dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i
dedykowanych.

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
Nazwa wskaźnika

racjonalnych usprawnień dla osób z
niepełnosprawnościami

Jednostka miary

szt.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Produkt

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

Wskaźnik horyzontalny
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
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. Oznacza także możliwość
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sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych,
uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach
realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika
lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku
związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego
projektu.
Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka
migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie
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infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie
infrastruktury komputerowej np. programy powiększające,
mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille'a), osoby
asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Do wskaźnika wliczane są zarówno projekty ogólnodostępne,
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień, jak
i dedykowane.

Nazwa wskaźnika

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w
zakresie kompetencji cyfrowych

Jednostka miary

os.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Produkt

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

Wskaźnik horyzontalny
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
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 kompetencji ściśle
informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami
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danych, administracja sieciami, administracja witrynami
internetowymi).
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały
ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i
projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi
specyficznego systemu teleinformatycznego, którego
wdrożenia dotyczy projekt.
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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
informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i
zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki
możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi
priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.

Nazwa wskaźnika

Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne

Jednostka miary

szt.

Działanie 10.1

Rozwój kształcenia ogólnego

Poddziałanie 10.1.4

Małopolska Chmura Edukacyjna

Rodzaj wskaźnika

Produkt

Priorytet
Inwestycyjny
Zakres interwencji –
typy projektów

Wskaźnik horyzontalny
B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa
Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji
projektu, zainwestowały w technologie informacyjnokomunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjnoszkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania
upowszechniające wykorzystanie TIK.
Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT –
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Information and Communications Technology) należy
rozumieć technologie pozyskiwania/ produkcji, gromadzenia/
przechowywania, przesyłania, przetwarzania i
rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z
wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi
komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z
produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i
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informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania
edukacyjne i szkoleniowe.
W zakresie EFS podmioty wykorzystujące TIK należy
rozumieć jako podmioty (beneficjenci/partnerzy
beneficjentów), które w ramach realizowanego przez nie
projektu wspierają wykorzystywanie technik poprzez: np.
propagowanie/ szkolenie/ zakup TIK lub podmioty, które
otrzymują wsparcie w tym zakresie (uczestnicy projektów).
Podmiotu, do którego odnosi się wskaźnik, w przypadku gdy
nie spełnia definicji uczestnika projektu zgodnie z rozdziałem
3.3 Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 20142020, nie należy wykazywać w module Uczestnicy projektów
w SL2014.
Podmiotami realizującymi projekty TIK mogą być m.in.: MŚP,
duże przedsiębiorstwa, administracja publiczna, w tym
jednostki samorządu terytorialnego, NGO, jednostki naukowe,
szkoły, które będą wykorzystywać TIK do usprawnienia
swojego działania i do prowadzenia relacji z innymi
podmiotami. W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden
podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku
gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w
wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów
wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej
działalności narzędzia TIK.
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 9 lipca
2018 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.).
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